Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Tarnowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych TARSON
za 2019 rok
1.Informacje ogólne o Stowarzyszeniu TARSON
Stowarzyszenie ,,TARSON'' zostało założone 22.06.2017 roku. Stowarzyszenie prowadzi swoją
działalność na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1986r. – Prawo o stowarzyszeniach z
uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy, zmian
wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 19 stycznia 2017r. oraz niniejszego statutu i
posiada osobowość prawną.
Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia
osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza niepełnosprawnym od urodzenia i z dysfunkcją
intelektualną.
2.Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w roku 2019:
Małgorzata Wilga-Siemkowicz – Przewodnicząca
Danuta Borowczyk – Członek Komisji Rewizyjnej
Małgorzata Adamczuk – Członek Komisji Rewizyjnej
3.Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę działalności Stowarzyszenia TARSON Tarnowskiego
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych za rok 2019 odnośnie następujących zagadnień:
1. Dokumentacji pracy Zarządu Stowarzyszenia
2. Dokumentacji działalności merytorycznej Stowarzyszenia
3. Dokumentacji działalności finansowej Stowarzyszenia
1. Komisja rewizyjna stwierdziła, co następuje:
1. Dokumentacja pracy Zarządu Stowarzyszenia
Zawiera protokoły z posiedzeń Zarządu i listy obecności. Z przedstawionej dokumentacji wynika ,że
w 2019 odbyło się 11 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia.
Uwagi Komisji Rewizyjnej dotyczące współpracy z Zarządem Stowarzyszenie.
Komisja Rewizyjna nie ma uwag co do współpracy z Zarządem Stowarzyszenia ,,TARSON'' w roku
2019. Zarząd informował Komisję na bieżąco o kondycji finansowej Stowarzyszenia oraz o
wszelkich zdarzeniach i okolicznościach mających wpływ na jego działalność. Działalność
prowadzona przez Zarząd była zgodna ze Statutem Stowarzyszenia i Regulaminem Zarządu.
2. Dokumentacja działalności merytorycznej Stowarzyszenia
Komisja stwierdza, że Zarząd pracował w oparciu o realizację celów statutowych a w

szczególności :
•

Wspierania osób niepełnosprawnych na każdym etapie życia.

•

Wspierania otoczenia, w szczególności rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.

•

Kształtowania pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.

3. Dokumentacja działalności finansowej Stowarzyszenia
Komisja Rewizyjna zgodnie z §16 art.5a Statutu Stowarzyszenia ,,TARSON”przeprowadziła
kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności
finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
Komisja zapoznała się i oceniła pozytywnie sprawozdanie finansowe za rok 2019, na które składa się
z:
I. Środki finansowe dostępne w roku 2019:
1. Stan konta bankowego na dzień 01.01.2019

= 4.119.20zł

2. Stan kasy na dzień 01.01.2019

= 1.016,35zł

3. Dotacje Gminy Tarnowo Podgórne na zadania zlecone

= 56.540,00zł

4. Darowizna The Lorenz Bahlsen z akcji 2018/2019

= 25.601,00zł

5. Darowizna The Lorenz Bahlsen z akcji 2019/2020

=

6. Darowizny inne

= 1.990,00zł

7. Dotacja Olimpiad Specjalnych Wielkopolska

=

520,62zł

8. Inne

=

34,91zł

RAZEM

3.533,00zł

=96,655,08zł

II. Środki finansowe jakie pozostały na koniec roku 2019 i przeszły na rok 2020:
1. stan konta bankowego na dzień 01.01.2020

= 18.034,30zł

2. Stan konta na dzień 01.01.2020

=

RAZEM

23,67zł

= 18,057,97zł

III. W roku 2019 wydano kwotę 78.797,11zł w tym:
•

wydano i rozliczono dotację Gminy Tarnowo Podgórne

= 56.54,00zł

•

pozostało

=22.057,11zł

IV. Główne wydatki w 2019

=18.140,00zł

4.Podsumowanie i Wnioski Komisji Rewizyjnej do Walnego Zgromadzenia członków

Stowarzyszenia
Komisja Rewizyjna ocenia pracę Zarządu pozytywnie; stwierdza ,że gospodarowanie
środkami finansowymi było prawidłowe i uzasadnione, a działania zgodne z celami określonami w
Statucie Stowarzyszenia.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna wnosi o :
•

zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego za 2019 rok,

•

udzielenie Zarządowi absolutorium za ten rok.

•

przyjęcie rocznego planu działania na następny rok
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3.Małgorzata Adamczuk
Członek Komisji Rewizyjnej

…………………………….

