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Lubartów, 23.03.2011 

 

 

 

 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ  

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”  

W 2010 R. 

 
 
 

1. INFORMACJE PORZĄDKOWE: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

z siedzibą  w Lubartowie, przy ulicy Lubelskiej 18 A, na dzień 31 grudnia 2010 r. liczyło 

42 członków. W roku 2010 do Stowarzyszenia przystąpiło 8 nowych podmiotów: 

sektor gospodarczy: Pani Małgorzata Zdzienicka i Pani Alina Aftyka; sektor społeczny: 

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji „ Wspólna Przyszłość” w Białobrzegach, 

Stowarzyszenie „ Przyjazna Szkoła” w Talczynie, Stowarzyszenie Ekologiczne „Dla 

Ziemi” w Bratniku, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „ SIL” w Lubartowie; sektor 

publiczny: Dom Pomocy Społecznej w Kocku oraz Zespół Szkół w Poizdowie. 

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie. 

Tworzą ją : 

Pan Damian Lewtak- Przewodniczący Komisji , 

Pan Mirosław Topyła – Wiceprzewodniczący Komisji oraz  

Pani Agnieszka Daniewska- członek Komisji. 

 

2. DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI REWIZYJNEJ: 

W 2010 roku Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia i podjęła trzy 

uchwały. 

Pierwsze posiedzenie Komisji miało miejsce dnia 15. 02. 2010 r. w Lubartowie. 

Omówiono na nim sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2009 oraz 
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sprawozdanie finansowe LGD za rok 2009. Przedstawiono także plan finansowy LGD 

na rok 2010. 

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się dnia 17. 11. 2010 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. 

W 2010 r. Komisja Rewizyjna podjęła trzy uchwały: 

1) Uchwałę Nr 1/ 2010 z dnia 15. 02. 2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2009, 

2) Uchwałę Nr 2/ 2010 z dn. 15. 02. 2010  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Stowarzyszenia za 2009 r., wraz z wnioskiem o udzielenie 

absolutorium Zarządowi. 

3) Uchwałę nr 3/2010 z dn. 15. 02. 2010 w sprawie zatwierdzenia planu 

finansowego Stowarzyszenia na 2010 r. 

 

3. OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 ROK I WNIOSEK O 

UDZIELENIE ABSOLUTORIUM ZARZĄDOWI: 

Dnia 28 stycznia 2010 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 rok 2010 na kwotę 

250 000, 00 zł, w podziale na dwie transze: 166 520,00 zł ( etap I 2010) i 83 480,00 zł 

( etap II 2010). Jednocześnie na podstawie złożonego wniosku o wyprzedzające 

finansowanie , LGD otrzymała płatność zaliczkową w wysokości 50 000,00 zł. Dnia 06 

lipca 2010 r. został podpisany pierwszy Aneks do Umowy Przyznania Pomocy, na 

mocy którego zmianie uległa wysokość poszczególnych transz na: 136 380,00 zł 

i 113 620,00 zł. W wyniku podpisanego dnia 25 stycznia 2011r. drugiego Aneksu do 

Umowy Przyznania Pomocy zmieniono zakres rzeczowy kosztów w grupie nabywania 
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umiejętności i aktywizacji. Zmiana wynikała z konieczności przesunięć środków 

miedzy pozycjami zestawienia rzeczowo- finansowego i zmniejszenia lub zwiększenia 

planowanych wydatków. Ostatecznie jednak łączna kwota przyznanej pomocy nie 

uległa zmianie.  

W roku 2010 LGD funkcjonowało i ponosiło wydatki na podstawie 

zaciągniętego dnia 17 grudnia 2009 r. kredytu w rachunku bieżącym w Powiatowym 

Banku Spółdzielczym z siedzibą w Lubartowie, w maksymalnej kwocie 160 000,00 zł, 

na okres od 17 grudnia 2009 r. do 16 grudnia 2010 r.  

W  czerwcu 2010 na podstawie przekazanego  27. 05. 2010 r. Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenia płatności,  LGD otrzymało płatność 

za rok 2009, w wysokości 137 038, 48 zł. 

Dnia 23 lipca 2010 r. LGD złożyło do Samorządu Województwa Lubelskiego 

wniosek o płatność pośrednią po realizacji zadań pierwszego etapu 2010 r. 

( wnioskowana kwota pomocy: 134 240, 50 zł).  Kwota ta, pomniejszona o wysokość 

przyznanej zaliczki, została wypłacona LGD w październiku 2010 na podstawie 

zlecenia płatności przekazanego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

dnia 08. 10. 2010 r. 

