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Poznań, dnia 30 kwietnia 2012 r. 

 

SPRAWOZDANIE 
 

ZA ROK 2011 

ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO 
Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

 
CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ZAPISÓW UCHWAŁ W ODNIESIENIU DO DZIAŁAŃ 

ZARZĄDU ZWIĄZKU 

 
UCHWAŁA NR 6/2011 WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW 

WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO W POZNANIU 
Z DNIA 11 MAJA 2011 R. W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU 

WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO 

DO UREGULOWANIA SPRAW MAJĄTKOWYCH  WIELKOPOLSKIEGO 
ZWIĄZKU STRZELECTWA  SPORTOWEGO. 

 

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie działań 
podejmowanych przez Zarząd WZSS w zakresie uregulowania spraw 

majątkowych Związku  na podstawie Uchwały nr 6 / 2011 Walnego Zebrania 
Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu                  
z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Wielkopolskiego 

Związku Strzelectwa Sportowego do uregulowania spraw majątkowych  
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.  

 
W związku z zobowiązaniem wynikającym z  zapisu § 4 ww. uchwały Zarząd 
WZSS przedkłada sprawozdanie z  podejmowanych w przedmiotowym 

zakresie czynności.  

Jednym z celów wyznaczonych przez Zarząd obecnej kadencji                   
do realizacji było dokonanie określenia rzeczywistego stanu majątkowego 
Związku w odniesieniu do posiadanych środków trwałych oraz wyposażenia. 

Mając na uwadze realizację powyższych zamierzeń w pierwszym etapie 
postanowiono utworzyć w tym celu Komisję do spraw rozliczenia majątku 

ruchomego WZSS, która została powołana Uchwałą Zarządu nr 10 / 2010 z dnia 
19 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozliczenia majątku 
ruchomego oraz przedłużającej jej działanie Uchwały nr 5 / 2011 Zarządu 

Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 
2011 r.  
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Komisja po otrzymaniu dokumentacji WZSS w postaci ewidencji 
środków trwałych (1 egzemplarz) oraz ewidencji wyposażenia (2 egzemplarze) 

obejmujących lata 2001 – 2011 przystąpiła do inwentaryzacji środków trwałych 
WZSS mając na uwadze w szczególności uzyskanie wyceny rzeczywistej                     

ich wartości oraz aktualnego spisu posiadanego wyposażenia. W związku                      
z trudnościami związanymi z rozmieszczeniem środków trwałych,                                
jak i przedmiotów wyposażenia w większości wśród członków zwyczajnych WZSS, 

(uprzednio przekazanych w użyczenie) odstąpiono od metody spisu z natury,               
na rzecz metody określonej art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września                

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z pózn zm.)                        
tj. drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami 
i weryfikacji tych składników – dopuszczającej jej zastosowanie w stosunku                 

do środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, jeżeli 
przeprowadzenie spisu z natury z uzasadnionych przyczyn nie było możliwe. 
Ponadto od księgowej Biura Obsługi Związków Sportowych Wielkopolskiego 

Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu uzyskano wydruki z programu 
komputerowego w postaci zestawienia sald i obrotów za lata 2005 - 2011, 

obejmujące rejestrację na rzecz WZSS zakupów środków trwałych i wyposażenia. 
Podkreślić należy, iż z uwagi na fakt rejestracji zakupów na podstawie faktur 
obejmujących niekiedy kilka środków miały one charakter orientacyjny. Wielu 

informacji podczas czynności inwentaryzacyjnych dostarczyli Członkowie 
Zarządu WZSS, dzięki czemu udało się ustalić szczegóły związane                               

z przekazywaniem w latach ubiegłych, środków trwałych i wyposażenia dla 
członków zwyczajnych WZSS. Z uwagi na wskazane wyżej obiektywne trudności 
Komisja miała przedłużony okres działalności do dnia zwołania WZD.  

