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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 

W dniach 23 lutego oraz 2 marca 2021 roku przeprowadziła kompleksową kontrolę dokumentacji 

merytorycznej i finansowej prowadzonej przez zarząd Koła Terenowego. Kontrolę prowadziła 

komisja rewizyjna w składzie zmniejszonym; w listopadzie 2020 roku członek komisji rewizyjnej 

kol Wojciech Sztuba zmarł. Kontroli poddano działalność zarządu Koła za okres od 1.01.2020 roku 

do 31.12.2020 roku. Stan środków finansowych ustalono na dzień 23 lutego 2021, stan druków 

ścisłego zarachowania oraz stan osobowy Koła przyjęto na dzień 01.01.2021. 

Zarząd Koła pracował w roku 2020 – w roku trudnym z uwagi na panującą pandemię Covid-19. 

Założony na rok 2020 harmonogram imprez, spotkań i wycieczek musiał ulec zmianie stosownie 

do obowiązujących przepisów i restrykcji sanitarnych. Posiedzenia zarządu Koła również zostały 

ograniczone, a nawet całkowicie wstrzymane w okresach: od 24 marca do 25 maja 2020 roku 

oraz od 27 października 2020 r. do 16 lutego 2020 roku. W roku 2020 przeprowadzono 

następujące imprezy: lutowa zabawa karnawałowa połączona z obchodami Dnia Babci i Dziadka, 

zebranie sprawozdawcze w dniu 18.02.2020 r., spotkanie z paniami z Okazji Międzynerodowego 

Dnia Kobiet, wyjazd wypoczynkowy do Pobierowa w okresie od 1 do 8 lipca, wyjazd 

rehabilitacyjno-wypoczynkowy do Niechorza w okresie od 12 – 19.09. oraz ostatnia impreza – 

Pożegnanie Lata w dniu 26.09.2020 r. Pozostałe imprezy zostały odwołane. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w naszym kole było 148 członków: ubyło w roku ubiegłym 6 

zmarłych oraz 2 skreślonych z powodu nieopłacenia składek. Przyjęto 9 nowych członków.  

Stan środków finansowych na dzień kontroli wynosił 6110, 90 zł, z czego na koncie w Banku 

PeKaO SA 5800,00zł, a stan gotówki w kasie: 310,90 zł.  Stan środków finansowych na koncie 

jest zgodny z dokumentacją finansową prowadzoną przez skarbnika Koła kol. Ryszarda 



Koniecznego. Dokumentacja finansowa jest prowadzona w sposób właściwy stosownie do 

wytycznych Zarządu Głównego w tej sprawie. Na uwagę zasługuje czytelność i kompletność 

przedstawionej do kontroli dokumentacji finansowej. Podstawowym źródłem przychodów były 

składki członkowskie, natomiast wydatkowano środki na zakup wiązanek pogrzebowych, zakup 

druków niezbędnych do prowadzenia dokumentacji finansowej, materiałów piśmienniczych w 

tym tonera do drukarki laserowej, zakup kawy, herbaty i słodyczy na zebranie sprawozdawcze. 

Stan druków ścisłego zarachowania: legitymacji członkowskich oraz druków uprawniających do 

zniżki PKP jest zgodny z prowadzonym rejestrem: 57 szt. Legitymacji członkowskich oraz 48 szt. 

druków na zniżki PKP. Stan druków jest adekwatny do potrzeb. 

Na prośbę przewodniczącego Koła komisja rewizyjna przeprowadziła wnikliwą kontrolę 

rozliczenia wycieczki wypoczynkowej do Pobierowa (1 – 8.07.2020) w związku ze skargą jednego 

z uczestników tej wycieczki na rzekomo nierzetelne jej rozliczenie. Komisja nie potwierdziła 

zarzutów, stwierdzone drobne uchybienia zostały usunięte niezwłocznie po przedstawieniu 

protokołu pokontrolnego.   

Zeszyt protokołów z posiedzeń zarządu Koła jest prowadzony bez uwag przez sekretarza Koła kol. 

Mirosława Czekalskiego. 

Komisja rewizyjna ocenia pracę zarządu Koła w całej mijającej kadencji za właściwą i wnosi o 

udzielenie ustępującemu zarządowi absolutorium. Wobec niemożności przeprowadzenia 

walnego zebrania członków i przeprowadzenia we właściwym terminie zebrania 

sprawozdawczo-wyborczego (stan pandemii Covid-19), stosownie do obowiązujących przepisów 

dot. działania stowarzyszeń w sytuacji epidemii (wytyczne Zarządu Głównego KZEiR SW z dnia 7 

grudnia 2020 r. nr 133/2020) obecną kadencję władz Koła przedłuża się na czas bliżej 

nieokreślony, najpóźniej do 30-tego dnia po odwołaniu stanu epidemii umożliwiającego zwołanie 

zebrania sprawozdawczo-wyborczego. 

Podpisy komisji rewizyjnej 

Janusz Owczarzak ………………………………………………. 

Jerzy Dolata ………………………………………………………..  


