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Komisja Rewizyjna NTW Kwidzyn w składzie: 

1. Tomasz Sinkiewicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

2. Witold Jabłonka – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej  

3. Przybysz Stanisław – Sekretarz Komisji Rewizyjnej  

Ad.1 Po zapoznaniu się z dokumentacją finansową towarzystwa w tym w szczególności w 

odniesieniu do bilansu za rok 2017, Komisja Rewizyjna stwierdza co następuje: 

W 2017 r., Towarzystwo uzyskało przychody w kwocie 120.447,44 zł, które stanowiły: 

- Składki członkowskie 100.912,75 zł 

- Dotacje 12.000,00 zł 

- Darowizny 1% podatku 3.954,10 zł 

- Przychody finansowe 140,59 zł 

- Pozostałe przychody 3.440,00 zł 

Koszty realizacji zadań statutowych w 2017 r., wyniosły 117.097,64 zł na co składają się 

następujące kwoty: 

- Koszty dzierżawy jezior  30.480,58 zł  

- Koszty zarybiania 10.754,43 zł 

- Organizacja imprez sportowych  51.558,97 zł 

- Koszty administracji  10.754,43 zł 

- Zakup paliw 2.152,93 zł 

- Pozostałe koszty 11.549,16 zł 

W związku z powyższym, należy stwierdzić, że Towarzystwo w roku 2017 uzyskało 

przychody wyższe niż koszty związane z realizacją zadań statutowych. Powstała nadwyżka w 



kwocie 3.333,18 zł, z tego co udało się ustalić Komisji Rewizyjnej zostanie przeznaczona na 

fundusz statutowy, który na 31 grudnia 2017 r., stanowił kwotę 38.595,82 zł. 

Środki pieniężne, w których posiadaniu było towarzystwo na dzień 31 grudnia 2017 r. to 

kwota 17.179,00 zł, na która składają się wartości: 

- Środki pieniężne w banku 6.455,93 zł 

- Środki pieniężne w kasie      684,65 zł  

- Lokaty                                10.038,42 zł  

Przedstawione wartości, które wynikają z bilansu przedłożonego Komisji Rewizyjnej przez 

Prezesa Zarządu, wskazują, że sytuacja finansowa Towarzystwa w 2017 r., była dobra. W 

sposób właściwy zostały sfinansowane przedsięwzięcia związane z realizacją zadań 

statutowych, a co najważniejsze realizacja tych zadań nie wygenerowała pasywów, które 

obecnie obciążałyby budżet Towarzystwa.  

 Do najważniejszych przychodów zasilających budżet Towarzystwa tradycyjnie należą 

wpłaty ze składek członkowskich a największe wydatki, związane są z kosztem dzierżawy 

jezior. W tym miejscu należy jednak wskazać, że kwota uzyskana ze składek była wyższa niż 

w 2016 r., a koszty dzierżawy jezior okazały się nieznacznie mniejsze.  

 Po raz kolejny na pochwałę zasługuje propagowanie możliwości wpłat na rzecz 

Towarzystwa z tzw. 1 %, z czego uzyskiwane środki przeznaczane są na zarybienia naszych 

jezior. W tym miejscu komisja wskazuje, że należy zastanowić się w jaki sposób można 

jeszcze bardziej zachęcić do dokonywania takich odpisów. Wśród społeczeństwa panuje w 

dalszym ciągu wysoki stopień niewiedzy, związany z możliwością dokonywania takich 

odpisów, które potencjalnego darczyńcę nic nie kosztują. Jeżeli 1 % podatku nie zostanie 

przekazany na rzecz organizacji pożytku publicznego, trafi do Urzędu Skarbowego i zasili 

budżet Państwa. Na pochwałę zasługuje oklejenie samochodu towarzystwa, informacją o 

możliwości przekazania nam 1% podatku. 

 Ad.2 Odnosząc się do prac Zarządu w roku 2017 r., Komisja Rewizyjna, stwierdza, że 

prace przebiegały w uporządkowany sposób. W tym miejscu należy zaznaczyć, że co 

najmniej jeden z członków Komisji Rewizyjnej uczestniczył w większości posiedzeń 

Zarządu, które odbywają się cyklicznie w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Zdarzało się, że 

wnioski komisji były poddawane pod dyskusje zarządu i często okazywały się one skuteczne.  

 Wracając do posiedzeń zarządu, wskazuje się, że na każdym z posiedzeń, 

przedstawiane były sprawozdania z bieżącej działalności, które referowali poszczególni 

członkowie Zarządu Towarzystwa. Na pochwałę zasługuje, podtrzymana przez Prezesa 

Zarządu inicjatywa, polegająca na próbie zmobilizowania wszystkich członków Zarządu do 

aktywnej pracy. Komisja rewizyjna stoi na stanowisku, że właściwe osiągnięcie celów 

statutowych możliwe jest wyłącznie w sytuacji zaangażowania w te prace jak największej 

ilości osób. Komisja stwierdza, że pomimo próby zaangażowania do pracy wszystkich 

członków, wydajność i zaangażowanie niektórych członków zarządu mogłaby być jednak 



większa, co należy rozumieć nie jako próbę napiętnowania braku chęci do pracy, a jako 

wskazanie, że właściwe i wydajne funkcjonowanie organizacji jaką jest Niezależne 

Towarzystwo Wędkarskie w Kwidzynie, wymaga w realiach dzisiejszych czasów nie tylko 

realizowania zadań i założeń sztywno nakreślonych przez prezesa zarządu, ale równie 

podejmowania samodzielnej inicjatywy i wykazywania się własną kreatywnością w 

działaniach na rzecz naszego towarzystwa.  

