
PROTOKÓL KONTROLI

Przeprowadzonej w dniu 8 wrzesnia 2012r. przez Pania Iwone Dubiel w Stowarzyszeniu

Konie i Natura, którego prezesem jest Pani Aleksandra Bialonowicz.

Kontrola objeto zlecona Stowarzyszeniu realizacje zadania publicznego pn. Przygotowanie i

realizacja projektów prowadzacych do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto

Szczecin na rzecz organizacji pozarzadowych skupiajacych kombatantów oraz osoby bedace

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Kontrolujacy dokonal nastepujacych czynnosci kontrolnych:

Kontrola realizowanej w ramach zadania - wystawy zbiorów pamiatek organizacji

kombatanckich pod haslem "Nasza droga do wolnosci".

Wystawa prezentowana jest od 08.09.2012r do 03.10.2012r. w sali wystawowej Jana

Fryderyka Zamku Ksiazat Pomorskich.

Na prezentowanej wystawie obejrzalam wystawione pamiatki przekazane tu przez

szczecinskie organizacje kombatanckie w tym m.in. Zwiazek Pilsudczyków, Stowarzyszenie

Katyn, Zwiazek KombatantówRP i Bylych Wiezniów Politycznych- Srodowisko Synów

Pulku, Stowarzyszenie Szare Szeregi.

Wystawe zdominowaly czarno-biale zdjecia laczniczek AK pn. "Dziewczeta z tamtych lat".

Byly tu glównie Laczniczki z Okregu Wilno "Kozy", które najczesciej posredniczyly

w niesieniu pomocy poszkodowanym rodzinom, których zywiciele znalezli sie w wiezieniu.

Cechowal je ogromny patriotyzm i zapal do pracy konspiracyjnej. Zdjecia pochodza glównie

ze zbiorów Pani Danuty Szyksznian o pseudonimie "Szarotka", która po zajeciu Wilna przez

Niemców w czerwcu 1941 zostala przyjeta do grupy laczniczek KOZY, gdzie przyjela

pseudonim "Sarenka".

Po przejsciu na emeryture dziala w organizacjach kombatanckich, pelniac miedzy innymi

funkcje Wiceprezesa Zarzadu Okregu Swiatowego Zwiazku Zolnierzy AK i Prezesa Kola

Kresowych Zolnierzy AK w Szczecinie.

Po raz kolejny zademonstrowano tez pamiatki z okresu stanu wojennego i liczne dokumenty repatriacyjne.

W wyniku powyzszych czynnosci kontrolujacy dokonal nastepujacych ustalen:

Organizacje kombatanckie po raz kolejny z zadowoleniem przyjely mozliwosc wystawienia zgromadzonych

prywatnie i w siedzibach organizacji zbiorów i pamiatek po II wojnie swiatowej. Stad aktywne uczestnictwo i

duza ilosc eksponatów, fotografii, kronik i dokumentów historycznych. Najcenniejsze przedmioty umieszczono

w gablotach a fotografie w oszklonych ramach. Nie zabraklo tez mundurów z epoki i przedmiotów codziennego

uzytku, jak menazki, lornetki, kabury, Chelmy. Charakter wystawy i jej przygotowanie swiadcza o duzym i

solidnym zaangazowaniu Prezesa Stowarzyszenia Konie i Natura w realizacje tego zadania publicznego. Z racji

tematyki wystawy zachowano wysoki poziom i dbalosc o szczególy, co wplywa na zainteresowanie ze strony

szkól i mieszkanców Szczecina, którzy chetnie odwiedzaja Wystawe. Swiadcza o tym liczne, pelne uznania

wpisy do Ksiegi Pamiatkowej oraz aktywne uczestnictwo w Wernisazu, który mial miejsce 7.09.12r. o godzinie

17.00.W porównaniu z rokiem ubieglym na Wystawie zaprezentowano wiecej eksponatów zwlaszcza tych w

formie papierowej, jak listy, kartki z pamietników, przydzialy na zywnosc i pozólkle, wyblakle zdjecia.



Nie stwierdzono zadnych nieprawidlowosci w zwiazku z zawarta umowa i rozmowami prowadzonymi na

biezaco z Prezesem Stowarzyszenia.

W toku czynnosci kontrolnych odnosnie sprawy (okreslic'fm.edmiot) wyjasnienia zlozyli:'-- ---
L (imie, nazwisko) , w których stwierdzono, co nastepuje: ,..........................................

.....................................................................................................................................................

Wyjasnienia powyzsze zasluguja/nie zasluguja na uwzglednienie z powodu .../podac przyczyny i dowody) .
2. (imie, nazwisko) , w których stwierdzono, co nastepuje: / ~:-::.:..........

.......................................................

hjeden d9reczono kierownikowi

Wyjasnienia powyzsze zasluguja/nie zasluguja na uwzglednienie Z.

Kontrolowany nie wnosi zadnych zastrzezen do protokolu.

Protokól kontroli sporzidzono w 2 jednobr
jednostki kontrolowane

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o mozliwosci zgloszenia w terminie 7 dni od podpisania

protokolu pisemnych wyjasnien co do zawartych w protokóle ustalen.

Czesc skladowa niniejszego Protokolu stanowia nastepujace zalaczniki:
1. ...XXX.....

:.............
r:;~:'.r;~ tLb~el ......................... ownika jednostki kontrolowanej)

(podpisy osób kontrolujacych)

Imie i nazwisko: Iwona Dubiel

Oswiadczam, co nastepuje:

W odniesieniu do Stowarzyszenia Konie i Natura, ul. Dworcowa 2a, 70-206 Szczecin:

I. Nie jestem zwiazana stosunkiem prawnym, z tytulu którego uzyskuje przychód.

2. Nie jestem czlonkiem organów wykonawczych, kontrolnych ww. podmiotu.

3. Nie jestem czlonkiem ww. podmiotu.

4. Nie jestem wolontariuszem dzialajacym na rzecz ww. podmiotu.
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