Na podstawie powyższych działań udało się określić obecny stan 

składników majątkowych WZSS w postaci ustalenia ilości środków trwałych oraz 
ogólnego stanu wyposażenia. Wnioski z ww. czynności przedstawiono podczas 
Walnego Zebrania WZSS 11 maja 2011 r., które na ich podstawie udzieliło 

Zarządowi uchwałą nr 6/2011 Walnego Zebrania Delegatów  WZSS z dnia 11 
maja 2011 r. upoważnienia do  uregulowania spraw majątkowych  WZSS                

w szczególności: 

1) przekazania na własność, składników majątkowych zakupionych w latach 
2009 i 2010 za środki finansowe pochodzące z dotacji Polskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego na działalność statutową związków wojewódzkich, 

Leszczyńskiemu Okręgowemu Związkowi Strzelectwa, w części dotyczącej 
środków trwałych i wyposażenia, przekazanych do użytkowania temu 

podmiotowi; 
 

2) przekazania na własność, składników majątkowych w części dotyczącej 

środków trwałych i wyposażenia, przekazanych do użytkowania 
podmiotom pozostającym członkami zwyczajnymi Związku, bezpośrednim 
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użytkownikom z wyłączeniem sprzętu niezbędnego do funkcjonowania 
kadry wojewódzkiej oraz urządzeń wyposażenia strzelnic, z zastrzeżeniem            

§ 2; 
 

3) spisania ze stanu środków trwałych, które zostały zamortyzowane                         
w całości, a ich stopień wyeksploatowania eliminuje możliwość ich 
dalszego użytkowania; 

 
4) spisania ze stanu wyposażenia nie będącego środkiem trwałym, które jest 

uszkodzone lub wyeksploatowane w stopniu uniemożliwiającym dalsze 
jego użytkowanie. 

Ponadto WZD WZSS przedłużyło okres funkcjonowania Komisji do dnia                      
30 października 2011 roku oraz zobowiązało Zarząd do złożenia sprawozdania                 

z podjętych w przedmiotowym zakresie działań pod obrady Walnego Zebrania 
Sprawozdawczego Delegatów w roku 2012. 

Na podstawie powyższego upoważnienia przystąpiono                          

do ostatecznej inwentaryzacji środków trwałych WZSS poprzez sporządzenie 
nowych ksiąg rachunkowych  środków trwałych z tabelami inwentaryzacyjnymi, 
gdzie spisano poszczególne środki oraz dokonano odpisów amortyzacyjnych                    

i umorzeniowych. Na ich podstawie opracowano protokoły przekazania środków 
trwałych i protokoły zdawczo-odbiorcze do przekazania wyposażenia na rzecz 
podmiotów będącymi członkami zwyczajnymi WZSS. Po zapoznaniu się                      

z przedstawioną dokumentacją na podstawie uchwały nr 25/2011 Zarządu 
WZSS z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie uregulowania spraw majątkowych 

WZSS w Poznaniu postanowiono nieodpłatnie przekazać składniki majątkowe: 

1) w części dotyczącej środków trwałych, z wyłączeniem sprzętu niezbędnego 
do funkcjonowania kadry wojewódzkiej oraz urządzeń wyposażenia 
strzelnic uprzednio przekazanych do użytkowania na rzecz następujących 

podmiotów: 

a) Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” Biedrusko: 

b) Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental” w Pile, 

c) Uczniowski Klub Strzelecki LOK „Lesna” w Lesznie, 

d) Sekcja Strzelecka – Towarzystwo Sportowe „Olimpia” w Poznaniu, 

e) Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Biedrusko, 

f) Stowarzyszenie Strzeleckie „BELLONA” w Kaliszu, 

g) Wielkopolski Klub Strzelecki „GRUNWALD” w Poznaniu. 
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2) w części dotyczącej wyposażenia na rzecz podmiotów: 
 

a) Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” Biedrusko: 

b) Strzelecki Klub Sportowy „Inter-Continental” w Pile, 

c) Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN” w Kaliszu. 

