Protokół Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy im.
Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” z przeprowadzonej w terminie
21 marca 2017 kontroli działalności finansowej Towarzystwa.
Komisja z składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Tadeusz Krzosek- Przewodniczący
Teresa Kutnyanszky- członek komisji
Andrzej Pilecki-członek komisji
Zdzisław Czyżewski -członek komisji
Maria Gudro-Homicka- członek komisji

W obecności Joanny Judzińskiej- Prezesa oraz Katarzyny Gronostajskiej Sekretarza
Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją księgowo-finansową oraz protokołami
pracy zarządu za rok 2016 i stwierdza co następuje:
1. Komisja Rewizyjna stwierdza, że Zarząd T-wa odbył 7 zebrań, potwierdzonych
protokołami, oprócz tego członkowie Zarządu kilkakrotnie spotkali się nieformalnie
w mniejszym gronie dla ustalenia konkretnych spraw. Co Komisja szczególnie podkreśla,
ze względu na chorobę Joanny Judzińskiej i operacji, której musiała się poddać. Główne
zagadnienia prac Zarządu to organizacja imprez ogniskowych, współpraca z Dzielnicą
Żoliborz, w której Towarzystwo powołało trzy nowe placówki, sprawy bieżące
w placówkach, organizacja akcji letniej 2016, popularyzacja działalności Towarzystwa w celu
pozyskania 1% podatku.
2. Komisja zauważa sukcesywne uhonorowanie odznaką Gazeciarza Warszawskiego byłych
wychowanków Ognisk i osób zaangażowanych w pracę Towarzystwa. Komisja informuje, że
w roku 2016 Zarząd przyznał kolejne odznaki - kontynuując tym inicjatywę ś.p. Piotra
Klemta- wychowanka, a następnie wieloletniego Dyrektora Ogniska Świder i propagatora
myśli pedagogicznej Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”. W roku 2016 odznakę Gazeciarza
Warszawskiego otrzymali: Joanna Judzińska, Beata Chyz-Banek, Tadeusz Mączyński,
Stanisław Wroniak, Bronisław Wesołowski, Jan Gołowkow, Sławomir Słupecki, Jerzy
Kwiecień, Krzysztof Sobolewski, Janusz Spruch, Jan Kołodziejek, Włodzimierz Homicki,
Marian Mazurek, Wiktor Sokólski, Edmund Sokólski. Komisja docenia pomysł Zarządu
o uhonorowanie odznaką Księżnej Renaty Sapiehy oraz organizacji FHLiP w uznaniu
wieloletniej pomocy finansowej dla placówek Towarzystwa.
3. Komisja ponownie podkreśla rolę Antoniego Świątkowskiego w integracji grona byłych
wychowanków, jednocześnie apeluje o wzmożenie finansowego wsparcia dla jego działań i
tym samym docenienie zaangażowania osób oraz wydatkowanie środków finansowych
w przygotowanie wszelkich okolicznościowych imprez ogniskowych.
4. Komisja wyraża wielkie uznanie i składa podziękowanie Zarządowi w osobach:
Joanny Judzińskiej, Katarzyny Gronostajskiej, Antoniego Świątkowskiego oraz
Stanisławowi Wroniakowi za wielki wkład pracy wynikający z ogromnego zakresu
zadań w organizacji.
5. Komisja docenia starania Zarządu o popularyzację działalności Towarzystwa w celu
pozyskiwania 1% podatku.( m.in. wypełnianie PIT-37 dla byłych wychowanków i przyjaciół
T-wa) . Komisja apeluje, aby każdy z członków Towarzystwa zabiegał wśród dostępnych
sobie osób o przekazywanie 1% podatku na rzecz naszej organizacji.

6. Komisja wskazuje, że Zarząd czyni starania o opłacanie składek przez osoby deklarujące
członkostwo w Towarzystwie i apeluje do Zarządu o weryfikację list członków T-wa i Kół
Terenowych oraz realizację przez te osoby obowiązku opłacania składek.
7. Komisja szczególnie dziękuje za organizację i zaangażowanie byłych wychowanków,
kierowników i wychowawców Ognisk i Klubów oraz obecnych wychowanków placówek
w przygotowanie imprezy pn. „Imieniny Dziadka” oraz imprez integracyjnych byłych
wychowanków odbywających się w ciągu roku.
8.

Komisja informuje, że Zarząd skontaktował się z Dyrektorem WCIES- Arkadiuszem
Walczakiem i otrzymał informację, że tablica jest dobrze zabezpieczona, pomimo jej
zawieszenia na zewnątrz ogrodzenia. Natomiast wnioskowana w poprzednim roku
konieczność jej urządzenia w półkę i daszek niestety nie może być zrealizowana, ze
względu na brak zgody ze strony Konserwatora Zabytków.

9.

Komisja uznaje za zasadne, aby Zarząd nawiązał kontakt z innymi placówkami im.
Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” na terenie Polski w celu ich integracji
z Towarzystwem.

10. Komisja zaleca, aby Zarząd Towarzystwa aktywniej informował o swoich działaniach
m.in. poprzez stronę internetową
11. Komisja uznała za pozytywne działanie Zarządu w zakresie wprowadzenia dalszych
oszczędności w dysponowaniu skromnymi środkami na koszty administracyjne, pomimo
restrykcyjnych zasad rozliczania dotacji.
12. Po dokonaniu analizy materiałów merytorycznych (sprawozdań z realizacji zadań
dotacyjnych) Komisja stwierdza, że dokumentacja prowadzona jest prawidłowo,
starannie oraz przejrzyście.
13. Komisja stwierdza, że gospodarka finansowa jest prowadzona prawidłowo.
14. Komisja Rewizyjna w oparciu o przedstawione i skontrolowane dokumenty finansowoksięgowe za 2016 rok akceptuje bilans za 2016 rok i wnosi o udzielenie absolutorium
Zarządowi Towarzystwa.

Podpisy Komisji:
1……………………………………………
2……………………………………………
3……………………………………………
4…………………………………………….

