SPRAWOZDANIE

KOMISJI REWIZYJNEJ
ORGANIZACJI POZYTKU PUBLICZNEGO

STOWARZYSZENIE NASZE SERCE
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

ZA RoK

2020

Skłacl Komisji Rewizyjnej w okresie sprawozclawczy,n roku 2020 był następujący:

Bogdan Lubczyński - Przewodniczący (W dniu 29,12.2020r. na WZW zŁożyłrezygnacjęz
członkostwa w Komisji Rewizyjnej i pełnienia funkcji Przewodni czącęgo ziy staiŻarowia;
2. urszula Andruszkiewicz - członek
3. Roman Jabłoński - Członek
1.

Aktualny skład Konrisji Rewizyjnej po wyborach naWZW w dniu żg.l2.2020r. jest następujący:
Roman Jabłoński - Przewodniczący
2. urszula Andruszkiewicz - członek
3. Dorota Wrońska-Pilarek -Członek
1.

Członkowie Komisji Rewizyjnej w okresie sprawozdawczym nabieżąco prowadzili kontrolę pracy
Stowarzyszenia w szczególności w zakresie finansowylll.
W okresie sPrawozdawczym Kornisja Rewizyjna nie występowała z żadnymwnioskiem do Zarządu

.

W dniu 28 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjne.j.

Przedrniotęm posiedzenia komisji była ocena SPRAWOZDANIA ZDZIAŁALNOSCI ZARZĄDU
STOWARZYSZENIA ZA RoK 2020.
l. ZARZĄD StowarzYszenia sporządził sprawozdanię finansowe zgodnie zznowelizowaną Ustawą
o rachunkowości z dnia 29 września l994r,(Dz.|J . z 20l7r., por. t OSl;.
2. W wYniku Przeprowadzonej analizy przedstawionych dokumentow Kornisja nie dopatrzyła się
uchYbień w rzete]ności prowadzonej dokumentacji w oparciu o przepisy uŚta*o*. i ,upi.y
rrjęte w statucie Stowarzyszenia.
3. W okresie sprawozdawczym przychody Stowarzyszenia wynio sĘ: 221.486,0lzł. na które
złoŻYĘsię darowizhy, w tym darowizny (l%podatku docńodowe go z|Jrzędów Skarbowych
- Ponad 125 tYs. złotych) oraz odsetki ipozostałe przychody. Przychody ztytułuskładek
członkowskich to zaledwie 1.840zł.. Kornisja Rewiz}jna ,ilr"u Zarządowi działania dla
osiągnięcia lepszej ściągalności.
Koszty działalnościstatutowej wyniosły ponad 178 tys. zł..
4. Zysk zanotowany rra koniec roku spraw ozdawczego wyniósł: 69,559,95 zł..

Komisja Rewizyjna_w Rełni akceptuje wszystkie t3 Uchwał podjętych przez Zarząd w roku
sPrawozdawczYm 2020 ijest pełna uznania dla Prezes a Zarządu-proi. Michała Wojtatika i całego
Zarządu za PozYskiwanie środków pieniężnych na wyposażenie sprzętowe jak równióż personalne
nowego oddziału kardiochirurgii dziecięcej Szpitala Klinicznego im. karola Jonschera w poznaniu.
Co dotYczY §Poru istniejącego pomiędzy Zarządem StowarzysŻenia, a dyrekcją szpitala, Komisja
RewizYjna rekomenduję Ścisłą współpracę z Kancelarią Prawną broniąóą dziaiania Zarządu z
merytorycznymi zapisami statutowymi Stowarzyszenia.
Komisja RewizYjna na podstawie przedstawionych dokumentów w tym sprawozdania finansowego
i Zarządu rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Członków Stowarzys zĆniaNasze Serce podjęció
UchwałY zatwierdzającej wyżej wymienione sprawozdania oraz podjęcie Uchwały o udzieieniu
absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków w z-ozoi..
Poznąlź, dnia 28 czerwcą 202 ] rolcu,
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