 
3) przekazać na rzecz na własność Leszczyńskiemu Okręgowemu Związkowi 

Strzelectwa, składniki majątkowe zakupione w latach 2009 i 2010                      

za środki finansowe pochodzące z dotacji Polskiego Związku Strzelectwa 
Sportowego na działalność statutową związków wojewódzkich, w części 

dotyczącej środków trwałych i wyposażenia, przekazanych do użytkowania 
temu podmiotowi, zgodnie z przedstawionymi przez Komisję protokołami 
przekazania środków trwałych oraz protokołami zdawczo-odbiorczymi; 

 
4) przekazać do dyspozycji Trenera Koordynatora WZSS składniki majątkowe 

w części wyposażenia zgodnie z przedstawioną propozycją Komisji, w celu 
wykorzystania na potrzeby kadry wojewódzkiej oraz  uzasadnione 
zapotrzebowania sprzętowe członków zwyczajnych WZSS.  

Przedmiotowe działania objęły część środków trwałych                            
i wyposażenia udostępnionego przez WZSS do używania na rzecz członków 
zwyczajnych w latach 2004 - 2010 a ich nabycie nastąpi na podstawie 
wspomnianych protokołów, przesłanych do zainteresowanych. Z uwagi                        

na przepisy ustawy o rachunkowości stanowiące, iż inwentaryzację 
przeprowadza się na ostatni dzień roku obrotowego oraz zamortyzowanie 

całkowite niektórych środków trwałych postanowiono odłożyć termin fizycznego 
ich  przeprowadzenia do zakończenia I kwartału 2012 r.  W związku z                     
ww. informacjami  czynności powyższe przeprowadzono wg stanu na dzień                 

31 marca 2012 r., ze względu na przeprowadzenie inwentaryzacji za I kwartał 
2012 r., co umożliwi spisanie środków ze stanu WZSS wraz z II kwartałem                

2012 r. Wartość przekazywanych środków trwałych została ustalona                           
na podstawie przeprowadzonej amortyzacji od dnia zakupu (przyjęcia na stan 
WZSS) wg. stanu na I kwartał 2012 r., odnośnie wyposażenia z uwagi                            

na trudności z ustaleniem obecnej wartości została podana wartość                        
nabycia środka.  

Podczas przekazywania sprzętu doszło do ustalenia nowych 
okoliczności oraz powstała potrzeba  sprostowania pomyłek pisarskich, wskutek 

czego Zarząd będzie dokonywał nowelizacji Uchwały nr 25/2011 z dnia                          
15 listopada 2011 r., w drodze uchwały o zmianie uchwały, której projekt 

przewiduje zmiany poprzez wprowadzenie następującego brzmienia § 1 pkt 3:  
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„Przekazać na własność składniki majątkowe w części dotyczącej środków 
trwałych, z wyłączeniem sprzętu niezbędnego do funkcjonowania kadry 
wojewódzkiej oraz urządzeń wyposażenia strzelnic uprzednio przekazanych do 
użytkowania następującym podmiotom pozostającymi członkami zwyczajnymi 
Związku zgodnie z przedstawionymi przez Komisję protokołami przekazania 
środków trwałych: 

 

a) Strzelecki Klub Sportowy „INTER-CONTINENTAL” w Pile, 

b) Uczniowski Klub Strzelecki LOK „LESNA” w Lesznie, 

c) Stowarzyszenie Strzeleckie „BELLONA” w Kaliszu, 

d) Wielkopolski Klub Strzelecki „GRUNWALD” w Poznaniu, 

e) Strzelecki Klub Sportowy „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu, 

f) Sekcja Strzelecka – Towarzystwo Sportowe „OLIMPIA” w Poznaniu, 

g) Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Biedrusko” 

 

dodanie w § 1 pkt 6 o brzmieniu następującym: 

 

„Przekazanie składników majątkowych, o których mowa w § 1 ust. 3                          
na własność podmiotów będących członkami zwyczajnymi WZSS 
wymienionymi w pkt 3 lit d – g, następuje pod warunkiem prowadzenia przez 
wymienionych statutowej działalności w zakresie strzelectwa oraz posiadania 
statusu członka zwyczajnego WZSS nieprzerwanie, w ciągu 5 lat, licząc                    
od dnia przekazania środków na własność.” 

