OpolGen.2016.075
UCHWAŁA NR 5
KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA OPOLSCY GENEALODZY
z dnia 22 maja 2016 r.
w sprawie sprawozdania komisji rewizyjnej
Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 5 lit. b statutu1) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Sporządza się sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej za okres od 11 lutego 2015 r. do dnia
podjęcia niniejszej uchwały, w brzmieniu określonym w załączniku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
na oryginale podpisy

1) Uchwała Nr 2 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 11 lutego 2015 r.
w sprawie statutu, zmieniona i ujednolicona przez uchwałę Nr 6 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Opolscy Genealodzy z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmiany statutu (http://genealodzy.opole.pl/statut).
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OpolGen.2016.075 załącznik do uchwały Nr 5

S P R AW O Z D A N I E K O M I S J I R E W I Z Y J N E J
Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z działalności tej komisji
za okres od 11 lutego 2015 r. do 22 maja 2016 r.
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy, zwana dalej „komisją”, została
wybrana uchwałą Nr 5 Założycielskiego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Opolscy Genealodzy z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie w sprawie komisji rewizyjnej,
w składzie 3-osobowym: Barbara Giedrojć, Krystyna Augustyn i Sylwia Kośny.
2. Kadencja komisji trwa 4 lata, tj. do 11 lutego 2019 r. (§ 21 ust. 1 pkt 1 statutu stowarzyszenia).
3. Uchwałą Nr 1 komisji z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie funkcji w komisji rewizyjnej
na przewodniczącą komisji wyznaczono Barbarę Giedrojć, a na jej zastępcę — Krystynę
Augustyn.
4. Uchwałą Nr 2 komisji z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie jednostki mikro, komisja
na wniosek zarządu zdecydowała, że stowarzyszenie jako jednostka mikro w rozumieniu
przepisów o rachunkowości sporządza uproszczone sprawozdania finansowe dla jednostek
mikro1).
5. Uchwałą Nr 3 komisji z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie finansowego rozliczenia roku 2015,
komisja:
a) zatwierdziła sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za rok 2015, sporządzone
przez zarząd na podstawie przepisów o rachunkowości,
b) wnioskuje o udzielenie absolutorium zarządowi przez Walne Zebranie Członków
stowarzyszenia, zgodnie z jego statutem,
c) ustaloną w sprawozdaniu finansowym za 2015 r. nadwyżkę zaliczono na fundusz
podstawowy na cele statutowe na rok 2016, zgodnie z przepisami o rachunkowości.
6. Uchwałą Nr 4 komisji z dnia 22 maja 2016 r. w sprawie reprezentacji wobec członka
zarządu, wyznaczono Sylwię Kośny na podpisującą np. umowy wolontariatu z wyłączonym
członkiem zarządu świadczącym nieodpłatnie wolontariat na rzecz stowarzyszenia, gdy taka
umowa wymagana jest do potwierdzenia wkładu osobowego stowarzyszenia w ramach
projektów (konkursów) dotacyjnych.

1) Należy podkreślić, że nie oznacza to uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów (księgowości), bowiem uchwała
Nr 6 Zarządu Stowarzyszenia Opolscy Genealodzy z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie rachunkowości przewiduje
pełną księgowość.

―1―

7. W okresie sprawozdawczym członkowie komisji aktywnie uczestniczyli w działalności
stowarzyszenia, w tym w comiesięcznych spotkaniach stowarzyszenia oraz w organizacji
II Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu
w dniach 11-13 września 2015 r.
8. Uchwały i sprawozdania komisji przekazywane są zarządowi i publikowane na witrynie
internetowej stowarzyszenia2).
9. Komisja stwierdziła, iż gospodarowanie środkami finansowymi było prawidłowe i uzasadnione.

podpisy

2) http://genealodzy.opole.pl/uchwaly + http://genealodzy.opole.pl/sprawozdania
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