Imienny wykaz składek członkowskich do PZŁ na rok 2021
NIP
Numer indentyfikacyjny NIP
mp
Pieczęć Koła

REGON

Nr Koła

Regon

Nr Konta -

Bank i nr konta Bankowego Koła

Miejsce składania wykazu

termin składania wykazu i wpłaty do 30 listopada 2020 r.
Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy ul. Koronowska 36, 85-021 Żołędowo; BIG Bank Gdański S.A. II
O.Bydgoszcz Nr 36-11602202-00000000-60875610

DANE KOŁA
Dokładny adres siedziby
Koła (zgodny ze zgłoszonym
do GUS, US)
Adres korespondencyjny
Koła (jeżeli inny niż adres
siedziby)

Kod
pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr Domu,
lokalu

Kod
pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr Domu,
lokalu

Zarząd Koła

Nazwisko i imię

e-mail

telefon komórkowy

Prezes
Adres zamieszkania

Łowczy
Adres zamieszkania

Skarbnik
Adres zamieszkania

Sekretarz
Adres zamieszkania
Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
Adres zamieszkania

Dzierżawione Obwody Łowieckie

Nr i Nazwa obwodu łowieckiego

Okręg na terenie którego położony jest obwód

Kategoria (bardzo słaby, słaby,
średni, dobry, bardzodobry)

Członkowie, którzy ubyli z Koła w roku 2020 (w załączeniu wypełnione druki informacji ......)
Podać przyczyny( zmarł, przeszedł do innego Koła, skreślony z Koła w dniu, przeprowadził się do
Okręgu...., itp..)

Nazwisko i imię

Członkowie, którzy przybyli do Koła w roku 2020
Nazwisko i imię

Lista kandydatów przyjętych na staż w roku 2020
Nazwisko i imię

Podać przyczyny(po egzaminie, przeszedł z innego Koła, itp..)

Data przyjęcia na staż

Opiekun

Ilość wszystkich członków w Kole zamieszkujących teren Okręgu bydgoskiego
Płacących składki normalne

w tym

Uprawnionych do płacenia składki ulgowej (tj. osoby, które ukończyły 70 rok życia i
młodzież ucząca się stacjonarnie do 25 roku życia)
Uprawnionych do płacenia składki ulgowej " senior" , osoby które ukończyły 80 rok życia

w załączeniu Imienny wykaz składek podpisany przez Skarbnika Koła (z naniesionymi
poprawkami)
Adnotacji ZO PZŁ w Bydgoszczy
Data wpłynięcia wykazu

Nr dowodu wpłaty i data

Podpis osoby przyjmującej formularz

Oświadczenie Skarbnika, lub osoby reprezentującej Koło
Data wypełnienia formularza
Podpis i pieczątka
Skarbnika Koła
Zobowiązujemy się przekazać należność
w kwocie

Podpis i pieczątka Prezesa Koła
Wpłynęło na konto ZO PZŁ w Bydgoszczy w
dniu

Uwagi do sporządzenia formularza !!!

W imiennym wykazie członków umieszczonym jako załącznik sekretarz Koła sprawdza zawarte w nim dane (adresy, wysokość opłacanej składki itp.)
a przy wystąpieniu nieścisłości uzgadnia wykaz z ZO PZŁ w Bydgoszczy. Skarbnik przy każdym nazwisku w pozycji "kwota składki" dokonuje
adnotacji o wysokości wpłaconej składki. ( w przypadku gdy dany myśliwy nie uregulował składki członkowskiej i koło nie przekazuje za niego składki
w pozycji "kwota składki" należy dokonać wpisu brak wpłaty z podaniem przyczyny. Osoby nieumieszczone w wykazie będą traktowane jako
nienależące do danego

