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Załącznik nr 1 do uchwały 4/2022 
Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  
„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

z dnia 19.08.2022 

 
SPRAWOZDANIE  

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ  
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

„ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 
za rok 2021 

 
 
INFORMACJE PORZĄDKOWE: 
 

Obecnie działająca Komisja Rewizyjna  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” została wybrana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

w dniu 18.06.2021 r. uchwałą nr 7/2021 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 2021 Komisja Rewizyjna odbyła jedno posiedzenie 08.06.2021: 

 
W omawianym okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna podjęła  uchwały: 

1. uchwała nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 08.06.2021 w sprawie: przyjęcia sprawozdania     

z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza    

i Leśnym Szlakiem” za okres 2018-2020. 

2. uchwała nr 2/2021 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 08.06.2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza  i Leśnym Szlakiem” za rok 2020 wraz              

z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. 

 

 



   

 
 
 
 
 

                

 

2 
 

                          

OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2021 ROK                                                               

I WNIOSEK O UDZIELENIE ABSOLUTORIUM ZARZĄDOWI: 

 

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem finansowym przychody na 31 grudnia 2021 r. 

wynoszą 185.253,87 zł, w tym: 

 

− Składki członkowskie – 15.209,00 zł 

− Dotacja w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów 

bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 – kwoty z rozliczonego wniosku o płatność 

–  132.573,10 zł 

− Dotacja w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań 

w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020  – 

wyprzedzające finansowanie – 33.824,10 zł 

− Pozostałe przychody refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie 

– 3.647,67 zł 

 

Poniesione koszty: 

 

Koszty  realizacji  zadań w ramach działania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów 

bieżących i aktywizacji” – 314.151,40 zł 

w tym: 
 

a) Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały 

reklamowe PROW 2014-2020, pozostałe wyposażenie, artykuły spożywcze projekt 

współpracy – festiwal produktu lokalnego) – 30.874,67 zł  

w tym: 

- poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 – 

12.101,18 zł 

-  poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 

działania” objętego PROW 2014-2020 – 18.446,67 zł 

-  pozostałe – 326,82 zł 

 

b) Usługi obce (usługi pocztowe, usługi bankowe, czynsz najmu biura LGD, usługi 

telekomunikacyjne – Internet i telefon, pozostałe usługi poligraficzne, usługi szkoleniowe, usługi 

hostingowe, odnowienie abonamentu na program antywirusowy, program księgowy, programy 

będące na wyposażeniu LGD, wyjazdy studyjne, obsługa techniczna festiwalu produktu 

lokalnego, prelekcje, szkolenia) – 109.147,92 zł 
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w tym: 

- poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 – 

37.814,59 zł  

-  poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 

działania” objętego PROW 2014-2020– 70.519,60 zł  

- pozostałe – 813,73 zł 

 

c) Podatki i opłaty (opłaty sądowe, składki członkowskie)  

- poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 – 

297,61 zł 

 

d) Wynagrodzenia umowy o pracę, umowy cywilnoprawne oraz składki na ubezpieczenie społeczne 

i fundusz pracy (koszt pracodawcy), umowy zlecenie i o dzieło projekt współpracy, diety 

kapituły – 172.050,71 zł, w tym:  

- poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 – 

163.157,27 zł  

-  poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 

działania” objętego PROW 2014-2020 – 8.893,44 zł 

 

e) Pozostałe koszty (koszty delegacji, odprawa pośmiertna i ekwiwalent po zmarłym pracowniku 

biura LGD, obsługa posiedzeń Walnego Zebrania Członków) – 1.780,49 zł  

W tym:  
- poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 – 

874,84 zł  

- pozostałe – 905,65 zł 

 

    Wynik finansowy (w ujęciu bilansowym) – strata 128.897,53 zł 
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W gospodarce finansowej Lokalnej Grupy Działania Komisja Rewizyjna nie stwierdziła 

żadnych uchybień. W roku 2021 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. 

 

 

 

 


