
Protokół 

Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Słowiniec z kontroli w dn. 

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej brała udział p. Renata Knitter prezes Stowarzyszenia, 
która na bieżąco udzielała odpowiedzi i wyjaśnień. 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

1.Beata Wróbel- przewodnicząca 

2.Anna Kowalczyk- członek 

3.Agnieszka Pajdo- członek 

przeprowadziła kontrolę dokumentacji potwierdzającej działalność statutową i finansową 
Stowarzyszenia. Podczas kontroli sprawdzono:  

-Rejestr Protokołów z posiedzeń Zarządu- wszystkich spotkań odbyło się w 2016 roku 12.  
Pierwsze spotkanie odbyło się 13.01 2016 roku a ostatnie 30.12. 2016. Podczas posiedzeń 
przyjęto w sumie 15 uchwał związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia. Wszystkie 
uchwały znajdują się do wglądu w dokumentacji w zeszycie Uchwał. 

-stan konta na podstawie wyciągu z dn. 13.01. 2017 r. – środki dostępne na koncie 
Stowarzyszenia na dzień 31.12. 2016 – 3045,92zł. Po rozliczeniu realizowanego projektu z 
Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej w wysokości 1307,20 aktualnie dostępne 
środki na dzień 13.01.  2017r. to 1738,72 zł. 

- składki członkowskie- na mocy uchwały z dn. 15.01.2016 r.- składki na rok 2016 pozostają 
w następującej wysokości: 12 zł. za każdy miesiąc, składka do Federacji w wysokości 
ustalonej przez Federację-25zł,35 zł. na prowadzenie biura, 100 zł. Wpisowe. Łączna kwota 
to 204zł. 

Od dnia 18.01. 2016 rozpoczęto, jak to jest już w tradycji Stowarzyszenia Warsztaty 
Rozmaitości, które w dalszym ciągu odbywać się będą w każdy poniedziałek w godzinach 16- 
18. Odbyło się w sumie 21 spotkań. 

 Od 1.07- 31.12.2016 dyżury pełniono w poniedziałki, środy, piątki od 16-18. Tj. 75 dni x 2 
godz. Zapisany w projekcie – Mądrze, zdrowo, przygodowo- jako wkład własny 
Stowarzyszenia. 

 W dalszym ciągu kontynuowany był projekt Spotkania z Historią, zakończony w miesiącu 
marcu wystawą fotograficzną na którą składały się zarówno zdjęcia przedwojenne, jak i te po 
1945r. Zorganizowanie wystawy było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu zarówno pani 
Prezes, społeczności lokalnej jak i SPN-u oraz Muzeum Pomorza Środkowego.  

 W ramach cotygodniowych, poniedziałkowych Warsztatów Rozmaitości odbywały się 
cykliczne spotkania poświęcone rękodziełu związanego z aktualną porą roku, świętami, 
sezonem turystycznym- i tak odbyły się: warsztaty zpaghetti, zdobienia pisanek, kartek 



świątecznych, filcowania, produkcji nalewek, win, wypieki eko. Członkowie Stowarzyszenia 
brali udział w Targach Agroturystycznych w Gdańsku, Jarmarku Gryfitów, organizowali 
liczne konkursy- nalewek , kwater oraz brali udział w konkursach zewnętrznych, gdzie 
zdobywali nagrody i wyróżnienia.  

 Od czerwca do kończ roku Stowarzyszenie realizowało projekt Mądrze, zdrowo, przygodowo 
zakończony, podsumowany 10.12.2016r. 

 Podczas przeprowadzonej kontroli p. Prezes prezentowała dyplomy, certyfikaty oraz 
wyróżnienia, które zdobyło samo Stowarzyszenie jak i poszczególni członkowie. Działania 
promocyjne to również Kronika, w wydaniu papierowym, prowadzona przez p. Renatę 
Knitter. Zamieszczona w niej są: dokumentacja zdjęciowa, dyplomy, zaproszenia, certyfikaty, 
pamiątkowe wpisy gości. Ciekawe sprawozdania, obszerną dokumentację zdjęciową i 
tekstową, regulaminy, materiały promocyjne, poradniki, mapy możemy odnaleźć  również na 
stronie internetowej Stowarzyszenia.  Zatem, tradycją jest już promowanie nie tylko 
poszczególnych gospodarstw, ale również Gminy Smołdzino i całego regionu. Członkowie 
stowarzyszenia osiągają tak wiele sukcesów dzięki ogromnej pracy jaką wkłada we wszystkie 
działania pani prezes Renata Knitter. To ona mobilizuje i scala wszystkie  działania 
Stowarzyszenia i Zarządu.  

  Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień w pracy Zarządu, zatem na podstawie &32 
statutu Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna wnioskuje o podjęcie uchwały udzielającej 
absolutorium Zarządowi podczas walnego zebrania Członków. 

 

Podpisy Komisji Rewizyjnej:  

      1.Beata Wróbel                          …………………………………. 

      2.Anna Kowalczyk                    …………………………………. 

3.Agnieszka Pajdo                     …………………………………. 


