Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
SGP w Łodzi
z kadencji 2013 – 2017
Komisja Rewizyjna wybrana na XXXVIII Zgromadzeniu Sprawozdawczo – Wyborczym Oddziału Stowarzyszenia
Geodetów Polskich w Łodzi ukonstytuowała się w składzie:
Przewodniczący
– Piotr Fabiański,
Z-ca Przewodniczącego – Anna Maria Gierłowska,
Sekretarz
– Wiesław Zimniak,
Członkowie
– Marek Bodych, Orest Sierociński
W trakcje trwania kadencji zmarła koleżanka Anna Maria Gierłowska.
Oddziałowa Komisja Rewizyjna opiera swoją działalność na podstawie statutu Stowarzyszenia Geodetów Polskich,
wytycznych regulaminu oraz uchwał podjętych przez delegatów na zgromadzeniu sprawozdawczo – wyborczym.
W okresie sprawozdawczym członkowie Komisji Rewizyjnej byli zapraszani na zebrania plenarne, szkolenia,
prelekcje i imprezy plenerowe.
Przewodniczący Komisji uczestniczył czynnie w zebraniach i pracach Zarządu Oddziału i jego Prezydium.
Komisja dokonała kontroli składek członkowskich, śledziła prawidłowość przychodów
i rozchodów finansowych Oddziału, oraz frekwencji członków Zarządu Oddziału na zebraniach zarządu i plenarnych.
Komisja stwierdziła, że wydatki Oddziału były celowe, dowody kasowe, rachunki i faktury udokumentowane i
akceptowane przez Prezesa i Skarbnika Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Po przejrzeniu kartotek
członków Stowarzyszenia Geodetów Polskich i wydanych zaleceniach Komisja stwierdziła że zostały one uporządkowane.
Za nieliczne nieuporządkowane kartoteki odpowiedzialni są sami członkowie, oraz Przewodniczący kół , którzy nie
dostarczają aktualnych danych do sekretariatu Oddziału.
Okresowe i roczne kontrole opłacania składek członkowskich wykazały, że zlikwidowano zadłużenie, poprzez skreślenie z
listy członków mających zaległości.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Oddziału zorganizował 47 protokółowanych zebrań w tym 4 zebrania
wszystkich członków oddziału. Zebrania Prezydium odbywały się w pełnym składzie całego Zarządu przy dużej frekwencji,
która jest wykazana w zestawie protokółów.
Zarząd organizował szkolenia dla członków i innych geodetów niezrzeszonych, turystykę krajową i zagraniczną oraz imprezy
kulturalne i rozrywkowe.
Organizował również coroczne wyjazdowe szkolenia na temat aktualnych przepisów w geodezji.
W sprawozdaniu pominięto prace kół SGP z powodu braku pisemnej informacji.
O działalności kół komisja nabyła informacje uczestnicząc w comiesięcznych zebraniach plenarnych i na tej podstawie
wyróżnia Koło Terenowe nr 1 w Łodzi za aktywny udział w organizowaniu spotkań i narad w których uczestniczyli również
koleżanki i koledzy geodeci nie będący członkami Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W ramach tych spotkań prowadzone
były szkolenia, prelekcje na aktualne zagadnienia związane z przepisami w dziedzinie geodezji oraz działalnością zawodową
geodetów.
Komisja Rewizyjna na podstawie uczestnictwa w zebraniach, szkoleniach, spotkaniach towarzyskich, imprezach
stowarzyszeniowych i dokonanych kontrolach, po zapoznaniu się z protokółami z zebrań oraz sprawozdaniem Zarządu
Oddziału za lata 2013 – 2017 stwierdza, że Zarząd oraz jego Prezydium w pełni realizowało działalność merytoryczną
i statutową.
Przedstawiając niniejsze sprawozdanie Komisja Rewizyjna ocenia wysoko działalność Oddziału, składa
ustępującemu Zarządowi Oddziału Łódzkiego SGP serdeczne podziękowanie
za wspaniałe osiągnięcia, duży i bezinteresowny wkład pracy społecznej i stawia wniosek o udzielenie absolutorium.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Piotr Fabiański

