
Protokół 

Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Słowiniec                                                                                        
z kontroli przeprowadzonej w dniu 11. Stycznia 2016 roku. 

 

Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej była działalność Stowarzyszenia oraz 
praca Zarządu. 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

1. Beata Wróbel- przewodnicząca 
2. Anna Kowalczyk- członek 
3. Agnieszka Pajdo- członek 

przeprowadziła w dniu 11 stycznia 2016 roku kontrolę działalności 
statutowej i finansowej za rok 2015. W czasie kontroli wyjaśnień udzielała 
prezes pani Renata Knitter. 

Komisja Rewizyjna w czasie kontroli stwierdziła, że: 

Zarząd Koła odbył w omawianym okresie 13 posiedzeń. Ostatnie odbyło się 
14 grudnia 2015 roku, została podjęta uchwała dotycząca projektu składek 
członkowskich na rok 2016 ( do akceptacji na Walnym Zebraniu Członków) 
oraz przygotowania Walnego Zebrania Członków. 

Zarząd Stowarzyszenia  na posiedzeniach podejmował uchwały , które 
stanowiły załącznik do protokołu z zebrania. Realizacja uchwał Zarządu 
omawiana była na kolejnych posiedzeniach. Treść uchwał dotyczyła 
aktualnych zagadnień, zadań do realizacji.  

Komisja Rewizyjna stwierdziła realizację wszystkich uchwał podjętych na 
Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia i posiedzeniach Zarządu. 
Dokumentacja przechowywana jest w siedzibie Stowarzyszenia. 

Stan członków na dzień 31 grudnia wynosi- 20 kwaterodawców. 

Składka członkowska to- 179złotych. 

Ściągalność składek- 80% ( nie opłaciło składek 4 kwaterodawców co stanwi 
20%). 

Stan konta nadzień 31 grudnia 2015r. -5354,40złotuch. 



Ogólna ocena działalności Stowarzyszenia: 

Zarząd Stowarzyszenia wypełnia wszystkie funkcje statutowe. Uchwały 
podejmowane przez Zarząd są zgodne ze Statutem Stowarzyszenia i są na 
bieżąco realizowane. Realizacja ich w większości odbywała  się w siedzibie  
Stowarzyszenia przy ulicy Bohaterów Warszawy 30.  Spotkania te miały 
formę informacyjno- szkoleniowo-warsztatową. Zajęcia dla społeczności 
lokalnej prowadzone były nieodpłatnie  raz w tygodniu, co w minionym roku 
dało w sumie 92 godziny. W sezonie od maja do września członkowie 
stowarzyszenia pełnili dyżury dwa razy w tygodniu( poniedziałek i piątek). 

Tradycją stało się już promowanie samego Stowarzyszenia jak i Gminy 
Smołdzino, lokalnego rękodzieła oraz produktów pod hasłem Naturalne- 
Lokalne. Częste spotkania z lokalnymi rękodzielnikami owocowały 
ciekawymi wytworami prezentowanymi na każdym lokalnym festynie, 
imprezie. W dalszym ciągu jest tworzona mapa Rękodzielnictwa Ludowego 
jako element Katalogu Kwater. Pozyskiwane były również środki zewnętrzne 
– był to projekt ( zadanie publiczne) na kwotę 6000 zł.- BAŁTYK DLA 
WTAJEMNICZONYCH.  

Działania promocyjne to również  Kronika ważniejszych wydarzeń oraz 
strona internetowa Stowarzyszenia. Każdy zainteresowany znaleźć tam może 
sprawozdania zarówno z aktualnej prowadzonej działalności, oferty dla 
turysty z mniej lub bardziej zasobnym portfelem, smakosza, miłośnika 
historii, pasjonata pieszych i rowerowych wycieczek. Wszystko opatrzone 
ciekawymi zdjęciami, sprawozdaniami.  

Stowarzyszenie promowało się również na zewnątrz- Targi Agroturystyczne 
w Gdańsku, w Słupsku( Centrum Informacji Turystycznej), Ustce. Wzięło 
również udział w projekcie wystawy tzw. witaczy w większych miastach 
południowej Polski. Zostały wydane również kalendarze i materiały 
promujące Stowarzyszeni oraz walory turystyczne Gminy Smołdzino. 
Aktualnie przygotowywana jest wystawa prac, zdjęć ze SPOTKAŃ Z 
HISTORIĄ. Stowarzyszenie otrzymało również bezpłatną aplikacje „Polska 
wieś zaprasza” od Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej. Ogólnie można 
zauważyć coraz lepsze postrzeganie Stowarzyszenia zarówno w środowisku 
lokalnym jaki ogólnopolskim - nagrody, certyfikaty, podziękowania- do 
wglądu w siedzibie Stowarzyszenia.  



Podczas przeprowadzonej kontroli pani prezes Renata Knitter udostępniła 
również listę  środków trwałych Stowarzyszenia do weryfikacji. Po 
sprawdzeniu ze stanem faktycznym Komisja nie stwierdziła 
nieprawidłowości.  

Podczas kontroli nie stwierdzono również uchybień w prowadzeniu 
działalności finansowej Stowarzyszenia. 

Na podstawie &32  Statutu Stowarzyszenia  Komisja Rewizyjna  wnioskuje 
o podjęcie uchwały udzielającej absolutorium  Zarządowi  podczas Walnego 
Zebrania Członków. 

Podpisy Komisji Rewizyjnej: 

1. Beata Wróbel    - przewodnicząca                               
 
…………………………………. 
 

2. Anna Kowalczyk – członek                                       
 
………………………………….. 
 

3. Agnieszka Pajdo- członek                                            
 
…………………………………. 
 

 

 


