
                                              OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ 

                                 LOKLANEJ GRUPY DZIAŁANIA „DORZECZE ŁEBY” 

                DLA WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 

                                        w dniu 23.01.2018 

Na podstawie przepisów Statutu stowarzyszenia § 17 , pkt 6 b oraz Regulaminu 

Pracy Komisji Rewizyjnej § 5 , pkt. b , 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 i zapoznała się na swym posiedzeniu w dniu 15.01.2018 r. ze 

sprawozdaniem merytorycznym   z prac Zarządu oraz sprawozdaniem finansowym  

za rok 2017 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” 

 W sprawozdaniu merytorycznym wykazano prace nad wdrażaniem Lokalnej 

Strategii Rozwoju LGD „Dorzecze Łeby” ,  min podpisanie aneksu do umowy 

ramowej  , zmian w LSR ,ukonstytuowanie się Rady LGD ,działań promocyjnych , 

spotkań konsultacyjnych i doradztwa indywidulanego na terenie obszaru działania 

stowarzyszenia zgodnie z przyjęty harmonogramem w strategii  . 

Komisja Rewizyjna przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na który 

składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa za 2017r. 

Ewidencja księgowa prowadzona jest przy zastosowaniu komputera. Księga ta 

odzwierciedla przebieg udokumentowanych i zarejestrowanych operacji. W księgach 

została zachowana ciągłość bilansowa. Stan środków na rachunku bankowym jest 

zgodny z potwierdzeniem salda. Stowarzyszenie posiadała następujące 

zobowiązania: 

1/ 103,21 zł. niedopłata za fakturę 4167/2017 za materiały biurowe – płatności 

dokonano 02.01.2018r. 

2/ 127,00 zł. wynagrodzenie dla Członka Rady LGD – do dnia sporządzenie 

sprawozdania finansowego, nie podano numeru rachunku bankowego w celu 

realizacji przedmiotowego przelewu. 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli dokumentów stwierdza się, że badane 

sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2017r., którego bilans 

wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 98.821,89 zł., zamyka się wynikiem 

finansowym w wysokości zysk 86155,51 zł, jest rzetelne i zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa i zasadami rachunkowości i wobec tego kwalifikuje się do 

zatwierdzenia. 

Zysk za 2017r. w kwocie 86.155,51zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 24/05/2017 z dnia 

16.05.2016r. Walnego Zebrania Członków dokonuje pokryje straty za rok 2016 w 



wysokości 33.615,85 zł. pozostała część zysku w wysokości 52.539,66 zł. zwiększy 

przychody w 2018r. i zostanie przeznaczona na cele statutowe. 

 Stosowanie do postanowień Statutu Komisja Rewizyjna stawia wniosek o 

udzielenie absolutorium Zarządowi stowarzyszenia za rok 2017 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ……………………………………………………….. 

Zastępca Przewodniczącego………………………………………………………………… 

Sekretarz Komisji……………………………………………………………………………… 

Członek Komisji  ……………………………………………………………………………… 

Członek Komisji ………………………………………………………………………………. 

 

 

 


