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S  P  R  A  W  O  Z  D  A  N  I  E  

Komisji Rewizyjnej Koła PZW   OSW Rogóżno 

za 2020 rok 

Komisja Rewizyjna Koła PZW OSW Rogóźno w 2020 roku działała w składzie:  

 

1. Sadowski Jan                                      - przewodniczący 

2. Harasim Maciej                                     - sekretarz 

3. Michalski Paweł                                 - członek 

4. Hunek Piotr                                        - członek 

5. Zrobczyński Dariusz                          - członek 

Ze względu na stan epidemiczny, związany z rozprzestrzenianiem się korono wirusa Covid19 

w 2020 roku, działalność komisji rewizyjnej koła, była mocno ograniczona i w zasadzie 

dotyczyła tylko nadzoru nad finansami koła oraz prowadzonych działań na łowisku 

licencyjnym Rogóźno. 

Komisja Rewizyjna Koła PZW OSW Rogóżno przeprowadziła w dniu 02.01.2021 roku 

kontrolę działalności statutowej i finansowej za okres od dnia 01.01.2020 roku  do dnia 

31.12.2020 roku. 

W czasie kontroli wyjaśnień udzielali: 

Harasim Marek – prezes koła,  

Puzio Janusz – skarbnik koła 

Komisja Rewizyjna w czasie kontroli stwierdziła, że: 

1. Zarząd Koła w omawianym okresie odbył 5 posiedzeń, w tym trzy posiedzenia 

protokołowane a przedmiotem obrad były sprawy :  

 

• Bieżącej analizy budżetu Koła i stanu ilości członków.  

• Realizacji i wprowadzeniu zmian w kalendarzu imprez sportowych w warunkach 

pandemii,  

• Zakupu dwóch laptopów w celu zabezpieczenia sprawności przyjmowania składek i 

sprawowania nadzoru 

• Wdrążenia zasad przyjmowania składek i opłat za licencje w obliczu pandemii 

• Przygotowania druku Regulaminu łowiska licencyjnego j. Rogóźno dla wędkarzy 

wykupujących licencje sezonowe. 

• Oceny działania Społecznej Straży Rybackiej. 

• Uczestniczeniu w pracach remontowych w OSW Rogóżno i na łowisku licencyjnym 

• Bieżącej analizie tych startów pod względem finansowym 

• Organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Koło dla 

swoich członków i zawodów między kołowych . 
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• Organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych dla najmłodszych 

• Udziału reprezentantów koła w Spławikowych Mistrzostwach Okręgu w kat 

Juniorów, Młodzieży, Kobiet, Seniorów i Weteranów i bieżąca ocena startu członków 

koła w tych zawodach 

• Udziału Koła w realizacji umowy z ZO na sprzątanie zbiorników Dratów i Krzczeń 

 

Zarząd Koła na posiedzeniach podejmował uchwały, które na bieżąco były realizowane.  

Komisja Rewizyjna stwierdza realizację wszystkich uchwał podjętych na Walnym 

Zgromadzeniu Członków Koła i posiedzeniach Zarządu Koła. Dokumentacja działalności 

organizacyjnej i finansowej Koła jest archiwizowana w siedzibie koła w OSW Rogóźno.  

 Dokumentacja organizacyjna i finansowa zabezpieczona jest również w wersji 

elektronicznej Dokumentacja finansowo - księgowa prowadzona jest na drukach i 

programach akceptowanych przez Zarząd Okręgu i na bieżąco była przekazywana do działu 

księgowości ZO PZW w Lublinie.  

 

2. Działalność programowa koła: 

w zakresie organizacyjnym i finansowym; 

Stan członków na podstawie wniesionych opłat wynosi: 858 i jest on większy od roku 

ubiegłego o 18 członków,  w tym – składka podstawowa 523, składka ulgowa ze względu na 

wiek 109, ulgowa dla odznaczonych 29, ulgowa młodzieżowa 70, ulgowa dla odznaczonych 

złotą odznaką z wieńcami 1, członka uczestnika 125 w tym 61  z zastosowaniem promocji 

oraz członka honorowego 1.  Wpisowe opłaciło 156 wędkarzy z czego aż 99  opłaciło tą 

składkę po raz pierwszy, wstępując po zdanym egzaminie do Polskiego Związku 

Wędkarskiego. Komisja egzaminacyjna przeprowadziła 110 egzaminy w tym 11 bezpłatnie.  

