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OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DORZECZE ŁEBY”

SPORZĄDZONA DLA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Na podstawie § 17  pkt. 6 a i b Statutu Stowarzyszenia oraz § 5 , pkt. b  Regulaminu Pracy
Komisji Rewizyjnej,  Komisja Rewizyjna w składzie :

1.Ludwik Greczko     -      Przewodniczący Komisji

2.Wiesław Doliński  -     Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.Magdalena Stępień -  Sekretarz Komisji

4.Jolanta Terlecka       -  Członek Komisji

5.Jarosław Bach          -  Członek Komisji

Przeprowadziła  kontrolę  sprawozdania  merytorycznego  Zarządu  oraz  sprawozdania
finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” za rok 2015.

I. Merytoryczna działalność Stowarzyszenia dotyczyła realizacji celów statutowych.

Działania Zarządu były podejmowane w następujących obszarach :

- zrealizowano jeden z głównych celów tj., podpisanie wniosku o wsparcie przygotowawcze pomiędzy 
Stowarzyszeniem , a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego ,

- opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD,

-  opracowano zasady realizacji finansowych w ramach wdrażania LSR,

Ponadto Zarząd Stowarzyszenia

- podpisał umowę na dzierżawę biura LGD,

- podpisał umowy na prowadzenie rachunkowości oraz obsługi prawnej oraz na prowadzenie konta 
bankowego

Opracowano następujące dokumenty :

- wysokość i tryb wnoszenia składek członkowskich

- projekty: Regulamin Walnego Zebrania Członków , Regulamin przyjęcia diet dla członków Zarządu i 
Komisji Rewizyjnej , Regulamin Zarządu , Regulamin Organizacyjny Rady LGD „Dorzecze Łeby”.

Zarząd  na  bieżąco  monitorował  spotkania  konsultacyjne  z  grupami  roboczymi  oraz  konsultacje
społeczne ws opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zarząd  organizował i  zwoływał Walne Zebrania Członków w celu dopracowania  oraz uchwalenia
projektów Regulaminów,  w celu powołania Rady LGD , w innych sprawach wymagających podjęcia
stosownych uchwał przez Walne Zebranie Członków.



II.  Zdaniem kontrolującego sprawozdanie  finansowe sporządzone  zostało  we  wszystkich  istotnych
aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości, stosowanymi
w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do
formy  i  treści  z  obowiązującym  przepisami  prawa  oraz  Statutem  stowarzyszenia  i  przedstawia
rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny wyniku finansowego od dnia 11.06.2015 r do dnia 31
grudnia 2015r. jak też sytuację majątkową i finansową Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2015 r.
Informacje  zawarte  w  informacji  dodatkowej  są  zgodne  z  danymi  zawartymi  w  kontrolowanym
sprawozdaniu finansowym.

Wobec powyższego, po zapoznaniu się przez Komisję Rewizyjną ze Sprawozdaniem merytorycznym
Zarządu za  rok 2015 oraz  ze  sprawozdaniem finansowym za  rok  2015,   Komisja  Rewizyjna  nie
zgłasza  zastrzeżeń  do  prawidłowości  i  rzetelności  sprawozdania  merytorycznego  przedłożonego
przez  Zarząd  oraz  sprawozdania  finansowego  i  pozytywnie  opiniuje  działalność  organizacyjną
Zarządu LGD „Dorzecze Łeby” za rok 2015.

Stosowanie  do  postanowień  Statutu,  Komisja  Rewizyjna  wnioskuje   o  udzielenie  absolutorium
członkom Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”, tj.:

1.Panu Ryszardowi Wencie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie od dnia 10.06. 2015
do dnia 15.09.2015 r.

2.Panu Krzysztofowi Łasińskiemu z tytułu pełnienia funkcji Wice Prezesa Zarządu  w okresie od dnia
10.06.2015 do dnia 31.12.2015 r.

3.Pani  Agnieszce  Wolańskiej  z  tytułu  pełnienia  funkcji  Sekretarza  Zarządu  w  okresie  od  dnia
10.06.2015 do dnia 31.12.2015 r.

4.Pani Elżbiecie Godderis z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu w okresie od dnia 10.06.2015 do
dnia 31.12.2015 r,.

5.Pani Izabeli Jagodzińskiej z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu w okresie od dnia 10.06.2015 do
dnia 31.12.2015 r.

6.Panu Krzysztofowi Decyk z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu w okresie od dnia 10.06.2015 r.
do dnia 31.12.2015 r.,

7.Panu Eugeniuszowi Penkowskiemu  z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu w okresie od dnia
10.06.2015 do dnia 31.12.2015 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej    Ludwik Greczko

Zastępca Przewodniczącego                Wiesław Doliński

Sekretarz Komisji                                   Magdalena Stępień

Członek Komisji                                     Jolanta Terlecka

Członek Komisji                                     Jarosław Bach