 Komisja Rewizyjna z zadowoleniem przyjęła do wiadomości inicjatywę kolejnego już 

przystąpienia do budżetu obywatelskiego Kwidzyna, w którym projekt związany z 

rewitalizacją zbiornika Balaton uzyskał duże poparcie, dzięki czemu zostały zrealizowane 

wszystkie prace związane z rewitalizacją tego zbiornika.   

 W związku z faktem, że inicjatywa budżetu obywatelskiego cieszy się coraz większym 

zainteresowaniem i stała się cykliczną szansą na uzyskanie środków finansowych na 

realizacje zgłoszonych do niego projektów, należy w dalszym ciągu poszukiwać pomysłów na 

realizację zadań związanych  z naszym towarzystwem, w kolejnych jego edycjach.  

 W poprzednim roku komisja zwracała uwagę, że na pochwałę zasługiwało stworzenie 

nowej strony internetowej NTW Kwidzyn dostępnej po adresem www.ntw-kwidzyn.org, 

która cieszy się coraz większym zainteresowaniem użytkowników.  

 Funkcjonowanie strony internetowej jest kluczem do popularyzacji naszego 

towarzystwa, co jest jednym z naszych najważniejszych celów statutowych. Dzięki stronie 

zwiększyły się wpływy towarzystwa ze sprzedaży zezwoleń, co wynika, z jednej strony z 

możliwości dokonania płatności za zezwolenia w formie on-line, z drugiej strony, z 

ukazywania  relacji ze spotkań i zawodów, co sprzyja popularyzacji i zainteresowaniu ze 

strony odwiedzających naszą stronę internautów. 

Należy zauważyć, że organizowane przez towarzystwo zawody wędkarskie, 

szczególnie zawody spinningowe oraz podlodowe, przyciągają coraz większą grupę 

wędkarzy, co zasługuje na pochwałę. W dalszym ciągu sporym zainteresowaniem cieszą się 

zawody pn. wędkarski turniej zakładów pracy powiatu kwidzyńskiego oraz zawody Miętus 

zaliczane do zawodów Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich. Zawody powinny 

służyć popularyzacji naszego towarzystwa oraz integracji wędkarzy, co jest właściwie 

realizowane przy wysokiej frekwencji. 

 Jeżeli chodzi o sprawy, na które należy zwrócić uwagę w bieżącym okresie 

działalności Towarzystwa, to najważniejszym zadaniem jest szukanie możliwość 

pozyskiwania dodatkowych środków na zarybianie jezior, oraz dalsze zwiększenie liczby 

uczestników zawodów wędkarskich. Zdaniem komisji rewizyjnej zarybianie jezior powinno 

stać się priorytetem naszego towarzystwa nawet kosztem zmniejszenia ewentualnej puli 

środków przeznaczonych na działalność sportową, które w roku 2017 wyniosły 51.558,97 zł.  

Zarybienia uwzględniając oczywiście wymagania, jakie nakładają na towarzystwo 

operaty rybackie, powinno odbywać się rybą już odchowaną, ponieważ zarybienia tzw. 

wylęgiem nie dają wymiernych skutków w zakresie zwiększenia rybostanu w naszych 

http://www.ntw-kwidzyn.org/


wodach. W zakresie zarybień ryb drapieżnych Komisja postuluje o zarybieniach szczupakiem 

jeziora Leśnego, które poprzez dostępną linie brzegową, stało się w ostatnich latach miejscem 

rozgrywania zawodów spinningowych, które przyciągają  wielu wędkarzy. Jest to woda, w 

której szczupak posiada świetne warunki bytowania poprzez rozwiniętą roślinność podwodną 

oraz dużą ilość drobnej ryby, stanowiącej pokarm. 

Komisja Rewizyjna postuluje również, o poczynienie starań w zakresie zwiększenia 

monitorowania naszych wód, które narażone są na zjawisko kłusownictwa. Szczególnie 

jezioro Klasztorne, Leśne i Sarnówek powinny być monitorowane ze środków pływających 

tak aby nie dopuścić do stawiania sieci w tych wodach. Dobra sytuacja finansowa 

towarzystwa daje możliwość zakupu narzędzi do walki z kłusownictwem np. w postaci 

sprawnego silnika do łodzi czy profesjonalnych latarek. Warto zastanowić się w jaki sposób 

zachęcić do aktywności społecznej straży rybackiej NTW, której działania są bardzo istotne 

dla właściwego utrzymania rybostanu naszych wód.  

Podsumowując, Komisja Rewizyjna oświadcza, że do powyższych ustaleń doszła, 

aktywnie uczestnicząc w działalności Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego w 

Kwidzynie w 2017 r. Komisja podczas uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu składała 

wnioski, w których poddawała pod rozmowę bieżące uwagi.  

Działalność Komisji była i jest nastawiona na pomoc w rozwiązywaniu pojawiających 

się problemów i właściwe wykonywanie obowiązków statutowych przez Zarząd. 

Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna wnosi o udzielnie Zarządowi 

Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego w Kwidzynie absolutorium za rok 2017 r. 
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