OPINIA O SPRAWOZDANIU MERYTORYCZNYM ZARZĄDU
ORAZ SPRAWOZDANIU FINANSOWYM STPWARZYSZENIA ZA ROK 2020
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Poznań, dnia 21 czerwca 2021 roku
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Stowarzyszenia na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo
o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 210) oraz art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).
Komisja Rewizyjna w składzie :
L.p.

Imię (imiona) i nazwisko

1.

Wieczorek Kinga Łucja

2.

Krysztofiak Kamila Marta

3.

Wieczorek Oliwia Anna

Stanowisko

Miejsce
zamieszkania

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Wiceprzewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Sekretarz
Komisji
Rewizyjnej

Przeprowadziła kontrolę sprawozdania merytorycznego Zarządu oraz sprawozdania
finansowego Stowarzyszenia Akcja Partycypacja za rok 2020.
I. Merytoryczna działalność Stowarzyszenia dotyczyła realizacji celów statutowych.
Działania Zarządu były podejmowane w następujących obszarach :
1.1. Aktywizacja obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do uczestnictwa w życiu społecznym

gminy, powiatu, województwa, kraju oraz świata – poprzez prowadzone przez Zarząd
działania promocyjne w mediach społecznościowych
1.2. Popularyzacja idei i przejawów społeczeństwa obywatelskiego – poprzez promowanie

idei Budżetu Obywatelskiego miasta Poznania
1.3. Promowanie idei solidarności, sprawiedliwości, praworządności oraz demokracji

w Polsce oraz na świecie – poprzez przygotowanie oraz organizację międzynarodowej
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konferencji naukowej pt. „„International exchange of experiences elections in Poland
and Ukraine”, planowanej na dzień 27.03.2021
II. Zdaniem kontrolującego sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich
istotnych

aspektach,

zgodnie

z

zasadami rachunkowości

określonymi

w

ustawie

o rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych
ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującym przepisami prawa
oraz Statutem stowarzyszenia i przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny
wyniku finansowego od dnia 11.09.2020 r. do dnia 31.12.2020 r., jak też sytuację majątkową
i finansową Stowarzyszenia na dzień 31.12.2020 r.
Wobec powyższego, po zapoznaniu się przez Komisję Rewizyjną ze Sprawozdaniem
merytorycznym Zarządu za rok 2020 oraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2020,
Komisja Rewizyjna nie zgłasza zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności sprawozdania
merytorycznego przedłożonego przez Zarząd oraz sprawozdania finansowego i pozytywnie
opiniuje działalność organizacyjną Zarządu Stowarzyszenia Akcja Partycypacja za rok 2020.
Stosowanie do postanowień Statutu, Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium
członkom Zarządu Stowarzyszenia Akcja Partycypacja tj.:
1. Zofii Krygier, z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od dnia 11.09.2020
roku do dnia 31.12.2020 roku .
2. Andrzejowi Urbanowiczowi, z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w okresie
od dnia 11.09.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.
3. Klaudii Stróżyńskiej, z tytułu pełnienia funkcji Sekretarza w okresie od dnia 11.09.2020
roku do dnia 31.12.2020 roku.
4. Monice Tomaszewskiej, z tytułu pełnienia funkcji Skarbnika w okresie od dnia
11.09.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Kinga Wieczorek
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