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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450 ze zm.) pracownicy 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na zlecenie Wiceprezesa Rady Ministrów 

Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego przeprowadzili kontrolę  

w Stowarzyszeniu Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie Wlkp. w zakresie 

sprawdzenia prawidłowości prowadzonej działalności oraz dysponowania środkami 

pochodzącymi z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole 

kontroli, z dnia 19 marca 2019r., podpisanym przez Panią w dniu 25 marca 2019r., stosownie 

do art. 31 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przekazuję Pani 

niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

Działalność Stowarzyszenia Pracowników Służb Społecznych „Krąg” w Gorzowie 

Wlkp. w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.  

 

W trakcie kontroli ustalono że: 

 statutowa działalność organizacji posiada formę działalności nieodpłatnej i odpłatnej,  

 organizacja prowadzi działalność gospodarczą,  

 brak jest aktualnych wpisów w KRS po odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej  

i powołaniu nowego,  



 wystąpiła różnica w ilości osób świadczących usługi na podstawie umowy cywilno-

prawnej między stanem faktycznym, a wykazanym w sprawozdaniu merytorycznym, 

 brak na stronie internetowej organizacji wszystkich sprawozdań sporządzanych za 

dany okres sprawozdawczy, 

 nie regulowano należności w wysokościach i terminach wynikających z zaciągniętych 

zobowiązań. 

 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli zalecam: 

1. uaktualnianie wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym,  

2. rzetelne wypełnianie sprawozdań merytorycznych, 

3. rzetelne wypełnianie obowiązku wynikającego z art. 23 ust. 2a Ustawy z  42 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2016, poz. 1817 ze 

zm.) poprzez udostępnianie na stronie internetowej organizacji wszystkich sprawozdań 

sporządzanych za dany okres sprawozdawczy, 

4. regulowanie należności w wysokości i terminach wynikających z zaciągniętych 

zobowiązań. 

 

 

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

oczekuję w terminie 40 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania zaleceń.  
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