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Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 

Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP  w Poznaniu  

___________________ 
na walne zebranie sprawozdawcze w dniu 22.04. 2017 r. 

 

 

Komisja Rewizyjna w składzie :  

1. Przewodniczący  -   Piotr M. Mikosz 

2. Protokolant   -   Władysław Krzyżanowski 

3. Członek                      -   Andrzej  Pawłowski 

4. Członek                      -    Jerzy   Gajdosz 

Zgodnie z § 35 Statutu Zjednoczenia Komisja Rewizyjna w celu zbadania prawidłowości 

finansów Zjednoczenia za rok 2016 oraz wykonania przez Zarząd uchwał Zjazdu Delegatów 

zebrała się na posiedzeniu  w dniu  10.03.2017 r  w siedzibie Zjednoczenia  w Poznaniu na 

posiedzeniu  . 

 

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna odbyła:  1  posiedzenia komisji . 

W trakcie okresu sprawozdawczego w pracach Zarządu Zjednoczenia uczestniczyło  

minimum dwóch członków Komisji Rewizyjnej. 

   

Kontrolami objęto następujące zagadnienia: 

1. Sprawozdanie Prezesa Zarządu  z działalności  za 2016 r. 

2. Sprawozdanie Skarbnika Zjednoczenia – Tadeusza Żychlewicza za 2016 rok.  

3. Bilans za 2016 r. 

4. Rachunek zysków i strat  za 2016 r. 

5. Sprawozdanie finansowe Głównej Księgowej za 2016 r. 

6. Inwentaryzacja kasy na dzień 31.12. 2016r. 

7. Inwentaryzacja czeków na dzień 31.12.2016 r.  

8. Inwentaryzacja KP i KW oraz raportów  kasowych na dzień 31.12.2016 r 

9. Inwentaryzacja środków trwałych i przedmiotów  w użytkowaniu . 

10.   Oświadczenie Skarbnika Zjednoczenia o udostępnieniu Komisji Rewizyjnej 

wszystkich dokumentów księgowych i finansowych za 2016 rok. 

 

W dniu 10.03. 2017 r. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli kasy i dokumentacji 

finansowej  , którą prowadził Skarbnik Zjednoczenia – Tadeusz Żychlewicz. 
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W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono co następuje: 

Rachunek zysków i strat za 2016 zakończył się wynikiem dodatnim  w kwocie 47.868,77 

złotych   . Przychody za 2016 w wyniosły 141.732,59 złotych . Koszty z działalności 

wyniosły  93.995,01 złotych.  

- Księga Rachunkowa   została zamknięta na poz. Nr  15/12 – (prowadzona w systemie 

elektronicznym ). 

- stan środków finansowych na dzień 31.12.2016 r wynikających z bilansu  wynosił  

208.917,39   zł, w tym: 

w kasie Zjednoczenia -  8.517,16   zł   ,  na koncie bankowym   199.139,46 zł  oraz 

274,78 EUR  w tym 6.173,72 zł rachunek Okręgu Śląskiego , oraz Okręg Centralny -

13.792,50 zł . 

      -    stan magazynowy  -  9.352,67 zł  

- Raport kasowy Skarbnika  nr 2/S/2016 zakończono na pozycji   nr 19 z dnia 31.12.2016r. – 

saldem 4.474,80 zł.( Uwaga – w raporcie kasowym za m-c grudzień ujęto narastająco 

wydatki za rok 2016 ) 

- Raport kasowy z kasy Zjednoczenia nr 12/2016  na pozycji 6 z dnia 31.12.2016 – saldem –  

4.042,33   zł.  

- Wyciąg bankowy z konta  Zjednoczenia  zakończono na dzień 31-12-2016 – kwotą    

199.139,46 złotych  oraz 274,78 EUR. Na koncie Zjednoczenia znajdują się dwa subkonta 

przeznaczone na potrzeby  Okręgu Śląskiego w kwocie  6.173,72  zł.  oraz subkonto budowy 

pomnika Brata Kurkowego w Poznaniu w kwocie 13.792,50 zł . 

- Czeki  pozostałe w kasie :  nr. 4003554688 ,  do 4003554691 do 4003554695 – szt. 6 

- KP zakończono na pozycji  42/12/16 

- KW zakończono na pozycji   74/12/16 

Komisja Rewizyjna nie wnosi  uwag do zapisów  w zestawieniu obrotów i sald 

prowadzonych przez  Biuro Rachunkowe  od 01.01.2016 do 31.12.2016  . 

Komisja Rewizyjna badała także działalność statutową Zjednoczenia Kurkowych Bractw 

Strzeleckich RP  za okres sprawozdawczy  w tym plan działalności i protokolarz Zarządu  i 

nie wnosi uwag.  

 

W roku 2016 Zjednoczenie przyznało : 

- Krzyż Rycerski  - 105  

- Krzyż Oficerski – 140 

- Krzyż Komandorski  - 69 
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- Krzyż Komandorski z Mieczami – 57 

- Gwiazda  do Krzyża Komandorskiego z Mieczami – 10 

- Krzyż Wielki  - 2 

Komisja Rewizyjna z związku z oświadczeniem Skarbnika Zjednoczenia o zaprzestaniu  

obrotów za pomocą czeków wnioskuje o ich anulowanie .  

Komisja Rewizyjna ponownie wnosi o respektowanie wcześniejszych zaleceń w kwestii  

składanie  osobowych list członków Bractwa przy wnioskach o odznaczenia . 

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Prezesa Zarządu Zjednoczenia  o wystąpienie do 

Przewodniczącego Komitetu Budowy Pomnika „330-lecia Bitwy pod Wiedniem” o 

spowodowanie potwierdzenia dokonania wpłaty w kwocie 10.000,00 zł  i umieszczenie na 

liście darczyńców. 

Komisja Rewizyjna wnosi do Zjazdu Zjednoczenia wniosek o zobligowanie Zarządów 

Bractw do korzystania z poczty elektronicznej w celu ograniczenia kosztów działalności 

Zarządu Zjednoczenia. 

 

 

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna Zjednoczenia Kurkowych Bractw 

Strzeleckich RP  z siedzibą w  Poznaniu  jednogłośnie wnioskuje do  Walnego Zebrania 

Delegatów  o udzielenie  absolutorium Zarządowi Zjednoczenia Kurkowych Bractw 

Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej  za okres sprawozdawczy tj. za 2016 r. 

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP : 

 

1.____________________  

2.____________________  

 3._____________________ 

                                                     4. ____________________   

 

Poznań  , dnia 10 marzec  2017 r. 