Wniosek o płatność ostateczną za rok 2010 ( etap II 2010) LGD złożyło do 

Samorządu Województwa Lubelskiego dnia 28 stycznia 2011 ( wysokość 

wnioskowanej kwoty pomocy: 105 962, 75 zł). Obecnie wniosek jest w trakcie oceny, 

przewidywany termin otrzymania płatności to lipiec 2011r. 

Zarówno we wniosku o płatność pośrednią za I etap 2010 jak i za płatność 

ostateczną za II etap 2010, wnioskowane kwoty pomocy były niższe od kwot 

zapisanych w ostatnim Aneksie do Umowy Przyznania Pomocy - wynikało to 

z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków. 
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Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem finansowym przychody na 31 grudnia 

2010r. wynoszą 302 134,30 zł, w tym: 

− Składki członkowskie- 23 427,00 zł 

− Dotacja w ramach PROW 2007-2013 „ Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” – refundacja za 2009 r.- 

119 006,82 zł 

− Zaliczka- dotacja na pokrycie kosztów kwalifikowalnych roku 2010 – 50 000,00 

zł 

− Dotacja w ramach PROW 2007- 2013 „ Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” – refundacja wydatków za 

I etap 2010 – 107 392,40 zł 

− Pozostałe przychody- pokrycie amortyzacji- środki trwałe zakupione 

z otrzymanej dotacji w 2009 r. i objęte refundacją otrzymaną w 2010 r. za rok 

2009 – 2 308,08 zł 

 

Poniesione koszty: 

A. Koszty realizacji zadań statutowych  - 169.337,63 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  60.029,07 zł : 

- badania nad obszarem LSR (aktualizacje LSR, opracowania) – 20.038,00 zł,   

- informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR (szkolenia, ogłoszenia w prasie, 

materiały informacyjne, materiały promocyjne) – 15.779,22 zł, 

- szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR ( organizacja szkolenia „Aspekty 

wdrażania LSR”, udział w kongresie LEADER)– 4.910,17 zł, 

- wydarzenia o charakterze promocyjnym (udział w imprezach promujących, plener 

malarski) – 19.301,68 zł 

b) wynik finansowy za rok ubiegły – strata za 2009r. -  109.308,56 zł 
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B. Koszty administracyjne- 194.313,99 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, program 

księgowy, program antywirusowy) – 5.823,43 zł  

b) Usługi obce (m.in. usługi pocztowe, usługi bankowe, czynsz za wynajem, usługi 

telekomunikacyjne) – 10.514,58 zł  

c) Podatki i opłaty (opłaty skarbowe, opłaty sądowe)– 501,00 zł  

d) Wynagrodzenia  oraz ubezpieczenia społeczne(koszty zatrudnionych pracowników 

i koszty umów cywilnoprawnych: wynagrodzenia umowy o pracę, umowy zlecenia, 

umowy o dzieło, diety Rady Stowarzyszenia ) – 172.550,59 zł  

e) Amortyzacja – 2308,08 zł  

f) Pozostałe (m.in. koszty delegacji służbowych) – 2616,31 zł 

 

C. Koszty finansowe                                                                                                               
( prowizja za udzielenie kredytu oraz odsetki od kredytu w rachunku bieżącym)                                          
     9.265,59 zł   
 

 

Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi  -70 782,91 zł (strata: 

nadwyżka kosztów nad przychodami). Koszty poniesione w roku 2010 zostały pokryte 

z refundacji kosztów za rok 2009, z otrzymanej dotacji- zaliczki w ramach umowy, 

z refundacji wydatków za I etap 2010, oraz częściowo ze składek członkowskich 

i kredytu bankowego zaciągniętego w Powiatowym Banku Spółdzielczym 

w Lubartowie w formie linii kredytowej. Powstała strata w roku 2010 zostanie 

pokryta z otrzymanej refundacji w roku 2011 wydatków poniesionych w roku 2010 na 

podstawie złożonego w terminie do dnia 31.01.2011r. wniosku o płatność ostateczną 

zgodnie z umową podpisaną w dniu 28.01.2010 r., przez Zarząd Lokalnej Grupy 

Działania, wraz aneksami dot. działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 
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nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007- 2013. 

W gospodarce finansowej Lokalnej Grupy Działania Komisja Rewizyjna nie 

stwierdziła żadnych uchybień. W roku 2010 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: 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej :               

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

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej :      

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

Członek Komisji Rewizyjnej :                            

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

 

 


