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SPRAWOZDANIE 

 

KOMISJI REWIZYJNEJ 
KLUBU TURYSTÓW PIESZYCH „BĄBELKI” 

działającym przy ODDZIALE GDAŃSKIM PTTK 

za okres od dnia 06.12.2016 do dnia 02.06.2022. 

 

Działając na podstawie § 22 ust. 6 pkt 3 Regulaminu Klubu Turystów Pieszych „Bąbelki” zgodnie  

z którym do zakresu działań Komisji Rewizyjnej Klubu, należy w szczególności składanie Walnemu 

Zebrania Klubu sprawozdań ze swej działalności oraz stawianie wniosków w sprawie absolutorium dla 

członków klubu w związku z upływem kadencji Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za okres od dnia 

06.12.2016 roku do 02.06.2022, niniejszym oświadczamy co następuje: 

 

1.  Wybrana podczas poprzedniego Walnego Zebrania Klubu Turystów Pieszych „Bąbelki” w okresie 

sprawozdawczym, Komisja Rewizyjna przepracowała do jesieni 2019 w składzie: 

Przewodniczący – Kol. Andrzej Kuliński 

Członek – Kol. Izabela Sobieraj 

Członek – Kol. Lucyna Anna Belau 

 

Po rezygnacji kol. Andrzeja Kulińskiego, zgodnie § 22 ust. 4 Regulaminu Klubu Turystów Pieszych 

„Bąbelki” Komisja Rewizyjna, od jesieni 2019  pracuje w składzie: 

Przewodnicząca – Kol. Izabela Sobieraj 

Członek – Kol. Lucyna Anna Belau 

Członek – Kol. Teresa Graban 

 

FINANSE 
 

2.  Przez okres kadencji funkcję skarbnika klubu, prowadzącego księgowość i finanse pełnił kol. Jan 

Lewicki. Jednak w styczniu tego roku Kol. Jan Lewicki złożył rezygnację z funkcji Skarbnika Klubu, którą 

Zarząd KTP Bąbelki przyjął z żalem, ale i ze zrozumieniem. Prezes Daniel Nazaruk w imieniu Zarządu 

Klubu podziękował kol. Janowi Lewickiemu za wzorowe wykonywanie funkcji Skarbnika.  

Uchwała Zarządu KTP Bąbelki nr 07/01/2022.  

Na wniosek Prezesa Klubu Daniela Nazaruka, Zarząd KTP Bąbelki, jednomyślnie postanowił powierzyć 

pełnienie funkcji Skarbnika Klubu kol. Waldemarowi Jankowskiemu.  

Uchwała Zarządu KTP Bąbelki nr 08/02/2022. 

 

Saldo bieżące na dzień  17.05.2022 wynosi 2.992,23  

Do dnia dzisiejszego składki opłaciły 55 osoby, w tym 35 członków klubu. 

 

Dokumentacja księgowa prowadzona jest prawidłowo, właściwie odnotowując przeprowadzane operacje. 

Przypadające z zebranych składek członkowskich PTTK wpływy klubu gromadzone są na subkoncie  

w Oddziale. Żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono. Komisja Rewizyjna nie wnosi też zastrzeżeń co do 

prowadzenia dowodów finansowych . 
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Wydatki realizowane są zgodnie z decyzjami podejmowanymi na posiedzeniach Zarządu Klubu i znajdują 

uzasadnienie w stosownych protokołach. 

 

 

3. Zgodnie z aktualnym brzmieniem § 18 ust. 1 Regulaminu Klubu Turystów Pieszych „Bąbelki” 

Zebrania Zarządu, powinny odbywać się dwa razy do roku. Po analizie dokumentacji związanej  

z odbywającymi się zebraniami Zarządu, komisja wskazuje, iż wyżej powołane postanowienia regulaminu 

zostały prawie spełnione.  

