
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ  

STOWARZYSZENIA „LASOWIACKA GRUPA DZIAŁANIA” 

ZA 2013 ROK 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” w składzie: 

Adamus Stanisław, Babiuch Teodora, Gerba Magdalena, Stec Anna, Zych Czesława 

składa  sprawozdanie z działalności.  

Komisja po zapoznaniu się z przedstawioną przez Dyrektora Biura 

Stowarzyszenia oraz specjalistę ds. finansowych – Panią Zofię Hajduk dokumentacją 

finansową, dokonała oceny funkcjonowania organizacji oraz prawidłowości 

w wydatkowaniu składek członków Stowarzyszenia.  

W wyniku czynności kontrolnych Komisja Stwierdza: 

1. W finansowaniu i księgowaniu działalności Stowarzyszenia (tj. dokumentacja 

osobowa pracowników, dokumentacja księgowa) Komisja Rewizyjna nie 

dopatrzyła się żadnych uchybieo i niedociągnięd.  

2. Podstawową działalnością Stowarzyszenia w 2013 roku była realizacja projektu 

„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności 

i aktywizacja” z uzyskanego rozliczenia wniosku o płatnośd w ramach działania 

„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i 

aktywizacja” za IV etap (drugie półrocze 2012 roku), V etap (pierwsze półrocze 

2013 r.), z uzyskanego rozliczenia II i III etapu wniosku o płatnośd w ramach 

działania „Wdrażanie projektów współpracy” oraz ze składek członkowskich. 

3. Od strony organizacyjnej działalnośd Stowarzyszenia również nie budzi 

zastrzeżeo. 

4. W 2013 r. odbyło się 8 zebrao Zarządu, w wyniku których podjęto 16 uchwał . 

5. W 2013 r.  odbyło się 2 Walne Zebrania Członków, w wyniku których podjęto 6 

uchwał. 

6. W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. odbyło się cztery posiedzenia 

Rady Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” w celu dokonania oceny 

operacji oraz w celu rozpatrzenia odwołao od decyzji Rady, w wyniku których 

do finansowania przyjęto 20 wniosków w ramach „małych projektów” oraz 

dwa wnioski w ramach  działania „Odnowa i rozwój wsi”. 



7. Na dzieo 31.12.2013 r. Stowarzyszenie „Lasowiacką Grupę Działania” tworzyło  

94 członków.  

8. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim przebiega bez zastrzeżeo: 

- pomoc przyznana w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” została wydatkowana zgodnie 

z aneksem nr 6 do Umowy nr 0001-6932-UM0900001/10 z dnia 25 stycznia 

2011 r. dla V oraz VI etapu na lata 2011-2015 r. 

- wniosek o płatnośd w ramach działania 412 „Wdrażanie projektów 

współpracy” dla II i III etapu został pozytywnie rozpatrzony przez Urząd 

Marszałkowski oraz po dokonaniu czynności kontrolnych została wypłacona 

płatnośd ostateczna. 

-  dniu 10 stycznia 2014 r. Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” 

otrzymało informację o akceptacji zapisów szczegółowego opisu zadao dla 

VII oraz VIII etapu (tj. na rok 2014) w ramach działania „Funkcjonowanie 

lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego 

PROW na lata 2007-2013 

 

Komisja wnosi o udzielenie Zarządowi  absolutorium.  

 

Przewodnicząca:                                                               Wiceprzewodniczący:            

 

Magdalena Gerba                                  Adamus Stanisław 


