
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  SPÓŁDZIELNI 

UCZNIOWSKIEJ  .................................................................. 

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia.................................roku 

 

Rada Nadzorcza składa się z............ członków: 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 
a jej przewodniczącym był(a) kol...................................................................... 

Rada powołała 3 osobową Komisję Rewizyjną pod przewodnictwem 

kol........................................................... sekcję gospodarczą, której 

przewodniczył...................................................... oraz sekcję kulturalno-oświatową, którą 

kierował......................................................... 

W ciągu roku Rada Nadzorcza odbyła ......... protokolarnych zebrań. Na swoich posiedzeniach 

rozważyła sprawy dalszego rozwoju spółdzielni, badała prawidłowość działalności zarządu. 

 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 
przeprowadziła ......... kontroli sklepu oraz ......... razy kontrolowała kasę spółdzielni, 

sprawdziła, czy książki rachunkowe są prowadzone na bieżąco. W wyniku przeprowadzonych  

kontroli KR stwierdziła (nie stwierdziła) niedobory w sklepiku na kwotę........zł oraz ........zł. 

Niedobory te pokryli sprzedawcy, którzy byli winni niedopatrzenia. 

 

Sekcja gospodarcza w składzie:  

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 
Jeśli jest opisać, czym się zajmowała. 

Sekcja kulturalno-oświatowa w składzie: 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 
 w porozumieniu z zarządem propagowała SU, zorganizowała, przygotowała (wymienić 

formy działalności). 

Na posiedzeniach sekcji omawiano i ustalono plan działania. 



Do najważniejszych spraw omawianych na posiedzeniach ogólnych RN należały sprawy: 

organizacji i porządku obrad Walnego Zgromadzenia,  mank  w sklepiku i sposobie ich 

pokrycia, powołania nowych członków zarządu, organizacji i porządku obrad obecnego 

Walnego Zgromadzenia, podziału nadwyżki itd........................... 

Rada wysłuchiwała sprawozdań i wniosków komisji i sekcji. Wszystkie zebrania  odbywały 

się w obecności członków zarządu, którzy cały czas pracowali bardzo dobrze, ale na 

szczególne wyróżnienie zasługują: 

........................................................... 

........................................................... 

........................................................... 
 

Przedłożony bilans naszej spółdzielni kontrolowała nasza KR. Dziękujemy za pomoc naszym 

opiekunom. 

Proponujemy, aby WZ zatwierdziło sprawozdanie Zarządu, które usłyszeliśmy oraz bilans       

i aby udzielić skwitowania Zarządowi za jego pracę. Stawiamy też wniosek, aby czystą 

nadwyżkę wynoszącą.................zł i wykazaną w bilansie podzielić zgodnie z § 31 statutu 

następująco: 

1. 5% na fundusz społeczny 

2. 15% na Fundusz Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej 

3. 80% na fundusz KO 

Kwota z funduszu KO zostanie przeznaczona min na: 

 Potrzeby szkoły 

 Organizację imprez szkolnych 

 Pomoc finansowa członkom 

 Nagrody dla działaczy SU 

 Rada Nadzorcza: 

..…............................. 

..……………………. 
………………………
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