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Protokół posiedzenia  

Komisji Rewizyjnej 
 

Nr 7/2022 w dniu 12 kwietnia 2022 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 15:00 zakończono o godz. 16:05 

 

W posiedzeniu udział wzięli:  
lp. imię i nazwisko  pełniona funkcja w komisji podpis 

1 2 3 4 

1. Justyna Michalska Przewodniczący Komisji obecna 

2. Liske Michał Wiceprzewodniczący Komisji  obecny 

3. Łukasz Wachowiak  Członek nieobecny 

 

Nieobecni członkowie Komisji – p. Łukasz Wachowiak.  

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli:  

1. Barbara Senger – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołańczy 

2. Eliza Nowak – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu 

 

Porządek posiedzenia Komisji:  

1. Sprawy regulaminowe: 

1) Otwarcie posiedzenia komisji i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2) Stwierdzenie quorum i wybór sekretarza posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Ocena działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych na 

działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Gołańczy  i w Wągrowcu w 2021 roku. 

4. Wnioski, oświadczenia i wolne głosy. 

5. Zakończenie posiedzenia komisji.  

 

Ad. 1.1. 

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie oraz przedstawił porządek posiedzenia,                     

który został przyjęty jednomyślnie. 

 

Ad. 1.2.  

Przewodniczący Komisji stwierdził quorum. Nieobecny był p. Łukasz Wachowiak.  

Na sekretarza dzisiejszego posiedzenia została wybrana p. Justyna Michalska.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 2.   

Do protokołu 6/2022 z dnia 22 marca 2022 r. nikt z obecnych nie zgłosił poprawek.              

Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty.  

 

Ad. 3.   

Kierownicy warsztatów omówili oddzielnie swoje sprawozdania.  

Komisja pozyskała informację z podziałem na jednostki, które dotyczyły m.in.:  

➢ informacje dot. jednostki prowadzącej warsztat terapii zajęciowej  

➢ informacje ogólne dot. warsztatu terapii zajęciowej 

➢ finansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej w 2021 roku  

➢ kadry WTZ 

➢ uczestników WTZ, z podziałem na rodzaj i stopień niepełnosprawności  

➢ realizacji zadań rehabilitacji społecznej i zawodowej warsztatu, w tym działalności 

Rady Programowej WTZ w 2021 roku 
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Następnie pani Barbara Senger – kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołańczy 

przedstawiła ocenę działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych                        

na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Gołańczy  w 2021 roku. 

Komisja analizowała dokumenty otrzymane od kierowników ww. jednostek i dotyczyły m.in.: 

➢ Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych 

WTZ w Gołańczy w 2021 roku 

➢ Sprawozdanie finansowe z wykorzystania środków przez WTZ w Gołańczy                           

za 2020 rok wraz z opisem wydatków w 2021 roku 

➢ szczegółowych informacji o dochodach i wydatkach ze sprzedaży produktów i usług  

w 2021 roku 

➢ informacji dot. rotacji uczestników 

➢ form i metod realizowanych przez warsztat działalności rehabilitacyjnej (społecznej                 

i zawodowej) w 2021 roku 

➢ informacji o organizowanych dodatkowych formach zajęć dla uczestników Warsztatu 

w poszczególnych miesiącach 2021 r. 

Ww. dokumenty stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

 

Następnie pani Eliza Nowak – kierownik WTZ w Wągrowcu przedstawiła ocenę działalności 

rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych na działalność Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Wągrowcu w 2020 roku. 

Komisja analizowała dokumenty otrzymane od kierownika, które dotyczyły m.in.: 

➢ Sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych 

WTZ w Wągrowcu w 2021 roku 

➢ Sprawozdanie finansowe z wykorzystania środków przez WTZ w Wągrowcu za                     

2021 rok wraz z opisem wydatków w 2021 roku  

Ww. dokumenty stanowią załączniki do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 5.   

Wnioski, oświadczenia i wolne głosy – brak.  

 

Komisja Rewizyjna ocenia pozytywnie działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków 

finansowych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Gołańczy  i w Wągrowcu                 

w 2021 roku. 

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zakończył posiedzenie 

Komisji, dziękując wszystkim za przybycie.  

 

 

Niniejszy protokół zawiera 2 strony, bez załączników zaparafowany przez sekretarza Komisji. 

 

 

O następnym terminie posiedzenia Komisji członkowie Komisji zostaną powiadomienie  

osobnym pismem.   

 

 

 

 
 

Protokolant 

 
…………………………………..……………. 

(Justyna Michalska) 

 

Przewodniczący Komisji 

 
…………………………………..……………. 

 (Justyna Michalska) 

 


