
SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ 

GŁOGOWSKIEGO TOWARZYSTWA TENISOWEGO 

Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA 2017 ROK 

 

Komisja rewizyjna na posiedzeniu w dn. 8.05.2018 dokonała oceny pracy zarządu GTT za rok 2017. 

Ocenie poddano następujące  zadania: 

1. Realizacja zadań statutowych. 

2. Kontrola działalności finansowej. 

3. Kontrola wpłat składek członkowskich. 

4. Kontrola prowadzenia dokumentacji klubowej. 

 

Ad. 1. 

Klub prowadzi wyselekcjonowana kadrę w różnych kategoriach wiekowych weryfikowaną corocznie, 

uczestniczącą i reprezentującą GTT w turniejach międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych. 

Realizuje szkolenie we wszystkich grupach wiekowych. 

Stan liczebny szkolonych dzieci i młodzież w roku 2017 był zmienny i wynosił od 140 do 175 

zawodników. Ponadto pod opieką GTT jest grupa tenisistów z lekka niepełnosprawnością umysłową z 

Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczego i jego wychowanków, którzy są członkami GTT. Zawodnicy 

uczestniczą we wszystkich imprezach sportowych organizowanych przez powołane do tego instytucje i 

organizacje sportowe. 

Klub ze swojej strony opłaca korty w trakcie szkolenia, zapewnia darmową rehabilitację i odnowę 

biologiczną dla zawodników GTT, zwraca wpisowe za turnieje , które ponieśli opiekunowie zawodników. 

GTT dużą wagę przywiązuje do organizacji jak największej ilości turniejów tenisowych w naszym 

mieście. W 2017 roku zorganizowano 10 turniejów. 

 

Klub zapewnia wykwalifikowana kadrę trenerską: 

Andrzej Kulhawik – trener II klasy licencjonowany przez PZT 

Jarosław Blida        - trener II klasy licencjonowany przez PZT 

Maciej Kulhawik    – trener II klasy licencjonowany przez PZT 

 

Zarząd dobrze wywiązuje się z pozyskiwania  środków pieniężnych i tak w 2017 roku uzyskano: 

 

 

Inne przychody określone statutem: 

                 -  wpłaty rodziców za treningi                 65.884,07   zł 

                 - dotacje od gminy -                  74.000,00   zł 

                 - przychody z OPP 1 % -          936,70   zł 

                 



 

 

Ad. 2. 

Dokumentacja finansowa jest prowadzona bardzo dobrze, zgodnie z wymogami najnowszych przepisów 

prawa finansowego. Na koniec roku jest sporządzane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie 

merytoryczne (publikowane na stronie Głogowskiego Towarzystwa Tenisowego – GTT.GLOGOW.PL), 

sprawozdanie finansowe jest składane do Urzędu Skarbowego. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok w 

załączeniu.  

 

Ad.3. 

Zarząd nie pobiera składek członkowskich od dzieci ze względu na dużą rotację dzieci, ciągłe zmiany na 

listach zawodników GTT oraz ogrom pracy organizacyjnej związanej z tym zadaniem w stosunku do 

symbolicznej złotówki.  

Składki członkowskie od dorosłych są pobierane w większości na walnym zebraniu członków, wpłacane są 

przelewami oraz na bieżąco podczas turniejów.  

 

Ad. 4.  

Zarząd wykazał się dużym zaangażowaniem w prawidłowym i przejrzystym prowadzeniu aktualnej 

dokumentacji, a działalność w całym sezonie 2017 była znakomicie zaprezentowana na podsumowaniu 

sezonu które odbyło się w listopadzie 2017 roku wraz 25 lecie GTT. 

Komisja rewizyjna składa wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi GTT za 2017 r. 
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