W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego na terenie Polski i obostrzeniami nałożonymi przez władze, 

Zarząd KTP Bąbelki w 2020 roku działał bez zwoływania posiedzeń Zarządu Klubu. Członkowie  Zarządu  

Klubu  komunikowali  się  ze  sobą  za  pomocą  urządzeń teleinformatycznych oraz podczas nieoficjalnych 

spotkań z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń m.in. w trakcie organizowanych imprez. 

Z kolei 2021 roku, odbyło się jedno spotkanie Zarządu. 

 

 

PRACA PROGRAMOWA 

 

4.          Podczas trwania minionej Kadencji Klub obchodził swoje 60-lecie. Komisja nie wnosi 

zastrzeżeń co do organizacji, przebiegu czy rozliczenia. 

 

5.  Wykorzystując dane statystyczne Kol. Daniel Nazaruk precyzyjnie zilustrował całokształt 

dokonań klubu i pracę programowo- turystyczną. 

Potwierdzenie tego Komisja znalazła w toku analizy przytoczonych danych i wskaźników porównując  

je z zapisami źródłowymi podstawowej ewidencji działalności turystyczno-programowej.  

Pomimo stanu epidemii w 2020 roku udało się zorganizować 42 imprezy, zaś w 2021 roku imprez 

odbyło się 35 (wycieczki sobotnie niedzielne, imprezy cykliczne, imprezy kajakowe, kolarskie i górskie, 

imprezy ogólnopolskie)  

 
 

6. Sugerujemy prowadzenie wycieczek różnorodnych: krótszych, mniej wymagających 

i dłuższych, aby każdy znalazł coś ciekawego i dostosowanego do swoich możliwości. 

Mamy też nadzieję, ze okres po-pandemiczny przyniesie obfite plany wycieczkowe. 

Czekamy również z niecierpliwością na tradycyjne 2 dniowe Zloty klubowe (wiosna/jesień). 
 

 

7. Komisja uważa, że strona internetowa klubu (www.babelki.pl) powinna być prowadzona  

z większym zaangażowaniem. Jest ona naszym wizerunkiem, na którym chwalimy się  osiągnięciami oraz 

zachęcamy do turystyki kwalifikowanej. 

W obecnych czasach nadal będzie wzrastać znaczenie Internetu oraz jego wykorzystanie do zdobywania 

informacji, a także planowania wycieczek klubowych. Niestety tylko po części spełnia to jedynie nasza 

klubowa strona internetowa o której wcześniej wspomniano, czego nie można powiedzieć  

o zaprzepaszczonej szansie na wykorzystanie narzędzia komunikacyjnego jakim jest konto klubowe 

na serwisie społecznościowym Facebook. Oczywiście nie każdy korzysta z Facebooka i dlatego strona 
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bąbelkowa, powinna być rzetelnie prowadzona, włącznie z forum, która była sposobem wymiany 

spostrzeżeń i komentarzy wśród klubowiczów i sympatyków. 
 

 

 

PODSUMOWANIE 
 

 

8. Podsumowują, wspólna praca Klubu pomimo aktualnie panujących trendów, wymaga 

niezwykle przemyślanych, spójnych i konsekwentnych działań.  

9. Podczas wyboru kandydatów na Walne zebranie Oddziału, musimy położyć duży nacisk na 

staranność przy ich wyborze, jak również świadomość tego jakich zadań będą się podejmować, zakresu 

działania, uprawnień czy obowiązków które na nich spoczywają, a także jakie są wobec nich oczekiwania. 

10. Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z § 22 ust. 6 pkt 3 Regulaminu Klubu Turystów Pieszych 

Bąbelki, Komisja rekomenduje do udzielenia absolutorium wszystkim członkom Zarządu.  

 

 

Komisja Rewizyjna, dziękuję bardzo za współpracę z dotychczasowym Zarządem Klubu, 

 życząc kolejnym Władzom Klubu twórczej pracy. 

 

 

 

 

 

 

   

  Przewodnicząca – Izabela Sobieraj 

   

  Członek – Lucyna Anna Belau 

  

  Członek – Teresa Graban 

 

         

 

 

 

        Gdańsk 02.06.2022 r. 
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