Na podstawie analizy członków opłacających składki członkowskie w 2020 roku w naszym 

kole odnotowujemy pomimo stanu pandemii minimalny wzrost liczby członków. Jest to efekt 

pracy z młodzieżą, organizacji pracy szkółki wędkarskiej oraz organizacji dużej ilości 

zawodów wędkarskich w dyscyplinach wędkarskich postulowanych przez wędkarzy.  

 

Stan  gotówki  koła  wg  stanu  na  dzień  31.12.2020 wynosi:  38785,56 zł w  kasie  1687,16 

w banku 37098,40 zł 

W omawianym okresie za sprzedane składki członkowskie wpłynęło  143 769,00 złotych, 

przekazano do Zarządu Okręgu  143 769,00  złotych. Udział dla koła z tytułu opłacania 

składki członkowskiej to kwota 24 910,00 zł, a udział z tytułu opłacenia składki na 

zagospodarowanie wód to 3 093,16 zł.  

Komisja Rewizyjna dokonała również rozliczenia zezwoleń na połów ryb w jeziorze 

Rogóżno. W 2020 roku na dzień 30 grudnia rozprowadzonych zostało 200 zezwoleń po 100 

zł , 144 zezwoleń jednorazowych po 20 zł, 18 zezwolenia dla niezrzeszonych po 40 zł oraz 13 

zezwoleń, w celu odbycia zawodów wędkarskich po 10  zł.  Łącznie ze wszystkich zezwoleń 

pozyskano kwotę 23 730 zł brutto, z której odprowadzono podatek VAT w wysokości 134,64 

zł.  

Zarząd koła nadal korzysta ze swojego programu, który koordynuje sprzedaż znaków 

wędkarskich, czuwa nad poprawnym rozliczeniem i stanem magazynowym w dwóch 

punktach sprzedaży. W siedzibie koła w OSW Rogóźno i w sklepie wędkarskim Antek w 

Łęcznej. Pomimo znacznej wartości pozyskiwanych środków finansowych ze sprzedaży 

znaczków wędkarskich nie było żadnych problemów z ich rozliczeniem przez Zarząd 

Okręgu. Zarząd koła na podstawie rekomendacji Komisji Rewizyjnej Koła, zalecił  
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skarbnikowi przy przyjmowaniu składek członkowskich, zastosowanie bieżącego 

automatycznego archiwizowania sprzedaży w chmurze, w celu zabezpieczenia danych przed 

ich przypadkowym, nieodwracalnym utraceniem. W związku z powyższym zakupiono w 

łączonej transakcji od operatora sieci PLEY dwa laptopy, które spłacane są w kwartalnych 

ratach.  

Ze względu na  konieczność zastosowania przy dystrybucji licencji na połów ryb w jeziorze  

Rogóżno kasy fiskalnej, jedynym miejscem ich rozprowadzania był Ośrodek Sportów 

Wędkarskich.  

Analizując dochody i koszty łowiska licencyjnego stwierdzamy, że w 2020 roku plan 

sprzedaży licencji został niewykonany i jest on mniejszy od zaplanowanego o 1270 zł. Biorąc 

jednak pod uwagę tegoroczne ograniczenia oraz fakt, że w zasadzie sprzedaż licencji 

rozpoczęła się dopiero w miesiącu maju, wynik jest zadawalający. W grudniu 2019 roku 

łowisko zostało zasilone 200 kg karasia pospolitego i 50 kg lina kroczka. Notę księgową 

dostaliśmy w styczniu i pozycje te w finansach koła figurują w 2020 roku, jednak jest to efekt 

zarybień 2019 roku.  W 2020 roku łowisko zostało zarybione szczupakiem narybek jesienny 

80 kg, linem 50 kg karpiem 454 kg. Zarybienie karpiem jest zdublowane. Za zgodą 

Przedsiębiorstwa Wody Polskie, awansem zarybiliśmy karpiem już na 2021 rok. Wszystkie te 

działania jak i racjonalna gospodarka finansami łowiska, pozwala mieć nadzieję, że  wpływy 

na zagospodarowanie łowiska, pokryją w pełni wydatki jakie czekają koło w 2021 roku. 

Zarząd koła posiada środki na zakup ryb, których nie udało się pozyskać w 2020 roku. Do 

spełnienia warunków zawartych w umowie z Wodami Polskimi w 2021 dodatkowo musimy 

wpuścić 10 tys. szczupaka narybku letniego, 200 kg karasia pospolitego.  

