
Wykaz uchwał zebrania / kontroli KR w dniu 13.11.2018 r. godz. 10’00 (lokal PZ Judo). 

Uchwała  26a / 5/13-11-2018 
Protokół  z  zebrania  KR  4/2018 z dn.19.09.2018  przyjęto bez uwag. 
Uchwała podjęta  jednogłośnie.  

 

Uchwała  27/5/13-11-2018 
W sytuacji kolejnego ujemnego wyniku finansowego w turnieju EJU TC Gdynia 07-
12.07.2018 r. KR zaleca Zarządowi: 

• szczegółową analizę zaistniałej sytuacji i wyciągnięcie stosownych wniosków, 

• podjęcie niezbędnych działań zapobiegających powtórzeniu tej sytuacji w roku 
2019. 

Uchwała podjęta  jednogłośnie. 

 

Uchwała  28/5/13-11-2018 
W związku z brakiem rozliczenia I półrocza, rozliczenia wydatkowania środków własnych, 
aktualnej sytuacji prac działu księgowego KR zaleca Zarządowi: 

• szczegółową analizę zaistniałej od początku 2018 roku sytuacji w organizacji pracy 
działu księgowego, 

• dokonanie na najbliższym posiedzeniu szczegółowej analizy poniesionych w 
tym zakresie od początku roku kosztów, 

• sprecyzowanie konkretnych wniosków na rok 2019. 
Uchwała podjęta  jednogłośnie. 

 

Uchwała  29/5/13-11-2018 
Komisja  Rewizyjna  zaleca biuru PZ Judo przygotowanie i dostarczenie do dn. 06.12.2018 
r. zarówno  KR  jak i  Zarządowi PZ Judo: 
1. sprawozdania  finansowego  Związku  za  okres  od 01.01.2018  do  31.10.2018 r., w  

zakresie : 

• Środków  BP 

• Środków  FRKF 

• Środków okołobudżetowych, 

• Innych  dofinansowań /Fundacje , Sponsorzy , Dotacje  Miast itp./  

• Programów: Ukemi /Dotacja PZU/, Judo  in  Schools /Dotacja  IJF/  

• Innych programów: Edukacja, Niepełnosprawni ,Weterani ,Judo Czysty Sport itp. 

• Przychodów w zakresie środków  własnych: 
2. Wszystkich  zobowiązań  na  dzień 31.10.2018 r. 
3. Wszystkich  należności  Klubowych. 
4. Zestawienia kosztów obsługi szkoleniowej wszystkich grup wiekowych realizowanych w  

formie: umów, kontraktów, umów-zleceń , rachunków - FV, itd. do 31.10.2018 r. 
KR zaleca ZARZĄDOWI analizę przedstawionej sytuacji finansowej PZ Judo i podjęcie 
niezbędnych działań.  
Uchwała podjęta  jednogłośnie. 

Komisja oczekuje, że realizacja przedstawionej w pkt. 4 uchwała 29/5/13-11-2018 
pozwoli ocenić aktualny stan rozliczeń finansowych i osoby za ten stan odpowiedzialne. 
 

Uchwała  30/5/13-11-2018 
Komisja  Rewizyjna  ponownie zaleca Zarządowi zlecenie biuru PZ Judo uporządkowanie 
wszystkich spraw pracowniczych (osób zatrudnionych) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Uchwała podjęta  jednogłośnie. 

Powyższa kwestia winna zdaniem Komisji zostać uregulowana w  trybie bardzo 
pilnym w formie  aneksów do  istniejących  umów, kontraktów, zakresów obowiązków. 

 



W dalszej części KR stwierdziła brak odpowiedzi ze strony Komisji 
Dyscyplinarnej na złożony przez KR wniosek pomimo spotkania z Przewodniczącym 
podczas poprzedniego zebrania i ustalenia dwutygodniowego terminu realizacji. 

 
Protokół z kontroli 13,11.2018 zaakceptowany dn. 27.11.2018r. 
Przewodniczący KR – Jacek Skubis 

 


