Protokół nr 1/2017 z kontroli Komisji Rewizyjnej
z dnia 14.03.2017, g.17.00

PROTOKÓŁ nr 1/2017
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
„Socios Górnik”
z posiedzenia z dnia 14.03.2017

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia „Socios Górnik” pracowała w składzie trzyosobowym:
Małgorzata Węgrzyk – przewodnicząca,
Artur Basta - wiceprzewodniczący
Łukasz Remisz – sekretarz.
W posiedzeniu Komisji brali także udział oraz udzielali wyjaśnień:
Remigiusz Stembalski – P.o. Prezesa Stowarzyszenia,
Marek Krupa – członek Zarządu,
Tadeusz Bożek - sekretarz Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna w wyżej wymienionym składzie zebrała się w dniu 14 marca 2017 o
godzinie 17.00 w siedzibie Stowarzyszenia w Zabrzu, przy ul. Pułaskiego 17 w celu dokonania
kontroli i oceny działalności Stowarzyszenia za okres od 1.10.2016 do 31.12.2016.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z materiałami dostarczonymi na posiedzenie przez Członków
Zarządu oraz ze stanem realizacji zadań statutowych. Przeanalizowała ponadto uchwały podjęte
przez Zarząd, protokoły z jego posiedzeń oraz dokumenty finansowe.
Uczestniczący w pracach Komisji Rewizyjnej członkowie Zarządu udzielili członkom Komisji
obszernych wyjaśnień na temat sposobu prowadzenia dokumentacji Stowarzyszenia.
Komisja dokonała kontroli statutowej oraz finansowej Stowarzyszenia „Socios Górnik” za okres
1.10.2016 - 31.12.2016.
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1. Działalność statutowa za okres 1.10.2016 do 31.12.2016.
a) Komisja zbadała protokoły z posiedzeń Zarządu. Na planowane 4 posiedzenia odbyły się
wszystkie 4, przy średniej frekwencji wynoszącej 86,36%.
b)

Komisja stwierdziła, że zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane. Były to m.in.:
- organizacja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, które
odbyło się 7.10.2016 w Restauracji IMPRESJA w Zabrzu (ul. Park Hutniczy 10),
- przystąpienie do realizacji uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia o przeznaczeniu kwoty do 50.000 złotych na sprzęt sportowy dla grup
młodzieżowych Akademii Piłkarskiej oraz Piłkarskiego Przedszkola działających przy
Górniku Zabrze. Działania polegały m.in. na ustaleniu ilości oraz rodzaju sprzętu który
miał zostać zakupiony, oraz rozesłaniu zapytań ofertowych do potencjalnych dostawców.
- dokonanie wyboru najkorzystniejszych ofert na dostawę sprzętu sportowego dla
Akademii Piłkarskiej oraz Piłkarskiego Przedszkola działających przy Górniku Zabrze.
Dokonano wybory ofert firmy MAXIMA-SPORT z Zabrza (stroje, torby sportowe, piłki)
oraz PESMENPOL z Myślenic (bramki piłkarskie).
- organizacja II Karczmy Rocznicowej dla członków Stowarzyszenia, która odbyła się w
restauracji IMPRESJA w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 10 w dniu 3 grudnia 2016.

Komisja zapoznała się z uchwałami zarządu. Dokonano przeglądu podjętych uchwał za
kontrolowany okres.
Komisja wysłuchała informacji Zarządu w zakresie zrealizowanych i planowanych
przedsięwzięć.
Powyższej kontroli dokonano z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz
zgodności z zapisami statutu oraz uchwał zarządu.

2. Działalność finansowa
Komisja dokonała przeglądu dokumentacji finansowej Stowarzyszenia na podstawie
przedstawionych jej dokumentów, takich jak:
- rachunek zysków i strat do dnia 31.12.2016,
- bieżące zakupy,
- faktury,
- wyciągi bankowe,
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- raporty kasowe (są prowadzone na bieżąco).

Zakres kontroli finansowej obejmował:
- zapoznanie się z dokumentami kosztowymi. Dokonano przeglądu faktur zakupu pod raportami
kasowymi. Stwierdzono, że faktury zakupu zostały opisane i zatwierdzone pod względem
merytorycznym i formalnym przez Skarbnika stowarzyszenia. Wydatki ujawnione na
dokumentach zakupu są uzasadnione, zgodne z celem działania stowarzyszenia.
- zapoznanie się z raportami kasowymi. Dokonano przeglądu raportów kasowych. Są one
prowadzone na bieżąco. Wartości ujawnione w raportach kasowych są zgodne z dokumentami
źródłowymi. Dokumenty zakupu są opisane, zatwierdzone, a treść wydatków jest zgodna z
działalnością statutową Stowarzyszenia.

Stwierdzono zgodność środków finansowych w gotówce znajdującej się w kasie, z raportem
kasowym nr 12/2016. Stan gotówki w kasie: 45,41 zł. Raport kasowy w dniu kontroli zamykał
się numerami:
- KP 35/2016
- KW 61/2016
Dokumenty finansowe skontrolowano pod kątem przestrzegania zasad prawidłowego
gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia Socios Górnik.
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Pozostałe środki pieniężne Stowarzyszenia są ulokowane na rachunkach bankowych
Stowarzyszenia, prowadzonych w banku ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, ul.
Sokolska 34, 40-086 Katowice.

3. Zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej.
a) W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono brak podpisów pod częścią uchwał Zarządu.
Komisja zaleciła uzupełnienie braków w tym zakresie.

b) Komisja zleciła, aby członkowie Zarządu podpisywali miesięczne raporty kasowe.
c) Zlecono wykonanie inwentaryzacji wyposażenia Stowarzyszenia.

4. Podjęcie uchwał.
Komisja w trakcie posiedzenia podjęła 7 uchwał dotyczących udzielenia absolutorium
dla członków Zarządu za rok 2016 (uchwały 1-6/2017) oraz przyjęcia sprawozdania z
działalności Zarządu Stowarzyszenia i zatwierdzenia bilansu za rok 2016 (uchwała
7/2017)

Działalność Zarządu Stowarzyszenia została oceniona pozytywnie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:
Małgorzata Węgrzyk
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Artur Basta

Łukasz Remisz

