
          Wronki, 5 lutego 2020 r. 

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów                               

Służby Więziennej we Wronkach 

 

Komisja Rewizyjna KT KZEiR SW we Wronkach w składzie: 

Janusz Owczarzak – przewodniczący 

Jerzy Dolata – członek 

Wojciech Sztuba – członek 

w dniach 28 stycznia oraz 4 lutego 2020 roku przeprowadziła kompleksową kontrolę dokumentacji 

merytorycznej i finansowej prowadzonej przez zarząd Kola Terenowego. Kontroli poddano 

działalność zarządu koła w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku, przy czym stan finansów 

oraz druków ścisłego zarachowania ustalono wg stanu na pierwszy dzień kontroli, tj. na 28 stycznia 

2020 roku. W toku kontroli dokonano następujących ustaleń:  

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w ewidencji Koła figurowało 147 członków, z czego 122 opłaciło 

składkę roczną w całości, a 17 za połowę roku. 10 osób nie opłaciło składki członkowskiej za rok 

ubiegły.  Nasze szeregi zasiliła grupa 16 emerytów z byłego aresztu śledczego w Szamotułach. Nie 

zmienia to nadal trwającej tendencji do przystępowania do Związku niewielkiej liczby osób spośród 

przechodzących w stan spoczynku. Stosownie do ubiegłorocznego zalecenia uzupełniono ewidencję 

członków o aktualne numery telefonów. 

W minionym roku Bank Spółdzielczy we Wronkach wypowiedział umowę o prowadzenie książeczki 

oszczędnościowej, na której lokowano dotychczas aktywa koła, proponując w zamian prowadzenie 

odpłatnego konta. Znaleziono bank PeKaO SA oddział we Wronkach, który umożliwił poprowadzenie  

konta nieodpłatnie. Obecnie na koncie tym znajduje się kwota 4.800 zł. W kasie koła znajdowała się 

kwota 462,01 zł gotówką. Łącznie więc aktywa koła wynosiły na 31 grudnia 2019 roku: 5.262 zł 01gr 

(dla porównania: 31.XII.2018 r. była to kwota 5.070,97zł).  Stan aktywów koła jest zgodny ze stanem 

wynikającym z Księgi przychodów i rozchodów oraz raportów kasowych. Uzyskane w ubiegłym roku 

przychody, to przede wszystkim wpływy ze składek członkowskich, nieliczne drobne zwroty z 

imprez, bądź wpływy z opłat za wydanie zniżek PKP. Na rozchody koła składały się koszty zakupu 

wiązanek pogrzebowych, zakup niezbędnych druków i materiałów biurowych, a także 

dofinansowanie działalności koła: wigilia, spotkanie 70+. Aktualny stan środków finansowych 

pozwala na funkcjonowanie koła na właściwym poziomie. Dokumentacja rachunkowa koła 

prowadzona przez skarbnika koła kol. Ryszarda Koniecznego nie budzi zastrzeżeń i jest prowadzona 



starannie i czytelnie. Dokumenty źródłowe: paragony, faktury, oświadczenia są opisywane i 

zatwierdzane przez przewodniczącego koła. Od roku kalendarzowego 2020 wzrosła wysokość 

składki miesięczne do 2,50 zł (rocznie do 30 zł), na mocy uchwały Zarządu Głównego KZEiR SW. 

Corocznie do Zarządu Głównego odprowadzona jest kwota w wysokości 40% wpływów ze składek za 

rok poprzedni.  

Komisja kontrolowała także stan i ewidencję wydawania druków ścisłego zarachowania: legitymacji 

członkowskich oraz uprawnień do zniżki PKP. W depozycie koła znajdują się: 26 szt. Legitymacji 

członkowskich od nru 011939 do nru 011964 oraz 22 szt. Zaświadczeń do zniżki PKP od nr 005254 

do 005255 oraz od nr 005661 do 005680. Powyższe ilości druków są zgodne z prowadzoną 

ewidencją. Stan znaczków pocztowych jest zgodny z ewidencją. Komisja zobowiązuje zarząd koła o 

uzupełnienie stanu posiadania niezbędnych druków. 

Komisja poddała kontroli protokolarz z posiedzeń zarządu koła prowadzany przez sekretarza koła 

kol. Mirosława Czekalskiego. Protokoły są prowadzone starannie i systematycznie, uwzgledniają 

podejmowane przez zarząd koła uchwały i najważniejsze ustalenia. Na uwagę zasługuje 

przejrzystość i staranność prowadzonego protokolarza.  

Komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę rozliczenia losowo wybranych imprez: Wycieczka do 

Poznania 7.12.2019, Otwarty Turniej Brydżowy 12.10.2019, Wycieczka na Jurę Krakowsko-

Częstochowską 19 – 24.08.2019, wycieczka Nieborów, Łowicz, Żelazowa Wola 15.06.2019, 

wieczerza wigilijna 18.12.2019. Rozliczenia tych imprez są poprawne pod względem merytorycznym 

i rachunkowym. 

Członkowie komisji rewizyjnej uczestniczą w roli obserwatorów w posiedzeniach zarządu koła oraz 

w cotygodniowych spotkaniach członków koła z zarządem, co pozwala na bieżąco śledzić poczynania 

zarządu oraz umożliwia i ułatwia członkom koła składanie ewentualnych skarg i wniosków 

formułowanych pod adresem zarządu koła. W roku ubiegłym komisja nie przyjęła żadnych skarg i 

uwag na działalność zarządu. Pozwala to uznać, że działalność zarządu koła, jak i jego 

przewodniczącego cieszy się uznaniem członków naszego koła, którzy aprobują działalność władz 

koła. 

Komisja rewizyjna ocenia działalność zarządu koła jako zgodną ze Statutem Związku, a gospodarkę 

finansową jako rzetelną i zasadną.  Wobec powyższego komisja rewizyjna wnosi o udzielenie 

zarządowi absolutorium za rok 2019. 

Podpisy Komisji Rewizyjnej: 
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