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Komunikat nr 212020

1. ZO PZŁ Katowice w związku z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie w zakresie przedłuzenia kadencji

organów PZŁ , przekazuje w załączeniu (Zał.l) Zarządom kół łowieckich pod rozwagę sugestię, dalszego

trybu działania w związku z brakiem możliwości zwołania walnych zgromadzeń kół łowieckich.

Przypominamy jednocześnie o konieczności przesłania pocztą elektronicznązaŃierdzonych RPŁ

202012021 i ŁOW-1 z załącznikami w formacie pdf, oraz ich wprowadzenia do systemu koł łowieckich

2. ZO PZŁ Katowice informuje, iżw związku z sytuacją epidemiczną, do odwołania pracuje w trybie

zdalnym, Wszelką korespondencję proszę kierowac wyłącznie drogą elektroniczną na adresy wskazane na

stronie internetowej okręgu (orl.katowice.pl).

Jednocześnie informujemy, iz od maja br. w razie koniecznościw kazdy poniedziałek w godz,9-17 będzie dla

Państwa dostępne biuro instruktorów a w środy w godz,9-17 biuro zarządu, Łowczy okręgowy jest dla

Państwa dostępny pod wskazanym na stronie okręgu nrtelefonu. Obsługa będzie realizowana zgodnie z

wytycznymi, dotyczącymi przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV_2.

3. ZO PZŁ Katowice przypomina wszystkim zainteresowanym o tnłającejakcji, dotyczącejwsparcia

finansowego szpitali zakażnych, znajdujących się na terenie działania naszego okręgu, Na dzień

dzisiejszy na subkoncie: lNG Bank 57 1050 1243 1 000 0090 8086 9176, pżeznaazonego wyłącznie dla

wpłat na ten cel, dziękiWaszemu wsparciu, do dziś udało się zebrać ponad 14 000 złotych!O przebiegu i

efektach zbiorki informujemy na bieząco na naszej stronie internetowej i na facebooku.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór
Łowczy Okręgowy
/-/ Mariusz Miśka



Zał.I

Zarządy Kół Łowieckich a wydatkowanie środków pieniężnych.

Zarząd Okręgowy PZŁw Katowicach w związku z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie, pzedłużającą
kadencje Zarządow kół łowieckich, w kontekście braku mozliwości zwołania walnych zgromadzeń koł
łowieckich przekazuje pod rozwagę, przyjęcie następującego trybu działania:

1. Na mocy znowelizowanej Ustawy pozostajemy dalĄZaządami izgodniezpar.47 ustęp 1 Statutu PZŁ
najwazniejsząnasząkompetencją jest biezące kierowania sprawami zwięanymi z prowadzeniem
gospodarki łowieckiej, działalności gospodarczej i organizacyjnej koła.
W ramach tych kompetencji mozemy przeprowadzać operacje finansowe, które są niezbędne do
codzien nego fu nkcjonowan ia Koła.

2.Zaeądy Kół powinny przygotować plany pracy na rok gospodarczy 2020121 iw ślad za tym preliminaze
budzetowe na ten sezon, Dokumenty te przygotowane winny być pzyjęte pżezzażądy kół w drodze
uchwały (podjętej zdalnie).

3. Jeżeli planowane wydatki miałyby znacznie odbiegać od średniej ( np.z 3 ostatnich sezonów
łowieckich) należy rozważyćczy pzyjęte dokumenty przezZaząd nie potraktowaó jako prowizorium
budżetowe i pzekazac członkom kół ( emailem, listownie) z prośbą o opinię i ewentualną akceptację z
uwagami, bądż bez. Co prawda Statut PZŁ przypisał kompetencje w tym zakresie wyłącznie walnym
zgromadzeniom, nie mniejjednak wobec braku możliwości ich zwołania taki tryb wydaje się słuszny na ten
moment. Takie rozwiązanie pozwoliz jednej strony na przekazanie członkom pełnej informacji o
planowanych wydatkach przez Zarząd, a z drugiej na uniknięcie ewentualnych zastzeżen do Zanądu koła
kiedy na WZ, staniemy przed koniecznościązaŃierdzenia prelimin aza, byc może już po jego
zrealizowaniu,

4.Ważne terminy dla Kół (lnformacia wq stanu na 22.04,2020)

DZlENNlK USTAW RZECZYPOSPOL|TEJ POLSK|EJ Warszawa, dnia 31 marca 2020 r. Poz,570
ROZPORąDZENlE MlNlSTRA FlNANSÓWw sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków
w zakresie ewidencji orazw zakresie spoządzenia, zaŃierdzenia, udostępnienia i przekazania do
właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.
'§ 3. 

'. 
Termin określony w ałź.12 ust.2 Ustawy z dnia 29 wrueśnia 1994 r. o rachunkowości

pnedłuża sig o 3 miesiące...."
powyższe dotyczy naszego terminu spoządzenia, zatwierdzenia izłożenia elektronicznego sprawozdania
fi na nsowego do Krajowej Ad m i n istracj i Skarbowej .

sporządzenie sp. - do 30.09.2020 (w tym podpisy księgowego iwszystkich członkow zaządu)

zatwierdzenie - do 31.12.2020 ( wątpliwośc - nie wiemy, czy będą mogły odbyć się WZ kół, musimy śledzió
sytuację)

GlT - 8 za rok 201912020 musimy przesłać elektronicznie do właściwego urzędu skarbowego do 30
czerulca2020.

ŁOW - 1 za rok201912020 składamy pocztą elektroniczną do 30.04.2020 r., jednocześnie pzypominamy o
wprowadzeniu nowych druków ŁOW-1, ktore są do pobrania na stronie orl.katowice.pl , Przypominamy,
rownież o konieczności wprowadzenia RPŁ 202012021 do systemu koł łowieckich.


