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Załącznik nr 1 do uchwały 1/2016 
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 
z dnia 09.05.2016 

 
SPRAWOZDANIE  

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ  
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

„ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 
W ROKU 2015 

 
 
INFORMACJE PORZĄDKOWE: 
 

Komisja Rewizyjna  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” została powołana przez Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia w dniu 21 lipca 2008 r. 

w liczbie 3 członków, na okres 3 lat w następującym składzie: 

 

Pan Damian Lewtak – Przewodniczący   

Pan Mirosław Topyła – Wiceprzewodniczący  

Pani Agnieszka Daniewska – Członek. 

 
DZIAŁALNOŚC KOMISJI REWIZYJNEJ: 
 

W roku 2015 Komisja Rewizyjna odbyła 1 posiedzenie. 

Posiedzenie miało miejsce dnia 23.02.2015 r. w Lubartowie. Omówiono na nim 

sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2014 oraz sprawozdanie finansowe LGD za 

rok 2014. Przedstawiono także plan finansowy LGD na rok 2015. 

 
W omawianym okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna podjęła cztery uchwały: 

1) Uchwałę nr 1/2015 z dnia 23.02.2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 

Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

za rok 2014. 

2) Uchwałę nr 2/2015 z dnia 23.02.2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenia LGD „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2014 wraz z wnioskiem                           

o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. 

3) Uchwałę nr 3/2015 z dn. 23.02.2015 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 

Stowarzyszenia LGD „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2015.  
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OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK I WNIOSEK O UDZIELENIE 

ABSOLUTORIUM ZARZĄDOWI: 

 

Dnia 4 kwietnia 2011 r., w ramach działania: „ Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007- 2013,  pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa 

Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,  została podpisana Umowa Przyznania Pomocy na 

lata 2011- 2015. Na mocy podpisanego aneksów do w/w Umowy Przyznania Pomocy, które 

wprowadziły zmiany w zakresie planu finansowego operacji i zestawienia rzeczowo- finansowego 

operacji, wysokość poszczególnych transz środków finansowych w ramach których realizowano 

wydatki wynoszą kolejno: 193 738,48 zł ( rok 2011), 207 890,20 zł ( rok 2012), 240 000,00 zł        

( rok 2013), 185 000,00 zł ( rok 2014) oraz 168 411,41 zł ( rok 2015). 

W roku 2015 Lokalna Grupa Działania funkcjonowała i ponosiła wydatki na podstawie 

kredytu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Lubartowie, w maksymalnej 

kwocie 160 000,00 zł. oraz składek członkowskich.  

W roku 2015 LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” otrzymało następujące refundacje 

poniesionych kosztów: 

 – refundacja wydatków za realizowany projekt współpracy pn. „Promocja aktywnego 

wypoczynku” na kwotę 92 472,66 zł ( z dnia 20.04.2015), 

– refundacja wydatków za II etap 2014 roku na kwotę 71 221,57 zł (z dnia 29.05.2015), 

- wsparcie przygotowawcze związane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju                

w ramach PROW 2014-2020 na kwotę 77 000,00 zł (z dnia 12.10.2015), 

- płatność ostateczną złożonego do złożonego 30.06.2015 roku wniosku                         

na kwotę 168 411,41 zł (z dnia 17.11.2015). 

 

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem finansowym przychody na 31 grudnia 2015 r. 
wynoszą 435 304,75 zł, w tym: 
 

− Składki członkowskie – 20 786,50 zł 
− Dotacja w ramach PROW 2007- 2013 „ Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania „ Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” – refundacja za 2014 r. (II półrocze) – 71 221,57 zł 
− Dotacja w ramach PROW 2007- 2013 „ Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania „ Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” – refundacja za I półrocze 2015 r. –  168 411,41 zł 
− Refundacja wydatków w ramach PROW 2007-2013 – projekt współpracy „Promocja 

aktywnego wypoczynku” – 92 472,66 zł 
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− Dotacja w ramach PROW 2014 – 2020 – działanie wsparcie przygotowawcze –              

