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SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

W OKRESIE KADENCYJNYM ( 2011-2014) 

 

Na mocy Uchwały nr 15/2011 z dnia 11.10.2011 w sprawie wyboru członów Komisji 

Rewizyjnej LGD w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu, od dnia 11. 10. 2011 r., w 3-

osobowym składzie Komisji Rewizyjnej znaleźli się: Pan Damian Lewtak- Przewodniczący, Pan 

Mirosław Topyła – Wiceprzewodniczący i Pani Agnieszka Daniewska- członek. 

W omawianym okresie sprawozdawczym zarówno skład osobowy jak i liczbowy Komisji nie 

uległ zmianie. 

Łącznie Komisja Rewizyjna odbyła osiem posiedzeń. 

Pierwsze posiedzenie Komisji miało miejsce dnia 22 listopada 2011 r. w Lubartowie 

i poświęcone było zajęciu przez Komisję stanowiska odnośnie zaskarżenia Uchwały nr 17/ 2011 

Walnego Zebrania Członków LGD z dnia 11. 10. 2011 w sprawie wyboru członków Zarządu LGD, 

złożonego przez Panią Małgorzatę Zdzienicką. 

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się dnia 20 stycznia 2012 r. w Lubartowie i  dotyczyło 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokalnej Grupy Działania za 2011 r. oraz udzielenia 

absolutorium Zarządowi. Na posiedzeniu omówiono również sprawozdanie z działalności Komisji 

Rewizyjnej w 2011 r. i przedstawiono plan finansowy na rok 2012. 

Trzecie posiedzenie Komisji miało miejsce dnia 30.01.2012 r. w Lubartowie. Członkowie 

Komisji zapoznali się na nim z opinią prawną w sprawie zaskarżenia Uchwały nr 17/2011 Walnego 

Zebrania Członków LGD z dnia 11. 10. 2011 w sprawie wyboru członków Zarządu LGD, złożonego 

przez Panią Małgorzatę Zdzienicką 

Czwarte posiedzenie Komisji odbyło się dnia 4 grudnia 2012 r. w Lubartowie i  dotyczyło 

omówienia projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu przez LGD na pokrycie wydatków 

związanych z realizacją działania : funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i 

aktywizacja. 

Piąte posiedzenie Komisji miało miejsce dnia 8 kwietnia 2013 r. Przedstawiono na nim 

sprawozdanie z działalności Komisji w roku poprzednim, zatwierdzono sprawozdanie finansowe 

Lokalnej Grupy Działania za 2012 r. oraz udzielono absolutorium Zarządowi. Członkowie Komisji 

zapoznali sie także z planem finansowym LGD na rok 2013. 
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Dnia 9 grudnia 2013 r. odbyło sie szóste posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym 

omówiony został projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu przez LGD na pokrycie wydatków 

związanych z realizacją działania : funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i 

aktywizacja. 

Dnia 27 lutego 2014 r. miało miejsce siódme posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym 

omówione zostało sprawozdanie z działalności Komisji w roku poprzednim, zatwierdzono 

sprawozdanie finansowe Lokalnej Grupy Działania za 2013 r. oraz udzielone absolutorium Zarządowi. 

Członkowie Komisji zapoznali sie także z planem finansowym LGD na rok 2014. 

Dnia 6 października 2014 r. odbyło się ósme posiedzenie Komisji Rewizyjnej na którym 

przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres kadencyjny 2011-2014.  

Omówiony został projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego przez LGD na 

pokrycie wydatków związanych z realizacją działania : funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja. 

 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna podjęła 10 uchwał: 

1. Uchwała nr 5/2011 z dn. 22.11.2011 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Rewizyjnej w 

związku z zaskarżeniem Uchwały nr 17/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

LGD z dnia 11.10.2011 r. 

2. Uchwała nr 1/2012 z dn. 20.01.2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 

Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” za rok 2011. 

3. Uchwała nr 2/2012 z dnia 20.01.2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenia LGD „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” za rok 2011 wraz z wnioskiem o 

udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. 

4. Uchwała nr 3/2012 z dnia 20.01.2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 

Stowarzyszenia LGD „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” na rok 2012. 

5. Uchwała nr 1/2013 z dnia 08.04.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” za rok 2012.                            

6. Uchwała nr 2/2013 z dnia 08.04.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenia LGD „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” za rok 2012 wraz z wnioskiem o 

udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. 
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7. Uchwała nr 3/2013 z dnia 08.04.2013 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 

Stowarzyszenia LGD na rok 2013 

8. Uchwała nr 1/2014 z dnia 27.02.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” za 

rok 2013. 

9. Uchwała nr 2/2014 z dnia 27.02.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenia LGD za rok 2013. 

10. Uchwała nr 3/2014 z dnia 27.02.2014 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 

Stowarzyszenia LGD na rok 2014. 

 

 

W  gospodarce finansowej Lokalnej Grupy Działania, w omawianym okresie 

sprawozdawczym, Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchybień. Prowadzona ona była 

należycie, zgodnie z obowiązującym prawem, wobec czego Komisja Rewizyjna po zakończeniu 

każdego roku budżetowego wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi na Walnym 

Zebraniu Członków. 

 

 

 

Podpisy członków komisji Rewizyjnej: 

 

Damian Lewtak                    ..................................................... 

Mirosław Topyła                 ....................................................... 

Agnieszka Daniewska         ....................................................... 

 


