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Protokół 
 

Komisji Rewizyjnej Automobilklubu Bieckiego z przeprowadzonych  kontroli 

działalności Klubu  za okres kadencji 2011-2014 

 

Komisja  Rewizyjna w składzie: 

1. Przewodnicząca - Stanisława Rydarowicz  

2. Sekretarz -  Danuta Ingeln 

3. Członek - Jan Grygowicz 

 

Działając na podstawie „Statutu Automobilklubu Bieckiego” i planu pracy komisja 

corocznie przeprowadzała w obecności  prezesa  Marka Sitka, oraz innych członków zarządu  

kontrolę z działalności Klubu. 

Członkowie Zarządu udostępnili Komisji Rewizyjnej potrzebną dokumentację oraz 

udzielili dodatkowych, ustnych informacji. 

 

Kontrole obejmowały następujące zagadnienia: 

1. działalność statutowa 

2. dokumentacja Klubowa 

3. działalność finansowa. 

 

Ad 1. Działalność statutowa 

 

Działalność Automobilklubu Bieckiego prowadzona jest w oparciu o obowiązujący 

statut uchwalony w dniu 12 lutego 2011 r. Na początku każdego roku przyjęty zostaje roczny 

plan pracy, który jest podstawą do prowadzenia bieżącej działalności. 

Podczas kadencji Zarząd Klubu składał się z 11 osób.  

 

 



 

Z przeprowadzonej analizy członkowstwa wynika że w: 

2011 roku Klub liczył 120 członków zwyczajnych 

2012 roku Klub liczył 120 członków zwyczajnych  

2013 roku Klub liczył 98 członków zwyczajnych  

2014 roku Klub liczył 126 członków zwyczajnych  

 

Z przeprowadzonej analizy opłacalności składek wynika, że:  

2011 rok 16 członków  nie opłaciło składek, 

2012 rok 41 członków  nie opłaciło składek 

2013 rok 15 członków  nie opłaciło składek 

2014 rok 18 członków  nie opłaciło składek 

Komisja Rewizyjna proponuje podjęcie przez Zarząd decyzji w sprawie dalszej 

przynależności do Klubu osób, które od kilku lat nie angażują się w działalność Klubu i mają 

duże zaległości w płaceniu składek członkowskich. 

W okresie 2011 roku Automobilklub Biecki był organizatorem i współorganizatorem 

wielu ciekawych imprez sportowych i samochodowych. 

Do ważniejszych imprez organizowanych przez Automobilklub Biecki w okresie 

kadencji zaliczyć należy: 

 Spotkanie noworoczne dla członków i sympatyków Klubu zorganizowane w styczniu 

w restauracji „GRODZKA” w Bieczu 

 Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w  Super OeS-e  

 Gminny Turniej BRD dla Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych                

 Rodzinny  Rajd Turystyczny      

 Rekreacyjno – Sportowy  „ Dzień Dziecka”     

 Classicauto Rajd Magurski                        

 KJS Rajd Biecki 

 oraz po raz pierwszy w 2014 roku Wyścig Górski Magura Małastowska który był 

Górskimi Samochodowymi Mistrzostwami Polski  

 

 

 

 



Wymienione imprezy były dobrze przygotowane i przebiegały sprawnie, a ponadto 

cieszyły się zainteresowaniem miejscowego społeczeństwa, sympatyków i kibiców sportu 

samochodowego. 

Członkowie klubu corocznie mają prolongowane licencje sędziowskie.  

 na koniec 31 grudnia 2011 r.: 

- licencje stopnia I sędziów sportu samochodowego posiada 9 sędziów,  

- licencje stopnia II sędziów sportu samochodowego posiada 17 sędziów,  

- licencję Ratownika Drogowego PZM  35 członków klubu  

 na koniec 31 grudnia 2012 r.: 

- licencje stopnia I sędziów sportu samochodowego posiada 12 sędziów,  

- licencje stopnia II sędziów sportu samochodowego posiada 20 sędziów,  

- licencję Ratownika Drogowego PZM  33 członków klubu  

 na koniec 31 grudnia 2013 r.: 

- licencje stopnia I sędziów sportu samochodowego posiada 12 sędziów,  

- licencje stopnia II sędziów sportu samochodowego posiada 20 sędziów,  

- licencję Ratownika Drogowego PZM  32 członków klubu  

 na dzień 31 grudnia 2014 r.: 

- licencje stopnia I sędziów sportu samochodowego posiada 13 sędziów,  

- licencje stopnia II sędziów sportu samochodowego posiada 26 sędziów,  

- licencję Ratownika Drogowego PZM  31 członków klubu  

 

Ad 2. Dokumentacja Klubowa 

Dokumentacja Klubowa jest prowadzona systematycznie i starannie. Posegregowana 

w teczkach wg tematyki, przechowywana w pomieszczeniu Klubowym.. W posiedzeniach 

Zarządu, na zasadach zaproszeń i dobrowolności, uczestniczyli członkowie Komisji 

Rewizyjnej, inni członkowie Klubu oraz zaproszeni goście, co jest udokumentowane w listach 

obecności. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wszyscy członkowie Zarządu włączają się  

w działalność Klubu. 

 

Ad 3. Dokumentacja Finansowa 

 

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli kasy i dokumentacji finansowej Klubu. 

W wyniku kontroli stwierdzono: 

- wszystkie przychody i wydatki związane z prowadzeniem działalności statutowej są   



   udokumentowane i podpisane przez co najmniej dwóch członków Zarządu oraz  

   wykazane w raportach kasowych 

- gospodarka finansowa jest prowadzona oszczędnie 

- wszystkie wydatki i przychody są uzasadnione i udokumentowane 

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego zostaje sporządzony spis z natur 

 majątku Klubu.  

Bilanse roczne sporządzono na podstawie Raportów Kasowych, przy zachowaniu ciągłości 

finansowej. Stan początkowy jaki wynika ze sprawozdania finansowego jest zgodny ze 

zamykającym dany rok. 

Rok Stan początkowy roku Przychody Rozchody Stan końcowy roku 

2011 3.435,82 zł 39.142,56 zł 39.991,36 zł 2.587,02 zł 

2012 2.587,02 zł. 39.268,34 zł 37.633,71zł 4.221,65 zł 

2013 4.221,65 zł 48.178,60 zł 45.599,36 zł 6.800,89 zł 

2014 6.800,89 zł 102.459,10 zł 107.582, 72 zł 1.677,27 zł 

 

W oparciu o ustalenia zawarte w niniejszym protokole stwierdza się, że dokumentacja jest 

prowadzona rzetelnie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami. 

 

Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do celowości wydatków i zarządzania Klubem za 

kontrolowane okresy sprawozdawcze, i z związku z powyższym składa wniosek o udzielenie 

absolutorium ustępującemu zarządowi  

 

Biecz, dn. 7.03.2015 roku. 

 

Podpisy 
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