 

dodanie w § 1 pkt 7 o brzmieniu następującym: 

 

„W przypadku niezrealizowania warunku, o którym mowa w pkt 6, podmioty 
jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego składnika majątkowego w terminie 
określonym przez Zarząd WZSS.” 

 

Wprowadzenie ww. warunku dla wyszczególnionych podmiotów, 

wynika z przeprowadzonej analizy ryzyka związanej z przekazaniem sprzętu 
istotnej wartości na własność w odniesieniu do zagwarantowania ciągłości                    
w prowadzeniu działalności w dziedzinie strzelectwa sportowego oraz posiadania 

statusu członka zwyczajnego WZSS. Zarząd w ten sposób chciał w jak 
najszerszym zakresie zapewnić prawidłowe wykorzystanie będących                       

w jego dyspozycji środków. 
 

Projekt nowelizacji o którym mowa powyżej, będzie procedowany na najbliższym 

posiedzeniu Zarządu WZSS, czyli już po Walnym Zebraniu Delegatów w dniu                
9 maja 2012 roku. Sprawa jest o tyle istotna dla całości Związku,                                    
że przyjmowanie tej zmiany bez przeprowadzenia dyskusji w ramach posiedzenia 
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Zarządu jest niewskazane. Dlatego nie skorzystano przy tym projekcie                           
z możliwości podejmowania uchwał na posiedzeniu w formie telekonferencji. 

 
Ponadto dotrzymanie terminu określonego w § 3 ust. 2 Uchwały             

nr 6 / 2011 WZD, który wskazywał dzień 30 października 2011 roku, jako datę 
graniczną zakończenia prac komisji i przekazania sprzętu, okazało się 
niemożliwe. Przede wszystkim miały na wpływ sprawy związane                                   

z przeprowadzeniem amortyzacji środków trwałych, o czym była już mowa 
powyżej. Ponadto po przesłaniu pierwszych protokółów okazało się, że część                

ze składników majątku Związku była jeszcze przemieszczana pomiędzy 
członkami zwyczajnymi, co spowodowało błędne przyporządkowanie majątku              
do poszczególnych jego posiadaczy. Należy też jasno stwierdzić, że przedmiotowa 

Uchwała została uchwalona przez WZD w dniu 11 maja 2011 roku,                              
w niezmienionej formie projektu, który przedstawił Zarząd Związku. Dlatego też 
trzeba uznać, że Zarząd sam wyznaczał sobie dzień 30 października 2011 roku, 

jako termin zakończenia tych prac. Jednak stopień skomplikowania tego tematu 
przerósł oczekiwania przede wszystkim członków komisji. Dlatego należy 

zrezygnować z dalszego określania zbyt optymistycznych terminów załatwienia 
spraw majątkowych Związku. Dzisiaj jedynym realnym terminem zakończenia 
prac nad przekazywaniem majątku, użyczaniem go i brakowaniem jego 

elementów, wydaje się czas do przyszłego Wlanego Zebrania Delegatów WZSS, 
które będzie zebraniem sprawozdawczo – wyborczym. Zakończenie kadencji 

władz Związku wymaga zamknięcia wszystkich prac ustępującego Zarządu.               
Tak więc w czasie WZD w dniu 9 maja 2012 roku, w tym zakresie zostanie 
przedstawiony stosowny projekt Uchwały Zebrania, regulujący dalsze prace nad 

majątkiem Związku.  


