
SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ 

MAZOWIECKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO 

NA WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE DELEGATÓW MOZTS 

w dniu 26 czerwca 2017 roku 

za okres od 31 sierpnia 2016 r.  do 21 czerwca 2017 r. 

      Komisja Rewizyjna Mazowieckiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego wybrana na
Walnym Sprawozdawczo – Wyborczym Zebraniu Delegatów w dniu 31 sierpnia 2016 roku
ukonstytuowała się następująco:                                                                                                

 Bor  Grzegorz  - przewodniczący , Brodzki Andrzej – sekretarz  , Lengiewicz Michał – członek .

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna realizowała zadania statutowe w oparciu o
regulamin w następujący sposób: 

- kontrola wybranych elementów funkcjonowania biura i zarządu MOZTS                                   

- kontrola realizacji zadań zleconych

- udział w posiedzeniach zarządu

- analiza wyników sprawozdania finansowego 

Zgodnie z § 28 pkt. 1 i pkt. 2 Statutu , Komisja Rewizyjna wypełniając statutowy obowiązek
składa poniższe sprawozdanie obejmujące następujące obszary działalności MOZTS.

1. Realizację zadań statutowych związku 

2. Realizację uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów

3. Gospodarkę finansową związku 

Ad.  1.  W  okresie  sprawozdawczym  Zarząd  MOZTS  należycie  dbał  o  realizację  zadań
statutowych  zajmując  się  całokształtem  zadań  spoczywających  na  związku.  Działalność
zarządu i biura realizowana była w zorganizowany sposób, co zapewniało właściwą realizację
zadań. Posiedzenia zarządu odbywały się zgodnie z wymogami, były protokołowane. Zarząd
prawidłowo  realizował  swoją  powinność  wynikającą  z  postanowień  Statutu  w  zakresie
organizacji i prowadzenia współzawodnictwa sportowego, powoływania kadr województwa
oraz  popularyzacji  tenisa  stołowego,  szczególnie  wśród  dzieci  i  młodzieży.  Najlepszym
przykładem jest pozyskanie piekarni z Nadarzyna jako sponsora dla najmłodszych kategorii



wiekowych. W trakcie realizacji jest również pozyskanie sponsora sprzętowego ( piłeczek) dla
MOZTS. Komisja Rewizyjna nie ma uwag do współpracy z Zarządem, układa się prawidłowo.

Ad. 2. Komisja Rewizyjna stwierdza, że Zarząd MOZTS dokonał realizacji uchwał podjętych
podczas Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia Delegatów z dn. 31.08.2016 

Ad. 3. Komisja Rewizyjna dokonała analizy sprawozdania finansowego przedłożonego przez
Zarząd i biuro związku za okres sprawozdawczy. W zakresie gospodarki finansowej komisja
stwierdza, że jest ona prowadzona prawidłowo, bardzo oszczędnie, a wszelkie wydatki są
należycie  udokumentowane.  Sprawozdanie  finansowe  przedstawia  rzetelnie  i  jasno
informacje istotne dla oceny sytuacji  majątkowej i finansowej stowarzyszenia. Członkowie
Komisji mieli dostęp do wszelkiej dokumentacji i informacji niezbędnych do wykonywania
swoich statutowych obowiązków. 

Reasumując  Komisja  Rewizyjna  pozytywnie  ocenia  działania  Zarządu  za  okres
sprawozdawczy tj. od dnia 31.08.2016 roku do dnia 21 .06. 2017 roku i wnosi do Walnego
Zebrania  Delegatów  Mazowieckiego  Okręgowego  Związku  Tenisa  Stołowego  o  udzielenie
Zarządowi absolutorium. 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej: 

Bor Grzegorz - ……………………………………………………..  

Brodzki  Andrzej - ……………………………………………………..  

Lengiewicz  Michał - ……………………………………………………..  

 

 