 

 

3. Ocena gospodarki finansami Koła 

a) przychody na rzecz koła 

 

Składki członkowskie ................................................................................................143 769,00 

Udział Koła w składkach członkowskich …………………… .................................. 24 910,40 

Udział Koła w składce na zagospodarowanie ……………………………………….. 3 093,16 

Wpisowe.........................................................................................................................3 900,00 

Egzamin..........................................................................................................................1 536,00 

Darowizny i umowy /darowizny,  umowy o dzieło/......... ..........................................  4 374,00 

Dotację za zdeponowany sprzęt kłusowniczy i inne dochody SSR ..............................2 607,00 

Sprzedaż zezwoleń na j. Rogóżno............................................................................... 23 730,00 

Dobrowolna wpłata na młodzież  ….………………...………………………………...  255,00 

Sprzątanie zbiornika Krzczeń, -umowa z ZO …………………………………………4 500,00 

 

Razem ................................................. .................................................................... 212 674,16 

 

 

 

b) wydatki koła 

 

Składki członkowskie odprowadzone do ZO........................ ………………………143 769,00 

Upominki, puchary, medale ................................................. …………………………4 423,94 

Usługa gastronomiczna i hotelowa podczas zawodów................................................. 7 972,00 

Zakup sprzętu i opłaty....................................................................................................4 483,35   

Zanęta, przynęta...........................................................................................................13 843,25 

Podatek VAT od zezwoleń i egzaminów.......................................................................   422,64 
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Koszty działalności  SSRyb.......................................................................................... ... 910,60 

Zarybienie i dzierżawa łowiska licencyjnego.............................................................. 15 458,63 

Umowa o dzieło  ………………………......................................................................  4 000,00 

Zaliczka na podatek ……………………………..………………………..……………..639,00 

Delegacje………...……………………………………………………………………… 170,51

Wydatki różne /, przegląd kasy, wiązanki okolicznościowe,  pieczątki  itd./ ………   1 842,32 

Wydatki związane z upominkami dla najmłodszych /medale, puchary, upominki/ …… 675,00 

Razem ....................................................................................................................... 188 020,16 

 

Bilans przychodów w stosunku do wydatków  w 2019 roku wynosi  …..……    +    24654,00 

Stan gotówki na dzień 01.01.2020 wynosił  …………….......................................... 14 131,56 

Stan gotówki bieżący wynosi   …………………………………….......................    38 785,56 

 

Zrównoważony bilans pomiędzy dochodami i wydatkami w 2020 roku, to efekt bieżącej 

kontroli wydatków, podjętych działań i uchwał  w tym:  

 

- Utrzymanie stanu członków w stosunku do planu na 2020 rok 

- Przeprowadzenie 110 egzaminów na kartę wędkarską 

- Realizacja umowy z ZO PZW dotyczącej utrzymania czystości na zbiornikach 

- Współpraca ze sponsorami i przyjaciółmi koła 

- Aktywna działalność SSR w kole 

 

 

4 Ogólna ocena działalności Koła 
 

Koło realizuje wszystkie funkcje statutowe. Uchwały podejmowane przez Zarząd koła są 

zgodne ze Statutem PZW i są na bieżąco realizowane. Na szczególną uwagę zasługują 

dokonania sportowe koła. Zdobywane medale w Mistrzostwach Okręgu kumulują koszty, ale 

na tym powinna polegać praca koła. Po raz kolejny sportowcy z koła zdobyli kolejnych sześć 

medali. Trzy złote, srebrny i dwa brązowe. Nadal koło rozwija pracę z dziećmi. Tutaj udało 

się Zarządowi pozyskać sponsorów. Komisja Rewizyjna zaleca, aby podobne działania  

można było wdrążyć w działaniach sportowych. Dokumentacja finansowa w ustalonym 

trybie przekazywana była comiesięczne, do Zarządu Okręgu. W 2020 roku Komisja 

Rewizyjna Koła dokonała dwukrotnie kontroli działalności Zarządu Koła oraz jeden raz 

gospodarki na łowisku. Ponadto comiesięcznie kontrolowała i analizowała raporty 

finansowe. Żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono i uwag nie wniesiono. Protokoły z 

tych kontroli przechowywane są w dokumentacji Komisji Rewizyjnej Koła.  

 

 

 

  Podpisy Zarządu Koła                              Podpisy Komisji Rewizyjnej 

 

Marek Harasim                                                           Sadowski Jan 

 

Puzio Janusz                                                               Harasim Maciej 

 

                                                                                   Michalski Paweł 

 

                                                                                    Zrobczyński Dariusz 


