
                                                                                                               Zabrze  25.05.2022r. 

 

Protokół z zebrania Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Zbigniewa Religi 

 koło Zabrze z dnia 25.05.2021r. 

 

 

Komisja w składzie: 

Przewodniczący – Florian Tomalka 
 
Ze względu na zły stan zdrowia i przebytą chorobę Mirosława Winiarska złożyła 
telefonicznie rezygnację udziału w pracy w Komisji Rewizyjnej. 
 W związku z tym Komisja Rewizyjna jest w jednoosobowym składzie.  
   
 

Komisja Rewizyjna  w dniu 25.05.2020r. spotkała się celem sprawdzenia działalności 
STS koło Zabrze za rok kalendarzowy 2020. 
Komisja przeprowadziła kontrolę dokumentacji w miarę możliwości i dostępu do informacji 
poprzez media elektroniczne: telefon, sms, email: 
- pracy Zarządu koła STS Zabrze, 
- działalności merytorycznej Koła STS Zabrze 
- dokumentacji księgowej Koła 
  Na dzień 31.12.2020r. do koła STS Zabrze należało 80 członków, w tym: 
 - 51 osób – po przeszczepie serca 
 -   3 osoby – po przeszczepie płuc 
 - 26 osób – cywilnych (członkowie rodzin i służba medyczna) 
 

Realizacja zadań w 2020 r. przebiegała w warunkach pandemii. Spotkania Zarządu 
odbywały się wyłącznie poprzez telekonferencje, które organizował Skarbnik koła  Michał 
Bernacki. Planowane działania koła zostały dostosowane do panującej sytuacji 
pandemicznej, ograniczając kontakty do niezbędnego minimum. Protokoły z 
przeprowadzonych zdalnych zebrań posiadał kol. Michał Bernacki obecnie nie są dostępne 
ze względu na zgon kol. Michała. 
 
Plan działania koła na rok 2020: 
- Spotkanie w ZS Nr 2 Bytom 
- Spotkanie w SP w Białej k/Częstochowy 
- Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze STS koło Zabrze 



- Dzień Składaka  
- Pielgrzyma na Jasną Górę – Częstochowa 24.09.2020r 
- Dni Długoszowskie – Kłobuck  IX 2020r. 
- Spotkanie Opłatkowe – XII 2020r. 
 
W 2020 r. odbyły się następujące działania: 
- spotkanie informacyjne w ZDZ Bytom 
- zdalne Walne Zebranie STS koło Zabrze  
- Pielgrzymka na Jasną Górę Częstochowa – wyjazdy  indywidualne 
- Spotkanie Opłatkowe – forma korespondencyjna ( wysłanie kartek świątecznych i masek). 
 

Dokumentacja finansowa koła była prowadzona przez skarbnika kol. Michała 
Bernackiego  oraz  Urszulę Ressel księgową  SCCS Zabrze. Wszystkie dokumenty, rachunki i 
faktury były prawidłowo i terminowo księgowane i rozliczane, 
 
 Wykonanie sprawozdania z prac komisji jest utrudnione ponieważ w dniu 20.04.2020 
zmarł nasz kolega Michał Bernacki, który był skarbnikiem naszego koła i wszystkie 
dokumenty były przechowywane u niego. Pełniejsze wyjaśnienie spraw związanych z 
rozliczeniem wszystkich składek i rozliczeń będzie możliwe po uzyskaniu wszystkich danych 
dotyczących pracy i finansów koła. 
 

 W obecnej sytuacji samochód Renault Trafic będący na stanie naszego koła jest 
niewykorzystywany a wyłącznie jest generatorem kosztów, komisja wnioskuje o podjęcie 
decyzji w sprawie dalszego użytkowania pojazdu 
 

Po podsumowaniu działalności STS koło Zabrze za rok 2020 Komisja Rewizyjna stwierdza co 
następuje:  
- łączna kwota przychodów z działalności statutowej koła wynosi 5078,40 zł. W tym: 
 - składki członkowskie  - 2581,00 zł 
  - 1% OPP              - 2497,40 zł 
Koszy realizacji zadań statutowych i administracyjnych wynoszą 4233,39 -  zł. 
 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wnioskuje w obecnej sytuacji o udzielenie absolutorium 
Zarządowi STS koło Zabrze. 

 

        Przewodniczący Komisji 

 

        ……………………………………                                                                         

                               Florian Tomalka 

    