77 000,00 zł 
− Pozostałe przychody operacyjne – pokrycie amortyzacji – środki trwałe zakupione z 

otrzymanej dotacji w ramach PROW 2007 -2013 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja” – 1 408,08 zł 
− Pozostałe przychody – 4 000,00 zł 
− Odsetki od środków na rachunku – 4,53 zł  

 

Poniesione koszty: 
 

A. Koszty realizacji zadań statutowych – 149 023,70 zł 

w tym: 
a) (koszty bezpośrednie realizacji projektu finansowanego z UE „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy 

Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” i objęte umową dotacji oraz pozostałe koszty 

statutowe nie związane umową dotacji – 113 640,70 zł : 
- informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR (materiały promocyjno-reklamowe, ulotki 

reklamowe, torby, baner, koszulki, kamizelki, czapeczki, imprezy sportowe i rekreacyjno-

promocyjne umowa zlecenie obejmująca bieżące administrowanie stronami internetowymi) – 

113 640,70 zł, 
 

b) pozostałe koszty statutowe w tym koszty dotyczące działania wsparcie przygotowawcze PROW 

2014-2020 (wizyty studyjne, ogłoszenia, usługi doradcze, stworzenie strony internetowej) – 

35 383,00 zł, 
 

 
B. Koszty administracyjne   -  128 141,39 zł  

 

koszty pośrednie realizacji projektu finansowanego z UE „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy 

Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” oraz pozostałe koszty administracyjne nie objęte 

umową dotacji.  

 
w tym: 
a) Zużycie materiałów i energii (min. materiały biurowe, media, środki czystości, podpis 

kwalifikowalny, tusze, tonery – realizowane zarówno z działania funkcjonowanie LGD PROW 

2007-2013 jak i z działania wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020) – 8 017,31 zł  
b) Usługi obce (m.in. usługi pocztowe, usługi bankowe, czynsz za wynajem, usługi 

telekomunikacyjne, usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, usługi naprawy sprzętu 

biurowego, usługi hostingowi, media - usługi dystrybucyjne - energia elektryczna, woda, ścieki, 

aktualizacja programu księgowego, administrowanie stroną www - realizowane zarówno z 
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działania funkcjonowanie LGD PROW 2007-2013 jak i z działania wsparcie przygotowawcze 

PROW 2014-2020) – 16 249,43 zł 
c) Podatki i opłaty (opłaty skarbowe, opłaty sądowe - realizowane zarówno z działania 

funkcjonowanie LGD PROW 2007-2013 jak i z działania wsparcie przygotowawcze PROW 2014-

2020) – 190,00 zł  
d) Wynagrodzenia  oraz ubezpieczenia społeczne (koszty zatrudnionych pracowników i koszty 

umów cywilnoprawnych: wynagrodzenia umowy o pracę, umowy zlecenia, badania okresowe, 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych - realizowane zarówno z działania funkcjonowanie LGD 

PROW 2007-2013 jak i z działania wsparcie przygotowawcze PROW 2014-2020) –               

99 205,34 zł  
e) Amortyzacja – 1 600,54 zł  
f) Pozostałe koszty (m.in. koszty delegacji służbowych pracowników biura i członków zarządu w 

związku z pełnioną funkcją, koszty obsługi posiedzeń Walnego Zebrania Członków - realizowane 

zarówno z działania funkcjonowanie LGD PROW 2007-2013 jak i z działania wsparcie 

przygotowawcze PROW 2014-2020) – 2 881,97 zł 
 
C. Koszty finansowe    (prowizja za udzielenie kredytu oraz odsetki od kredytu w rachunku 

bieżącym) -  3 828,23 zł.                                          
                  

Wynik finansowy na dzień 31.12.2015 wynosi  - 154 306,52 zł. 

W gospodarce finansowej Lokalnej Grupy Działania Komisja Rewizyjna nie stwierdziła 

żadnych uchybień. W roku 2015 prowadzona ona była należycie, zgodnie z obowiązującym 

prawem. W związku z tym Komisja Rewizyjna  zdecydowała o złożeniu wniosku o udzielenie 

absolutorium Zarządowi na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

 

 

 

 

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej: 
 
 
Damian Lewtak                    ...................................................... 
 
Mirosław Topyła                  ....................................................... 
   
Agnieszka Daniewska         ....................................................... 

   
 


