
 

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

za okres od 15.11.2017 r. do 17.12.2018 r. 

Komisja Rewizyjna w składzie: Stanisław Wroński,  

Anna Rybarczyk-Robak, Magdalena Ślebocka 

 

1. Informacje organizacyjne 

W okresie sprawozdawczym Zarząd prowadził prace w trybie elektronicznym. Poza bieżącą 

działalnością  w tym okresie , przyjęto 3 uchwały Zarządu, które dotyczyły: 

 pomocy w organizacji konferencji we Włocławku i sfinansowaniem cateringu w kwocie 

3 tys., oraz 

 przyjęcia 2 nowych Członków Stowarzyszenia 

2. Podstawa sprawozdania Komisji Rewizyjnej SFR - otrzymane materiały: 

a. sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu, 

b. sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji za okres 14.11.2017 r.– 

17.12.2018 r. 

3. Ocena działalności Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji w badanym okresie 

Obecnie Stowarzyszenie liczy 54 członków zwyczajnych oraz 11 członków 

wspierających, w tym 3 członków honorowych. Oznacza to, że w okresie sprawozdawczym 

w porównaniu z poprzednim okresem przybyło 2 członków zwyczajny. Wzrost liczby 

członków zwyczajnych, choć niewielki, spowodowany może być z podejmowanymi przez 

Zarząd Stowarzyszenia działaniami mającymi na celu szersze propagowanie działalności 

SFR.  

http://www.forumrewitalizacji.pl/uploads/file/informacje_ogloszenia/Magdalena%20%C5%9Alebocka%20-%20biogram.pdf


Biuro Stowarzyszenia prowadzi Pani Katarzyna Górska. Obsługę księgową Forum 

prowadziła pani Barbara Wójcik na podstawie umowy zlecenia.  

4. Ogólna ocena merytorycznej aktywności Zarządu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji  

Przedstawiciele Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji podczas całego okresu 

sprawozdawczego aktywnie uczestniczyli w konferencjach, kongresach, spotkaniach oraz 

szkoleniach (w tym zakresie następuje ciągły wzrost aktywności w stosunku do lat 

poprzednich). Promując w ten sposób działalność Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji 

zarówno na arenie naukowej oraz wśród przedstawicieli władz publicznych.  

Szczegółowy wykaz i opis podejmowanych przedsięwzięć jest dostępny w Sprawozdaniu z 

działalności Zarządu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. 

5. Ogólna ocena sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji 

Kierując się własną analizą Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia przedłożone 

sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji za okres 14.11.2017 r. – 

17.12.2018 r. r., które obejmowało: 

 stan kont bankowych na dzień 10.12.2018 r., który zamyka się kwotą 116.034,62 zł, 

co oznacza jej spadek o 23.154,48 zł w stosunku do dnia 10.11.2017 r., 

 zestawienie przychodów i kosztów - w okresie objętym sprawozdaniem przychody SFR 

wyniosły 51.226,57 zł. W tym samym okresie koszty SFR wyniosły 75.441,65 zł, zatem 

zanotowano debet (nadwyżka kosztów nad przychodami) w kwocie 24.215,08 zł. 

(spowodowane to zostało zwrotem subwencji – beneficjentem była Ambasada 

Francuska, w kwocie 21.097 zł – ta sama kwota w poprzednim roku znalazła się po 

stronie przychodów). 

6. Uwagi Komisji Rewizyjnej dotyczące współpracy z Zarządem Stowarzyszenia Forum 

Rewitalizacji 

Komisja Rewizyjna nie zgłasza uwag w kwestii współpracy z Zarządem SFR w okresie 

sprawozdawczym. Komisja Rewizyjna miała dostęp do informacji niezbędnych do oceny 

aktywności merytorycznej Zarządu SFR. Należy jednak w związku z wygenerowanym 



debetem podjąć stosowne kroki celem zwiększenia przychodów bieżących. Niepokojącym 

zdaje się fakt obniżenia pomimo wzrostu członków wpływów z składek członkowskich z 

kwoty 2.640 zł w roku 2017 do 2.040 w roku bieżącym. 

 

 


