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SPRAWOZDANIE  

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ  

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

„ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

W ROKU 2012 

 

 

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 2012 Komisja Rewizyjna odbyła łącznie 3 posiedzenia. 

Pierwsze posiedzenie miało miejsce dnia 20 stycznia 2012 r. w Lubartowie. Omówiono 

na nim sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2011 oraz sprawozdanie 

finansowe LGD za rok 2011. Przedstawiono także plan finansowy LGD na rok 2012. 

Drugie posiedzenie, które odbyło sie dnia 30.01.2012 r. poświęcone było zapoznaniu się 

komisji z opinia prawną w sprawie zaskarżenia uchwały nr 17/2011 Wlanego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 11.10.2011 w sprawie 

wyboru członków Zarządu LGD, złożonego przez Panią Małgorzatę Zdzienicką. 

Na trzecim posiedzeniu, które miało miejsce dnia 04.12.2012 r. członkowie Komisji zajęli 

się omówieniem projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego z 

przeznaczeniem na wydatki objęte umowa dotacji nr 00036-6932-UM0300008/09 i umową 

ramową o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nr UM03-6933-

UM0300008/09. 
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W omawianym okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna podjęła trzy uchwały: 

1) Uchwałę nr 1/2012 z dnia 20.01.2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną 

Wieprza i leśnym szlakiem” za rok 2011. 

2) Uchwałę nr 2/2012 z dnia 20.01.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Stowarzyszenia LGD „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” za rok 2011 

wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. 

3) Uchwałę nr 3/2012 z dn. 20.01.2012 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego 

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

 

OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 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 łączną kwotę 898 259,90 zł, w podziale na następujące transze: 

210 000,00 zł ( rok 2011), 192 000,00 zł ( rok 2012), 192 000,00 zł ( rok 2013), 177 198,04 zł       

( rok 2014) oraz 127 061,86 zł ( rok 2015). 

Dnia 15.05.2012 r. został podpisany III Aneks do Umowy Przyznania Pomocy, który 

wprowadził zmiany w zakresie planu finansowego operacji, zestawienia rzeczowo- finansowego 

operacji. Na mocy podpisanego w maju 2012 Aneksu zmianie uległa wysokość poszczególnych 

transz. Wynosiła ona kolejno: 210 000,00 zł ( rok 2011), 207 303,20 zł ( rok 2012), 212 000,00 

zł ( rok 2013), 177 198,04 zł ( rok 2014) oraz 91 758,66 zł ( rok 2015). 

W roku 2012 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. 

W dniu 14.06.2012 r. Urząd Marszałkowski przekazał  Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa zlecenia płatności,  za II etap 2011 roku na kwotę 97 198,46 zł. 

Dnia 03.10.2012 r. Urząd Marszałkowski przekazał  Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa zlecenia płatności,  za I etap 2012 roku na kwotę 81 788,27 zł. 

Dnia 31.01.2013 r. LGD złożyło do Samorządu Województwa Lubelskiego wniosek 

o płatność po realizacji zadań drugiego etapu 2012 roku.  
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Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem finansowym przychody na 31 grudnia 2012 r. 
wynoszą 202 732,73 zł, w tym: 
 

− Składki członkowskie – 23 656,00 zł 

− Dotacja w ramach PROW 2007- 2013 „ Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania „ 

Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” – refundacja za 2011 r – 97 198,46 zł 

− Dotacja w ramach PROW 2007- 2013 „ Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania „ 

Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” – refundacja za I półrocze 2012 r. – 81 788,27 zł 

− Pozostałe przychody – 2 308,08 zł 

 

Poniesione koszty: 
 

A. Koszty realizacji zadań statutowych – 116 889,13 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    37 885,53 zł : 
- informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR (ogłoszenia w prasie o naborze wniosków; 

materiały informacyjne – kwartalniki, materiały promocyjne – m.in. pocztówki, długopisy, 

kalendarze na rok 2013, kubki, koszulki, usługi aktualizacji strony internetowej) – 30 280,37 zł, 
- szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR (koszty szkoleń dla beneficjentów przed 

naborami wniosków) – 1 925,54 zł 
- wydarzenia o charakterze promocyjnym (udział w imprezach promujących,  koszty organizacji 

konkursu fotograficznego, koszty organizacji spotkania autorskiego) – 5 313,89 zł 

- koszty projektów współpracy – 365,73 zł 

 

b) wynik finansowy za rok ubiegły – strata za 2011r.-  79 003,60 zł 

 

B. Koszty administracyjne   -  148 143,60 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, tonery do drukarek, xera, bęben do 

drukarki, pieczątki, wizytówki, drobny sprzęt komputerowy, aktualizacja programu 

księgowego, aktualizacja programu antywirusowego) – 5 761,74 zł  
b) Usługi obce (m.in. usługi pocztowe, usługi bankowe, czynsz za wynajem, usługi 

telekomunikacyjne, usługi sprzątania pomieszczeń biurowych, usługi naprawy sprzętu 

biurowego, usługi hostingowe) – 18 222,35 zł 
c) Podatki i opłaty (opłaty skarbowe, opłaty sądowe)– 161,00 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 ) – 118 644,37 zł  

e) Amortyzacja – 2.308,08 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) – 3 046,06 zł 
 
C. Koszty finansowe    (prowizja za udzielenie kredytu oraz odsetki od kredytu w rachunku 

bieżącym) -  8 570,39 zł                                          

                  

Wynik finansowy na dzień 31.12.2012 wynosi  - 68 562,31 zł ( strata). Koszty poniesione 

w 2012 r. zostaną pokryte z otrzymanej dotacji z refundacji wydatków za II etap 2012. 

W gospodarce finansowej Lokalnej Grupy Działania Komisja Rewizyjna nie stwierdziła 

żadnych uchybień. W roku 2012 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         ..................................................... 

 


