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Zał.  nr 1 do uchwały nr 1/2015 z dnia 23.02.2015 

Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

„Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

 

SPRAWOZDANIE  
Z DZIAŁALNO ŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ  

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
„ DOLIN Ą WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

W ROKU 2014 
 
 
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. 
 
DZIAŁALNO ŚC KOMISJI REWIZYJNEJ: 
 

W roku 2014 Komisja Rewizyjna odbyła 2 posiedzenia. 
Pierwsze posiedzenie miało miejsce dnia 27.02.2014 r. w Lubartowie. Omówiono na nim 

sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2013 oraz sprawozdanie finansowe LGD za 
rok 2013. Przedstawiono także plan finansowy LGD na rok 2014. 

Na drugim posiedzeniu, które miało miejsce dnia 06.10.2014 r. w Lubartowie omówiono 
sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za lata 2011-2014 w związku z upływem kadencji 
dotychczasowego składu komisji.  
Na tym posiedzeniu członkowie Komisji zajęli się również omówieniem projektu uchwały w sprawie 
zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego z przeznaczeniem na wydatki objęte umową dotacji nr 
00036-6932-UM0300008/09 i umową ramową o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii 
Rozwoju nr UM03-6933-UM0300008/09. 
 
W omawianym okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna podjęła cztery uchwały: 

1) Uchwałę 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. 
2) Uchwałę nr 2/2014 z dnia 27.02.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Stowarzyszenia LGD „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” za rok 2013 wraz z wnioskiem                           
o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. 
3) Uchwałę nr 3/2014 z dn. 27.02.2014 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 
Stowarzyszenia LGD „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” na rok 2014.  
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4) Uchwałę nr 4/2014 z dnia 06.10.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”         
w latach 2011-2014. 

 

OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK I WNIOSE K O UDZIELENIE 

ABSOLUTORIUM ZARZ ĄDOWI: 

 

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 84 889,43 zł ( rok 2015). 

W roku 2014 LGD funkcjonowało i ponosiło wydatki na podstawie kredytu w rachunku 
bieżącym w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Lubartowie, w maksymalnej kwocie 160 000,00 zł. 
oraz składek członkowskich. Ponadto sfinansowało w części projekt współpracy pod nazwą 
Promocja Aktywnego Wypoczynku z pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w 
kwocie 60.000,00 zł.   

W dniu 23.04.2014r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na 
rachunek stowarzyszenia zlecenie płatności – refundacja wydatków za II etap 2013 roku na kwotę 
104 912,29 zł. 

W dniu 14.08.2014r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na 
rachunek stowarzyszenia zlecenie płatności – refundacja wydatków za realizowany projekt 
współpracy pn. „Pradoliną Wieprza” na kwotę 25 863,47 zł. 

W dniu 09.10.2014 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na 
rachunek stowarzyszenia zlecenie płatności – refundacja wydatków za I etap 2014 roku na kwotę 
82 083,59 zł. 

Złożenie w dniu 03.11.2014 do Samorządu Województwa Lubelskiego wniosku o płatność 
po realizacji projektu współpracy „Promocja aktywnego wypoczynku” na kwotę 92 472,66 zł. 

W styczniu 2015r. LGD złożyło do Samorządu Województwa Lubelskiego wniosek 
o płatność po realizacji zadań drugiego etapu 2014 roku.  

Zgodnie z przedło żonym sprawozdaniem finansowym przychody na 31 grudn ia 2014 r. 
wynosz ą 245 169,51 zł, w tym: 
 

− Składki członkowskie – 22 933,50 zł 
− Dotacja w ramach PROW 2007- 2013 „ Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania „ Doliną 

Wieprza i leśnym szlakiem” – refundacja za 2013 r – 104 912,29 zł 
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− Dotacja w ramach PROW 2007- 2013 „ Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania „ Doliną 
Wieprza i leśnym szlakiem” – refundacja za I półrocze 2014 r. –  82 083,59 zł 

− Refundacja wydatków w ramach PROW 2007-2013 – projekt współpracy „Pradoliną 
Wieprza” – 25 864,47 zł 

− Pozostałe przychody – 9 376,66 zł 
 

Poniesione koszty: 
 

A. Koszty realizacji zada ń statutowych – 213 206,05 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 – 126 698,51 zł : 
- informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR (ogłoszenia w prasie o naborze wniosków; 
materiały informacyjne – kwartalniki, mapa interaktywna, kalendarz na rok 2015, przewodnik 
rowerowy LGD, umowa zlecenie obejmująca bieżące administrowanie stronami internetowymi) – 
28 634,24 zł, 
- koszty projektów współpracy  – 98 064,27 zł, w tym: 
* realizacja projektu współpracy „Pradoliną Wieprza” (przewodnik kajakowy, tłumaczenie 
przewodnika, strona internetowa) – 4 588,11 zł, 
* realizacja projektu współpracy „Promocja aktywnego wypoczynku” (znakowanie szlaku 
rowerowego i nordic walking, wykonanie strony internetowej) – 93 476,16 zł, 

 
b) wynik finansowy za rok ubiegły – strata za 2013r.-  86 507,54 zł 
 
B. Koszty administracyjne   -  133 915,01 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, program antywirusowy Kaspersky, podpis 

kwalifikowany, środki czystości, media) – 1 759,40 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 – mapa interaktywna) – 
14 906,88 zł 

c) Podatki i opłaty (opłaty skarbowe, opłaty sądowe) – 289,00 zł  
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d) Wynagrodzenia  oraz ubezpieczenia społeczne (koszty zatrudnionych pracowników i koszty 
umów cywilnoprawnych: wynagrodzenia umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, 
diety Rady Stowarzyszenia ) – 111 020,42 zł  

e) Amortyzacja – 2 233,08 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, posiedzeń 
Rady Stowarzyszenia) – 3 706,23 zł 

 
C. Koszty finansowe    (prowizja za udzielenie kredytu oraz odsetki od kredytu w rachunku 
bieżącym) -  5 552,85 zł                                          

                  
Wynik finansowy  na dzień 31.12.2014 wynosi  - 107 504,40 zł ( strata). Koszty poniesione w      
2013 r. zostaną pokryte z otrzymanej dotacji z refundacji wydatków za II etap 2014. 

W gospodarce finansowej Lokalnej Grupy Działania Komisja Rewizyjna nie stwierdziła 
żadnych uchybień. W roku 2014 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         ....................................................... 
 
                                                                                 

 

 

 


