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Sprawozdanie za rok 20l3l20l4

l. Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Meteorytowego pracowala w roku 2013
oraz do dzisiejszego walnego zjazdu w skladzie dotychczasowym:

- Kazimierz Mazurek - przewodniczqcy
- Stanislaw Jachymek - cdonek Komisji
- Ludwik Rajchert - czlonek Komisji

Komisja na biei4co zapoznawala siE z prac4Zarz4du iTowarzystw4 azasaml
formulujqc i przekazuj4c opinie i wnioski o charakterze doradczym.

II. Komisja Rewizyjna zapoznala sig ze sprawozdaniem Zarzqdu, stanem realizacji
wniosk6w i zadan plyn4cych z poprzedniego zjazdu.

lll. 7,afl4d w okresie sprawozdawczym spelnil obowiqzki wobec organ6w
i insqtucji paistwowych. Jest to zaslug4 skarbnika Zarzqdu kol. Wieslawa Czajki,
kt6ry swq pracq zapewnil qrriqzanie si9 Zarz.qdu ze swych powinno3ci tak2e
wobec czlonk6w Towarzystwa.
Pr6cz rz€telnie i skulecznie wlTelnianej funkcji, zwiqzanej z prowadzeniem spnw
i dokumentacji finansowo-ksiQgowej, wobec nieobsadzonej firnkcji seketarza, przej4t
w duzej mierze jego zadania .

IV. Po przeanalizowaniu bilansu oraz rachmku zfskdw i strat stwierdT-amy, iz rcalizowane
przychody i wydatki, celowosd wydawanych 5rodk6w, spos6b ich rozliczenia nie budz4
zaatrzezen.
Koszty dzialalnodci statutowej w 2013 r. wyniosly 9.684,09 d i byly mniejsze niz w
2012 r. Przychody wyniosly 8.465,20 21, w tym kwota skladek - 5.225,00 zl.
Nadwyika koszt6u nad przychodami wyniosla 1.218,89 i powinna zostai pokryta
z funduszu statutowego po podjgciu slosownych uchwal przez walne zebranie
Towarzystwa i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2013 r.

V. Komisja Rewizyjna PTM zwraca uwag9, iz istniej4cy vacat na funkcji s€ketarza
7an4d\ spnyJal nier6wnomiememu obci4zeniu pracq poszczeg6lnych cdonk6w
Zaeqdv. Dobiega:4ca kolica trzecia kadencja wladz Towazystwa dowiodla, iz wszystkie
funkcje statutowe winny byd bezwzglgdnie obsadzone.



vI. Komisja Rewizyjna PTM, ne lf.ld;j4c zastzezeri do slnrz4dzonych sprawozdai,
dzijkuje Zan$owl za wykonan4 prac{ i wnosi o udzielenie Zarzadowi
absolutorium za prace w okresie sprawozdawczym 2013/14

Sprawozdanie sporz4dzono w dniu 25.04.2014 r.

DziS dobiegla korica trzecia kadencja wladz Towarzystwa. Jako przewodniczqcy
Komisji Rewizyjnej i jeden z czlonk6w-zalozycieli
pozwolg sobie na kilka uwag nahrry og6lnej i w gruncie rzeczy dodc oczyrdstel.
Praca i dokonania Towanystwa to przede wszystkim dziatalnoSC jego czlonk6w.
Rol4 zarz4dujest stworzente plaszczyzn do kontakt6w i wymiany dojwiadczeri
i wiedzy. Tak4 rolg spetnialy pnez 12lat doroczrrc konferencje, pikniki organizowane
przez czloDk6w Towar4/stwa" liczne wystawy i \rydawnictwa.
Po wt6re - rol4 zarz4du byla te2 pomoc organizacyjna, patronat merltorycani
czas€m ze wsparciem finansowym przedsigwzigi podejmowanych przez czlonk6w
naszego stowarzyszenia. Cq mornabylo zrobii wigcej ? pewnie tak - jak zawsze.

l2 fal temu grono czlonk6w zalo2ycieli Towar4s*aliczylo22 osoby. Dzi6, altualnie
zrz8'szone s4133 osoby. Siggnijmy pamiQci4 wstecz - cz! dv2o siQ .vr|.dalzylo 

Wezte
l2 lat ? Bardzo duzo.
Przez te 12 lat Polskiemu Towarzyst*u Meteorjrtowemu przewodzil pan prof Lukasz
Karwowski - przez trzy pelne kadencje. Panie Profesorze - serdecznie dzigkulcmy.
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