
Koło Łowieckie Nr 
   
 
                                                      Preliminarz budżetowy na rok gospodarczy ….…... / ……….. 
                                                      oraz sprawozdanie z jego wykonania  
 
 

Lp Wpływy z tytułu 

 
 

planowane 
 
 
 

wykonane 
 
 

złotych 

 
 
 
 

gr. złotych gr. 

1 Wpisowe do koła  osób  ……  po  …………..                 
2 Składki PZŁ normalne osób  ……  po  ………                 
3 Składki PZŁ ulgowe    osób  ……  po  ………                 
4 Składki Koła normalne osób  ……  po  ………                 
5 Składki Koła ulgowe    osób  ……  po  ………                 
6 Razem wpisowe i składki                 
7 Ryczałt  za tusze zw. drobnej    osób.…po……                 
8 Ryczałt  za tusze zw. drob. ulg. osób.…po……                 
9 Razem za tusze zwierzyny drobnej – ryczałt                 
10 Wpływy za tusze zw. grubej z punktu skupu                 
11 Wpływy za tusze zw. grubej odst. myśliwym                 
12 Razem za tusze zwierzyny grubej                 
13 Wpływy za zwierzynę odłowioną                 
14 Wpływy z polowań dla cudzoziemców                 
15 Wpływy z polowań osób niestowarzyszonych                  
16 Dotacje z funduszu Ochrony Środowiska i inne                 
17 Odsetki bankowe od lokat                 
18 Inne wpływy                 
19 Inne wpływy                 
20 Inne wpływy                 
21 Inne wpływy                 
22 Inne wpływy                 
23 Inne wpływy                 
24 Razem rok gospodarczy                 
25 Pozostałość z roku ubiegłego                 
26 Ogółem wpływy                 
 



 

Lp. rozchody z tytułu 

 
 

planowane 
 
 
 

wykonane 
 
 

złotych 

 
 
 
 

gr. złotych gr. 

1 Dzierżawa obwodów łowieckich                 
2 Opłata do ZW PZŁ dot. dzierżawy obwodów                 
3 Gospodarka łowiecka - zagospod. obwodów                 
4 Płace strażników plus ZUS 48%                 
5 Inne wynagrodzenia                 
6 Odszkodowania łowieckie                 
7 Myśliwi 20% wartości tusz zwierzyny grubej                 
8 Organizacja odłowów                 
9 Organizacja polowań dla cudzoziemców                 
10 Organizacja polowań dla niestowarzyszonych                 
11 Wydatki administracyjne i biurowe                 
12 Delegacje – podróże służbowe                  
13 Koszty polowań zbiorowych (Hubert  itp.)                 
14 Składki dla zarządów wojewódzkich                  
15 Wydatki reprezentacyjne - posiłki                 
16 Organizacja imprez                 
17 Inne wydatki – szkolenie strzeleckie                 
18 Inne wydatki – zawody strzeleckie                 
19 Inne wydatki – ubezpieczenie OC koła                 
20 Inne wydatki –                 
21 Inne wydatki –                 
22 Razem rok gospodarczy                 
23 Pozostałość na koniec roku gospodarczego                 
24 Ogółem rozchody                  
 
Preliminarz budżetowy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie dnia  ……………………......... . 
 

Sprawozdanie z wykonania zatwierdziło Walne Zgromadzenie dnia ……………………………….  . 
 

Sporządzono dnia …………………………… . 

 
                                            Skarbnik                                        Prezes 
 
                                                                        …………………………….                ……………………………. 
 


