
  

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

Komisji Rewizyjnej Koła PZW nr ……… w ……………………………………………… 

za rok  ............................... 

 
Komisja Rewizyjna wybrana na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym członków Koła 

PZW  nr  .............  w ............................................................... dnia …………………………….. 

w składzie: 

• Przewodniczący - kol. ………………………………………………………….. 

• Zastępca  - kol. ………………………………………………………….. 

• Sekretarz  - kol. ………………………………………………………….. 

• Członek   - kol. ………………………………………………………….. 

• Członek   - kol. ………………………………………………………….. 
 

Przeprowadziła kontrolę, w wyniku, której sprawdzono następujące zagadnienia:  
 

Działalność organizacyjna Koła: 
▪ Koło na koniec roku poprzedniego liczyło ........................................ członków, natomiast na dzień 15 października 

roku sprawozdawczego liczyło ................................... członków. W kole nastąpił wzrost*, spadek* o ............... 

członków. 

▪ Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu podjęto ……...... uchwał, których wykonanie powierzono Zarządowi 

Koła i zostały zrealizowana w całości. (Nie wykonano uchwał, które dotyczyły)*: 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

▪ Dokumentacja Koła przechowywana  jest ................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

 

Działalność finansowa Koła: 
▪ Zarząd Koła pracował w oparciu preliminarz budżetowy Koła zatwierdzony uchwałą nr.............z dnia 

............................ przez Walne Zgromadzenie Koła, który po stronie dochodów i wydatków zamyka się kwotą 

...................................... 

▪ Raporty z operacji finansowych sporządzane są (miesięcznie, kwartalnie, różnie, brak raportów) i 

przekazywane są do Zarządu Okręgu. Kopie sprawdzonych i zaopiniowanych raportów finansowych 

przez księgowość Zarządu Okręgu znajdują się u Skarbnika Koła, (brak raportów)*.  

▪ Wpłaty gotówkowe do Koła są potwierdzana na dowodach wpłaty - druki KP jako dobrowolne wpłaty na 

rzecz Koła, (brak dokumentów)*. 

▪ Wszystkie środki finansowe wydatkowane przez Zarząd Koła były celowe i zasadne (inne 

uwagi................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................ 

 



▪ Dochody i wydatki Koła przedstawiają się następująco: 
 

Lp. D O C H O D Y WYKONANE 
1 

 

 

DOCHODY razem: ( suma wierszy 1+2+3+4+5+6+7+8)  

W tym: 
1) Odpis – 40 % składki członkowskiej 

  

2) Wpływy z wpisowego dla Koła  
3) Darowizny na cele statutowe, dobrowolne wpłaty na rzecz Koła  

4) Wpłaty za egzaminy na kartę wędkarską  

5) Wpływy ze stanic wędkarskich  
6) Wpływy z łowisk specjalnych  

7) Dotacje  

8) Inne dochody  

  
2 STAN GOTÓWKI na początku roku  

   
3 DOCHODY   OGÓŁEM:        ( pozycja 1 + 2)  

   
 W Y D A T K I WYKONANE 

4 

 

 

 

 

 

 

 

WYDATKI razem : (suma wierszy 1+2+3+4+5+6)         

W tym: 

1) Koszty organizacyjne związane działalnością Koła 

 

    W tym: - materiały, energia, koszty prowadzenia biur itp.  

                 - opłaty bankowe, i inne usługi obce  

                 - delegacje związane z obsługą działalności koła  

                 - ubezpieczenie wędkarzy  

2) Koszty imprez sportowych  

    W tym:  - materiały, puchary, nagrody, wyżywienie, zanęty  

                  - delegacje związane z obsługą zawodów  

                  - startowe na zawody oraz inne koszty  

3) Koszty działalności z młodzieżą  

    W tym  - materiały, materiały szkoleniowe, nagrody, inne  

                    koszty 

 

                 - delegacje z ta działalnością  

                 - inne usługi  

4)  Koszty prowadzenia stanic wędkarskich  

5)  Koszty prowadzenia łowisk specjalnych  

6)  Koszty zagospodarowania i ochrony wód  

  

5 Stan środków finansowych na koniec roku 
( wiersz 3 – 4, dochody minus wydatki) 

 

 

▪ Wynik finansowy na koniec roku             OGÓŁEM: ….....………………..zł 

  w tym  - gotówka  w kasie                                              …………………...... zł 

       - na koncie bankowym, lokaty                     …………………….. zł 

 



 

Działalność sportowa Koła: 
▪ Kalendarz imprez i zawodów wędkarskich został zatwierdzony na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Koła 

uchwałą Nr ................., którego wykonanie jest następujące: 

 

Rodzaj zawodów plan zorganizowano 
Zawody rangi mistrzowskiej   

Zawody i imprezy towarzyskie   

Inne imprezy   

 

▪ Z zawodów są sporządzane protokoły, z których wynika, że brało w nich udział od............... do ............ 

wędkarzy. Najlepsi otrzymywali nagrody, upominki, bony, puchary, medale co wynika z zapisów w 

raportach finansowych Koła, (brak dokumentacji z rozliczenia zawodów)*.  

▪ Inne uwagi dotyczące działalności sportowej .................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................ 

Działalność z młodzieżą: 
▪ Opis działalności z młodzieżą ................................................................................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................... 

Działalność w zakresie zagospodarowania i ochrony wód: 
▪ Opis działalności w tym zakresie ................................................................................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................... 

Stanice wędkarskie prowadzone w ramach działalności statutowej: 
▪ Opis zasady prowadzenia stanicy ................................................................................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

Łowiska specjalne prowadzone przez Koło: 
▪ Opis działalności w tym zakresie ................................................................................................................................................................ 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................................ 

Uwaga - * (niepotrzebne skreślić) 



Uwagi końcowe Komisji Rewizyjnej Koła: .......................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

 

................................................................. dnia .............................................. 

  

         Podpisy Komisji Rewizyjnej 

         ............................................... 

         ............................................... 

         ............................................... 

         ............................................... 

         ............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE !!! 
Na zakończenie kadencji na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo – 

Wyborczym Koła należy postawić wniosek o udzielenie lub nie udzielenie 

absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła. 

 

UWAGA !!!! 

Jest to tylko ogólny zarys tematyki, jaka powinna być brana pod uwagę przez Komisje 

Rewizyjne przy składaniu corocznych sprawozdań na Walnych Zgromadzeniach, który należy 

dostosować do własnych warunków i potrzeb. 
   


