
Łaziska Górne, dnia 05.02.2016 

 

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Klubu Hodowców Kanarków Kształtnych za rok 

2015 przeprowadzonej w dniu 5 lutego 2016 w siedzibie Stowarzyszenia w Łaziskach 

Górnych, ul. Świerczewskiego 2 
 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

 

 Jerzy Kozłowski – zastępca przewodniczącego Komisji 

 Wojciech Kościelniak – członek Komisji 

 

Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz po wysłuchaniu wyjaśnień członków zarządu Klubu 

Hodowców Kanarków Kształtnych stwierdziła: 

 

1. Rozliczenie finansowe: 
 

a) pozyskiwanie środków od sponsorów i dokumentowanie ich wpływów 

 

 Stwierdzono, że w okresie sprawdzanym pozyskano 0,00 zł od osób fizycznych. 

Od instytucji pozyskano nagrody (puchary i medale) dla wystawców ptaków, którzy wzięli 

udział w konkursie i wystawie ptaków zorganizowanej w listopadzie 2015 roku w 

Łaziskach Górnych przez KHKK.  Fundatorem nagród był Urząd Miasta Łaziska Górne. 

 

b) opłacanie składek 

 

Składka członkowska w roku 2015 wynosiła 50 zł od członka rzeczywistego. Na 26 

członków rzeczywistych wpływy ze składek członkowskich wyniosły 1 300,00 zł. plus 

100,00 zł tytułem wpisowego do KHKK od dwóch nowych członków (po 50,00 zł.). 

Razem stanowi to kwotę 1 400,00 zł.  

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zaległości z tytułu niezapłaconych składek członkowskich 

wynosiły 0,00 zł  

 

c) bieżące odprowadzanie gotówki do banku i stan środków w kasie. 

 

Stan środków w kasie (skarbnik) na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi: 6 173,00 zł. 

na rachunku bankowym: 3 010,00 zł. 

co daje w sumie: 9 183,00 zł. 

 

Na podstawie przedstawionych przez Zarząd dokumentów stwierdzono prawidłowe 

sporządzenie sprawozdania finansowego. 

W/w sprawozdanie zostanie poddane zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zebranie 

Członków KHKK. 

 

2. Gospodarka materiałowa i środki trwałe: 
 

Aktualność ewidencji środków trwałych i przedmiotów w użytkowaniu 

Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych, 

    Stowarzyszenie posiada przedmioty w użytkowaniu: 



 klatki wystawowe w ilości 220 sztuk 

 regały wystawowe czteropoziomowe w ilości 24 sztuk 

 

3. Praca Zarządu: 
 

a) częstotliwość posiedzeń 

 

Posiedzenia Zarządu odbywały się wg potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

 

Aktywność członków Zarządu była wystarczająca, zgodna z potrzebami KHKK. 

 

b) realizacja uchwał Walnych Zebrań Członków 

 

W kontrolowanym okresie nie odbyły się Walne Zebrania. 

 

c) realizacja decyzji własnych Zarządu 

 

Wszystkie podjęte uchwały i zamierzenia Zarządu zostały zrealizowane w 100% 

 

4. Działalność Stowarzyszenia: 
 

a) organizacja imprez i spotkań 

 

W 2015 roku KHKK wywiązał się założeń statutowych odnośnie organizacji imprez o 

charakterze ornitologicznym organizując XVII Puchar Polski Kanarków Kształtnych. 

Zorganizowana została XII edycja konkursu plastycznego „Mój przyjaciel ptak” 

skierowanego do dzieci łaziskich przedszkoli. 

Delegaci KHKK uczestniczyli w miesiącu marcu 2015 roku w Walnym Zebraniu Delegatów 

Polskiej Federacji Ornitologicznej. 

 

b) aktywność członków 

 

Na podstawie informacji Zarządu stwierdzono zadowalającą aktywność członków KHKK w 

czasie trwania wystawy kanarków kształtnych, zorganizowanej przez KHKK. 

 

Wnioski i zalecenia: 
 

Po przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu  w w/w zakresie Komisja Rewizyjna nie 

stwierdziła nieprawidłowości zarówno pod względem finansowym jak i merytorycznym. 

W związku z powyższym Komisja wnosi o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2015 

na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Klubu Hodowców Kanarków Kształtnych. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Jerzy Kozłowski – zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej -       …………………. 

 

Wojciech Kościelniak – członek Komisji Rewizyjnej -                              …………………. 


