
 

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

za okres od 18.12.2018 r. do 13.12.2019 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 2 uchwały Zarządu, które dotyczyły: 

 rezygnacji z Członkostwa Miasta Będzin 

 zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, Finansowego i Komisji Rewizyjnej. 

2. Podstawa sprawozdania Komisji Rewizyjnej SFR - otrzymane materiały: 

a. sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu, 

b. sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji za okres 18.12.2018 – 

13.12.2019 r. 

3. Ocena działalności Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji w badanym okresie 

Obecnie Stowarzyszenie liczy 54 członków zwyczajnych (w tym 3 członków honorowych) 

oraz 10 członków wspierających.  

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). Promując w ten sposób 

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


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 18.12.2018 – 

13.12.2019 r., które obejmowało: 

 stan kont bankowych na dzień 06.12.2019 r., który zamyka się kwotą 119.191,91 zł, 

co oznacza wzrost o 2.311.77 zł w stosunku do dnia 11.12.2018 r., 

 zestawienie przychodów i kosztów - w okresie objętym sprawozdaniem przychody SFR 

wyniosły 36.654,65 zł. W tym samym okresie koszty SFR wyniosły 35.267,23 zł, zatem 

zanotowano nadwyżkę w kwocie 1.387,42 zł. 

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.  

 

 


