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Jarocin, dn. 20.06.2022 r.  

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  

Stowarzyszenia JKS Jarota w Jarocinie za 2021 rok 

 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

1. Przewodniczący - Marek Trochanowski 

2. Zastępca Przewodniczącego – Maciej Bilica  

3. Sekretarz – Artur Jacek  

Komisja Rewizyjna dokonała przeglądu i sprawdzenia dokumentacji prowadzonej przez 

Zarząd JKS „Jarota” oraz wysłuchała wyjaśnień członków Zarządu za 2021 rok i stwierdziła 

co następuje:   

1. Działalność prowadzona przez Zarząd była zgodna ze Statutem Stowarzyszenia.  

2. Dokumentacja finansowa jest prowadzona chronologicznie, zgodnie z wymaganymi 

przepisami.  

3. Dysponowanie środkami finansowymi odbywa się zgodnie ze Statutem  

i obowiązującymi przepisami finansowymi. Dokumenty podpisują upoważnione 

dwie osoby z zarządu. 

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się cyklicznie i zapewniają bieżące załatwianie 

spraw i podejmowanie decyzji. Część spotkań zarządu prowadzona jest w formie 

telekonferencji. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.  

5. Przedstawione sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie, a podane 

liczby odzwierciedlają stan finansowy konta i obrotów finansowych.  

6. Wydatki Stowarzyszenia ponoszone są na podstawie właściwych dokumentów 

finansowych oraz umów zawartych przez upoważnione osoby w zakresie 

oświadczenia woli określonych w Statucie.  

7. Na zapytania członków Stowarzyszenia przekazywane były informacje  

(forma ustna, pisemna lub elektroniczna) o pracy Zarządu i podejmowanych 

działaniach na rzecz Stowarzyszenia i ich członków.   



8. Do Komisji Rewizyjnej nie wpłynęły od członków Stowarzyszenia żadne uwagi, 

wnioski i skargi dotyczące pracy Zarządu.  

9. Ponadto Komisja Rewizyjna w związku z opinią prawną z dnia 22 lipca 2016 roku 

w sprawie trybu zawierania przez stowarzyszanie umów z członkami zarządu tego 

stowarzyszeni po zasięgnięciu opinii Zarządu zawarła kontrakty dotyczące: 

a) Umowa Cywilnoprawna nr UZ/2021/13 – Amatorski Kontrakt Trenerski  

w charakterze Trenera drużyny młodzieżowej z Panem Mirosławem Czajką 

z dn. 1.01.2021 r.  

b) Umowa na świadczenie usług – pełnienie funkcji Trenera – opiekuna 

podczas półkolonii sportowych z Panem Mirosławem Czajką z dn. 

11.01.2021 r.  

c) Umowa Cywilnoprawna nr UZ/2021/34 – Amatorski Kontrakt Trenerski  

w charakterze Trenera drużyny młodzieżowej z Panem Mirosławem Czajką 

z dn. 1.05.2021 r.  

d) Umowa Cywilnoprawna nr UZ/2021/4 – Amatorski Kontrakt Trenerski  

w charakterze Trenera drużyny młodzieżowej w Witaszycach z Panem 

Mirosławem Czajką z dn. 1.05.2021 r.  

e) Aneks nr 1 do Umowa Cywilnoprawnej nr UZ/2021/4 w charakterze Trenera 

drużyny młodzieżowej w Witaszycach z Panem Mirosławem Czajką z dn. 

1.08.2021 r. 

f) Umowa Cywilnoprawna nr UZ/2021/5 – Amatorski Kontrakt Trenerski  

w charakterze Trenera drużyny młodzieżowej z Panem Arturem 

Tomczakiem z dn. 1.01.2021 r.  

g) Umowa na świadczenie usług – pełnienie funkcji Trenera – opiekuna 

podczas półkolonii sportowych z Panem Arturem Tomczakiem z dn. 

11.01.2021 r.  

h) Aneks nr 1 do Umowa Cywilnoprawnej nr UZ/2021/5 w charakterze Trenera 

drużyny młodzieżowej z Panem Arturem Tomczakiem z dn. 1.07.2021 r. 

i) Umowa na świadczenie usług – pełnienie funkcji Trenera – opiekuna 

podczas półkolonii sportowych z Panem Arturem Tomczakiem 1.08.2021 r.  

j) Umowa Cywilnoprawna nr UZ/2021/11 – Amatorski Kontrakt Trenerski  

w charakterze Trenera drużyny młodzieżowej z Panem Krzysztofem 

Matuszakiem z dn. 1.01.2021 r.  



Komisja Rewizyjna ocenia pracę Zarządu pozytywnie. Zarząd wykonał 

czynności organizacyjne i podejmował doraźne inicjatywy służące realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenia. Podejmowane działania służą dobremu wizerunkowi  

JKS Jarota.  

Komisja Rewizyjna na podstawie § 17 ust. 6 pkt. 4 wnosi do Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia o przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego  

i finansowego za 2021 r. 

 

Przewodniczący (Marek Trochanowski)                                                                  

Zastępca Przewodniczącego (Maciej Bilica)                                

                                                                                                                                 Sekretarz (Artur Jacek) 

                                                

 

 


