
Warszawa, dnia 31 marca 2OI9

SPRAWOZDAN!E

KoMlsJ! REW|ZYJN EJ Z DZt^ŁALNoŚcl OKRĘGU MAZoWlEcKlEGo PTT

ZA oKREs 1,4lx- 31 Xll 2018

1,. O okresie od 14 lX - 31 Xll 2018 w Okręgu MazowieckimZarząd pracował

w składzie dziewięcioosobowym pod przewodnictwem:
Prezesa Waldemara Sakowskiego,
V-ce Prezesa lreneusza Sulewskiego,
Sekretarza Piotra Purchaty,

Skarbnika Krystiana Krzemińskiego,
oraz członków:

Przemysława Łowickiego,
Marka Fiksy,

Tomasza Reindla
Kamili Kaja k-Mosejcuk oraz
Marcina połacieńca

W dniu 30 marca 2019 Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczacv Maciej Piwiński
Oraz cz|onkowie:

Konrad Łyda,

Jolanta Lessig,

Daria Syta

Damian kardasiński
Przeprowadzlła badania Okręgu Mazowieckiego przy wsparciu
Prezesa Zarządu Wa ldema ra Sa kowskiego
Skarbnika Krystiana Krzemińskiego oraz
Sekreta rza Piotra Purchaty

W dniu 15 V 2019 odbędzie się Wa!ne Zebranie Sprawozdawcze Zarządu
Okręgu Mazowieckiego.
W roku 2Ot8 ww Zarząd OM PTT podjął 16 uchwał. Podjęte uchwały
dotyczyły powołań na funkcje dodatkowe, zmian w składach sędziowskich,

ffi



2.

zatwierdzeń za kresów działa ń Człon ków Zarządu, prodecu ry przechowywa n ia

dokumentacji OM PTT, obsługi książeczek startowych, dostępów i uprawnień

związanych w dostępem do kona, karty płatniczej, akceptacji regulaminów w

tym składów sędziowskich oraz akceptacji lub nieakceptacji mających się

odbyć turniejów tańca, przyjęcia w poczet członków nowych członków

wspierających, zatwierdzen ia regu lam i nów M azowieckiej Ligi Ta necznej oraz

regulaminów cyklu Małego Grand Prix, preliminarza budżetu na rok 20t9,
zlecenia organizacji szkoleń oraz sędziów wolontariuszy w składach komisji

sędziowskich.

Okręg Mazowiecki PTT powinien odprowadzić 40% przychodów ze składek

członkowskich na konto ZGPTT, tj 13.596zł. Kwota ta za rok 2OL8 zostanie

odprowadzona w roku 2019 i nastąpi po przedstawieniu noty księgowej

wydanej przez ZG PTT.

Zarząd Okręgu Mazowieckiego w okresie sprawozdawczym oprócz posiedzeń

prowadził szeroką działalność promującą OM PTT poprzez współpracęz innymi

Okręgami, z władzami PTT oraz członkami wspierającymi i zwyczajnymi.

Podjęto już działania celem zapewnienia Okręgowi Mazowieckiemu

odpowiedniego poziomu szkoleń dla członków zwyczajnych oraz ustalenia ich

precyzyjnych terminów na 20]-9 rok m.in. ze Slavikiem Kryklyyvym, Franco

Formicą czy Hansem Galke.

5. W zakresie działalnościfinansowej nowego Zarządu stwierdzono przychody:

- składka członka zwyczajne go 7 .LlOzł
- wpis do rejestru 21,.L8Ozł

- wydanie nr lD 1.280zł
- przywrócenie nr lD 260zl
- składka członka wspierającego 3.900zł
- wydanie książeczki startowej 320zl

Dokonano przelewu na kwotę zł - przelew środków OM PTT na mocy
porozumienia zawartego z ZG PTT. Dokonano zapłaty z tytułu noty księgowej
(wpisać sygnaturę) na kwotę .... .....zł

Ogólny wynik finansowy wyniósł: (przychód minus koszty)

Stan konta na dzień 14 !X 2018:28.488,4Lzł
Stan konta na dzień 31 Xll 2OL8 48.250,3Izł
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6. Liczba członków wspierających na dzień 31 Xll 2O1,B:40

Liczba członków (aktywne konta): 810
Liczba sędziów w Okręgu: 27

Sędziowie z kat l: 19

Sędziowie z kat ll:4
Sędziowie z kat ll|:4
Sędziowie skrutinerzy (łącznie): 3

Skrutinerzy z kat l: 3

Skrutinerzy z kat ll: 0
Skrutinerzy z kat l!l: 0

7 . Komisja Rewizyjna OM PTT w myśl art.29 w związku z art.ZO i 25 Statutu
PTT p rze p rowad ziła ko ntro lę sp rawozda n ia me ryto ryczneg o z dzlałalności
Zarządu Okręgu Mazowieckiego PTT sporządzonego na Walny Zjazd
Sprawozdawczy (art. 18 ust.7 Statutu), sprawozdania fina nsowego (a rt. 14

ust.4 Statutu PTT) uwzględniającego celowość wydatków (art.4 Statutu
PTT) i czy wydatki mają oparcie w wydawanych uchwałach. Stwierdza się
prawidłowość procedowania w tej materii i stan przejrzystości
wydatkowania kwot niebudzący wątpliwości. Zwrócenla uwagi wymaga
jedyn ie przemyślen ie wybiera n ia n ieco ba rdziej kon ku rencyjnych cenowo
kontrahentów w przedmiocie np. zakupu materiałów eksploatacyjnych
(tusze do drukarki czy pieczątki).

Komisja Rewizyjna Okręgu Mazowieckiego PTT wnioskuje do Walnego
Zebrania o udzielenieZarządowi OM PTT absolutorium.

Podpisy komisji Rewizyjnej PTr

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Maciej Piwiński

członkowie:

Jolanta Lessig

Konrad łvaa ...W.'.Wsrrł .lł{.n.*.
Damian Kardasińs (?**e rt*r**ń


