Protokół Komisji Rewizyjnej
SWAT
Stowarzyszenia Wykonawców Animatorów a Twórców Górnego śląska
z dnia 9 kwietnia 2018 roku
krvietnia 2018 roku,
Komisja l{ervizyjna Stowarzyszęnla SWAT na posiedzeniu w dniu 9
obradowała rv składzie:
członek KR - .'Ierzy Siedlaczek
członek I(R - Johann Bross .
przewodni czący KR - Krzysztof Wierzchor,vski,

złoŻYła
rejestrze KRS dot,vchczasowa przervodnicząca Franciszka Michaluk
i została rv,vbrana skarbnikiern
rezygnację z tej ttrnkcji na rvalnym zebraniu 26 czerwca ż0I1
Fakt ten przez niedoPatrzenie nie
Storvarzys zeflIa. W jej rniejsce funkcję objął K Wierzchorł,ski
został zgłoszony do KRS

Figurująca

w

dokumentami w Postaci:
zapoznaniu się zprzedłożonymi przezZarząd Stowarzyszefl|a,,SWAT"
_sprawozdania rnerytorycznego z dzlała|nościSWAT rv roku ż0I7,
_sprirlvozdania finansowego SWAT zarok2017 (bilans, rachunek wynikorv, infornracia dodatkolva)
gosPodarki finansor,vej, atal<Że
i po sprarvdzeniu celowości, rzetelności, prarvidłolvościdziałań oraz
że"
icn ,§oarro ścizprzepisami Statutu i podejmolvanymi uchwałami, strvierdza,

po

zgodnie z potrzebamt,
l,działalnośćstowarzys zenia swAT w- ŻOn roku prou,adzona była
głólvnych celolv statutowych: komisia
sy,sternat,vc znte i ciągle oraz skierowana była na realizac ę
Zarządu oraz Komisji RelvizYjnej
zwraca Llwagę na niedopatrzenie rv ,głosriiu norvych członkor,v
r.
cio I(RS. 1r,,vbran,vch na lvalnytl zebraniu 26 częrrvcaż0I]
sprzętu Stowarzyszęn\a
Korrrisja Wyraza ubolelvanie Z powodu braku porozumienia \v sprawie
podjętych przez Zarząd
przetrzynywanego przęz naszego członka i wyraza pełną akceptację dla

zmierzających do jego odzyskania
l:,_ , ^^__
finansor,vej oraz
2.gclspo'darorł,anie środkami finanior.vymi, prorvadzenie dokumentacji
za lvy.iątkiem słabej ŚciągalnoŚci
clokumentacji ewidencyino-organizacl,jne,j nó Uriazi zastrzężeń:
skłac]ek członkor,vskich
3, poniesione rł,roku 2017 lvydatki były uzasadnione;
,l.'Stor,,,arzyszęnie uzyskało dodatni l,l,,ynik finansowY na Poziomie 5884,98 zł

^działahprawnych

przedstawiając powyższy protokół na walnym zebraniu członkólv stowarzyszenia w dniu
kontroli Komisja zawnioskuje o;
9 kwietnia 2018 r., w oparcirt o całokształtustaleń i wynikórv
1. przyjęcie sprawozdania merytorycznego SWAT za rok20|7 ;
2. pr"yję.ie sprawozclania finansowego SWAT za rok 20171
3. utlzielenie Zarząclowi SWAT absoltrtorium za rok 2017,
podpisy członkow komisji Rewizyjnej stowarzyszenia
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