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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 i art. 29 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 ze zm.) pracownicy Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeprowadzili 

kontrolę w Stowarzyszeniu Inicjatywa dla Zwierząt w Zielonej Górze w zakresie sprawdzenia 

prawidłowości prowadzonej działalności oraz dysponowania środkami pochodzącymi z 1% podatku 

dochodowego od osób fizycznych. 

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli z dnia 13 lutego 2017r.,  podpisanym 

przez Pana bez wniesienia zastrzeżeń, stosownie do art. 31 ust. 4 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Działalność Stowarzyszenia w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z uchybieniami. 

 

W trakcie kontroli ustalono że: 

 cele i formy działalności Stowarzyszenia są zgodne z zapisami ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, 

 dokumentacja organizacyjna i prawna jest prowadzona prawidłowo,  

 statutowa działalność organizacji posiada formę działalności odpłatnej i nieodpłatnej,  

 członkowie organu zarządzającego i organu kontroli złożyli oświadczenia wymagane przepisami 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

 w okresie objętym kontrolą, po zakończeniu okresu obrachunkowego, zostały podjęte uchwały 

w sprawie przeznaczenia zysku na cele statutowe,  

 organizacja posiada kolegialny organ nadzoru i kontroli, niezależny od organu zarządzającego, 

jednak Komisja Rewizyjna nie sporządza sprawozdań ze swojej działalności, 

 zasady rachunkowości opracowano zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,  



 sprawozdania finansowe i merytoryczne są zamieszczane na stronie internetowej 

Stowarzyszenia. 

W związku z ustaleniami kontroli zalecam: 

 sporządzanie przez Komisję Rewizyjną corocznie sprawozdania i składanie  go Walnemu 

Zgromadzeniu  wraz z wnioskiem dot. udzielenia Zarządowi absolutorium. 

 

Na podstawie art. 32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oczekuję  

w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji  

o sposobie wykorzystania zaleceń.  
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