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Działając  w  oparciu  o  istniejące  przepisy  Komisja  Rewizyjna  kontrolowała  całokształt
działalności  Stowarzyszenia  w  zakresie  przestrzegania  statutu  RSP,  realizacji  podjętych
uchwał,  przestrzegania  dyscypliny  finansowej,  zasad  gospodarności,  organizacji  imprez,
planu działalności na rok następny.

W wyniku przeprowadzonej kontroli na podstawie dokumentacji bieżącej dostarczonej przez
Prezes  RSP  Leokadię  Gospodorz  oraz  Skarbnika  Ewę  Makuch,  przeprowadzając  kontrolę
dokumentacji  od  dnia  ukonstytuowania  KR,  Komisja  nie  stwierdza  uchybień  w  związku
z realizacja przedsięwziętych zadań oraz podjętych uchwał. 

Zebrania Stowarzyszenia odbywały się regularnie, zgodnie z przyjętym planem, z okazją do
poszerzenia wiedzy (filmy; artykuły z prasy fachowej) oraz możliwością dyskusji i wymiany
uwag.

Podjęto 7 uchwał, przyjęto 1 członka do Stowarzyszenia. 

Na  uznanie  zasługuje  zapoczątkowanie  stworzenia  „Pszczelarskiej  Ścieżki  Edukacyjnej”,
pozwalającej  nie  tylko  na  poszerzenie  wiedzy  z  zakresu  szeroko  pojętego  pszczelarstwa,
ale również zwrócenie uwagi na inne problemy jak np. ochronę środowiska. 

Przedstawiony plan działania na I półrocze 2022 roku jest wykonalny i zgodny z przyjętymi
celami  RSP.  Zaproponowane  prelekcje  i  ich  tematyka  mogą  zainteresować  członków
Stowarzyszenia, jak również doprowadzić  do aktywniejszego udziału w spotkaniach. 

Sytuacja  finansowa  Stowarzyszenia  na  dzień  31.12.2021  wynosiła:  25 096,83  zł  z  czego
2 085,00 zł stanowiły wpłaty 1%. 

Zalecenia Komisji:

 - zachęcenie członków Stowarzyszenia do uczestniczenia w spotkaniach oraz aktywniejszej
działalności w Stowarzyszeniu (niska liczba obecności na spotkaniach w stosunku do liczby
członków Stowarzyszenia);



 -  dalsze  prowadzenie  działań  promocyjnych  dot.  1%,  w  tym  poszukiwanie,  w  miarę
możliwości, nowych kanałów dotarcia do osób, które przekażą w kolejnych latach 1%;
- rozważenie zmiany Banku prowadzącego konto Stowarzyszenia z uwagi na wysokie opłaty
bankowe; 
-  rozważenie  rekompensaty  finansowej  za  działalność  statutową  Zarządu  jak  pokrycie
kosztów delegacji (paliwo). 

Podsumowując  działalność  Zarządu  Rejonowego  Stowarzyszenia  Pszczelarzy  z  siedzibą
w Ornontowicach Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń do pracy Zarządu RSP. 

Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi RSP.

 Na tym protokół zakończono i podpisano.


