
Polskie Towarrystwo Meteorytowe
Komisjt Rewi4tjna

Sprawozdanie za rok 2011

I. Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Meteorytowego pracowala w roku 2011
w skladzie dotychczasowym:

- Kazimierz Mazurek
- Stanislaw Jachlmek
- Ludwik Rajchert

- przewodniczqgy
- czlonek Komisji
- czlonek Komisji

Cdonkowie Komisji na bie24co zapoznawali si9 z pracq Zarzq4u i Towarzystwa, czasarni
formuluj4c i przekazujqc opinie o chaEkterze domdczym.

ll. Komisja Rewizyjna zapoznala siq ze sprawozdaniem Zarz4du, stanem realizacji
wniosk6w i zadai plyn4cych z poprzednich zjazd6w. Czg6ciowej znianie ulegla
sytuacja zwiqzans z rejestracjq nowych polskiah meteortt6w. Zostal zgloszony
i zarejestrowany meteoryt Soltmany, spra\ry pozosalych nie ulegly pozytywnym
zmianom.

IIl. Przewodniczqcy Kom. Rewizyjnej uczestniczyl w przeglqdzie dokumentacji
Towaxzystwa za lata 2002-2004, podcz€s kt6rego przyj€to zasady archiwizowania
dokument6w w latach nastQpnych.
Komisja Rewizyjna zapoaala siQ r6wniez z wynikami kontroli skarbowej
przeprowadzonej we wrzeSniu 201I r. przez Urzqd Skarbowy w Sosnowcu.
Stwierdzone dwie, niewielkie usterki ksiggowe -jedna bez skutk6w podatkowych,

druga przynoszqpa koniecznosd doplaty kwoty 70,00 zl z tyt. skorygowanego podalku CIT
nie znienily opinii Komisji Rewizyjnej o prawidlowo i rzetelnie pro*adzonej
dokumentacji fi nansowej Towarzystwa.

IV. Po ptz eanalizowaniu bilansu oraz rachunku zysk6w i slral stwierdzamy, iz realizowane
przychody i uydatki, celowo5i wydawanych 6rodk6w, sposob ich rozliczenia nie budzq
zasrzeaeiL
Koszty dzialalnodci statutowej w 201I r. wyniosfu 11.155,67 zl. Pr4cl\ody wyniosty
8.555,92 zl, w tym kwora skladek - 5.225,00 d. Starania skarbnika o zapewnienie
lepszej ,,Sci4galnosci" skladek okazaly sig skuteczne.
Nadwyzka koszt6w nad przychodami wyniosla 3.173,75 i powinna zostaC pokryta
z funduszu statutowego po podjQciu stosownych uchr.lral przez walne zebranie
Towarzystwa i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2011 r.
Sprawozdanie, zar6wno w czgSci opisowej, jak i finansowej przyjgto bez z strze2efL

V. W zwi{2ku ze zlozonqprzez sekretarza zarz4du Towarzystwa - kol. Marka Wozniaka
rezygnacjq z pelnionej funkcji, Konisja Rewizyjnawidz4, Jego zaaryazowanie i wielk4
prac.p wlo2on4 w firnkcjonowanie statutowego o.ganu Towaizystw4 serdecznie dzigkuje
za ten okres jego dzialalno3ci w ZarzqCzie, w kt6rym dal dow& zar6wno wielkich
umiejQtnosci jak i pasji w realizowanych pnedsiQwziQciach.



VI. Kombjs Rewizyjns PIM nie najqp zastrz€zef & ryy Zu:z$t anz fu sporzqCzorlyc,h
sprawozdaf, &iekujqp za wykonan4 dotychczas praog, uuosi o u&ielcnie Z.sr'zdowr
Ebsolutorium za plac€ w roku 201 L

Sprawozdanie sporzqdzono w dniu 15.04. 2012r. w GliwicacL

rcz4cy


