SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ ZA ROK 2014

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęgu

Komisja Rewizyjna działa w składzie:
1.

Przewodniczący

- Stanisław Trejtowicz

2.

Wiceprzewodnicząca

- Ewelina Wróbel

3.

Sekretarz

- Dawid Klekot

W okresie sprawozdawczym w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej nie nastąpiły zmiany.
W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna odbyła 1 posiedzenie i 1 kontrolę.
Kontrolami objęto stan ilościowy i jakościowy sprzętu pożarniczego oraz realizację dochodów i wydatków.
1 stycznia 2015r. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli kasy i dokumentacji finansowej OSP, którą prowadzi
Skarbnik dh Krzysztof Wróbel. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono co następuje:
- stan środków finansowych w dniu kontroli wynosił 1 037,33zł, w tym: w kasie 14,84zł, w banku 1 022,49zł.
Skarbnik OSP złożył oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie i pieniądze.
Do zapisów w książce kasowej OSP Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag.
Komisja Rewizyjna badała także działalność statutową OSP za okres sprawozdawczy i stwierdziła:
- plan działalności zrealizowany został w stopniu zadowalającym.
- książka pracy OSP prowadzona jest na bieżąco.
- rejestr wnioskowanych i przyznanych odznaczeń, odznak i wyróżnień jest prowadzony na bieżąco.
- w okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w liczbie członków zwyczajnych OSP.
Do dokonanych przez Zarząd OSP skreśleń Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag.
Z posiedzeń zarządu OSP sporządzono 6 protokołów.
Naczelnik OSP prowadzi książkę naczelnika OSP.
Gospodarz OSP prowadzi książkę gospodarza OSP.
W czasie kontroli stwierdzono, że materiały, przedmioty nietrwałe, środki trwałe i przedmioty wyposażenia
osobistego składowane i utrzymywane są prawidłowo.
Zabezpieczenie majątku przed włamaniem, kradzieżą i zniszczeniem jest właściwe.
Za gospodarkę paliwem dla potrzeb OSP odpowiedzialny jest dh Michał Piechowicz , który z pobranego
paliwa rozlicza się w okresie kwartalnym. W dniu kontroli stan paliwa (według karty paliwowej) wynosił 14,6
litrów oleju napędowego oraz 16,7 litrów benzyny (razem 31,3 litrów paliwa). Faktyczny stan paliwa jest
zgodny z kartą paliwową.
Wobec powyższego Komisja Rewizyjna OSP w Łęgu stawia wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi
OSP za okres sprawozdawczy – rok 2014.

