
Załącznik  do Uchwały nr WZ/3/2019 

Walnego Zebrania Członków RLGD „Pojezierze Bytowskie” 

z dnia 17.04.2019 r 

 

Łupawsko, dn.  05.04.2019r. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

Rybackiej Lokalnej Grupy Działania 

„Pojezierze Bytowskie” za 2018 rok. 

 

Dnia 05.04.2019 r. Komisja Rewizyjna w składzie: 

1) Henryk Ganżumow – Przewodniczący 

2) Bogdan Michalak - Zastępca 

3) Edward Braksator 

 

 Na podstawie sprawozdania z działalności Rybackiej Lokalnej Grupy Działania 

„Pojezierze Bytowskie”, rachunku zysków i strat za 2018r., bilansu na dzień 31.12.2018r. 

oraz dokumentów finansowych Stowarzyszenia oceniła działalność Zarządu Rybackiej 

Lokalnej Grupy Działania  „Pojezierze Bytowskie”, w skład którego wchodzili: 

1. Władysław Pędziwiatr – prezes 

2. Tomasz Czechowski - wiceprezes 

3. Rafał Sztobnicki- wiceprezes 

4. Jerzy Lewi Kiedrowski- sekretarz 

5. Zdzisław Ardzijewski- skarbnik 

 

I. Działalność finansowa  

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych,                     

a w szczególności na dzień kończący rok obrotowy, stosując odpowiednio zasady wyceny 

aktywów     i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, określone w rozdziale 4 ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tj. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz.694 z późniejszymi 

zmianami.  

Wycena bilansowa składników aktywów i pasywów powinna być dokonana zgodnie z art.28 

ustawy o rachunkowości. 

Sprawozdanie finansowe składa się z: 

− Bilansu 

− Rachunek zysków o strat 



 

Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. 

W bilansie wykazuje się stan aktywów i pasywów na dzień kończący rok obrotowy i 

poprzedni rok obrotowy. 

W rachunku wyników wykazuje się dane za bieżący rok obrotowy i poprzedni. Za rok 

obrotowy przyjęto rok kalendarzowy. 

Źródłami majątku Stowarzyszenia mogą być: 

− składki członkowskie 

− darowizny, spadki i zapisy 

− subwencje i dotacje 

− dochody ze zbiórek i imprez publicznych 

− dochody z majątku 

− odsetki od lokat kapitałowych 

− odpisy od podatku przekazywane w trybie art.27 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie 

− odpłatnej działalności statutowej 

− wpisowego 

Zysk wynikający z nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2017 w wysokości 106 601,11  

po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2017 rok zwiększył  funduszu podstawowy. 

Na dzień 31.12.2018r w Rybackiej Lokalnej Grupie Działania „Pojezierze Bytowskie” były 

zatrudnione 3 osoby na umowę o pracę ( w tym jedna na urlopie macierzyńskim) i 3 osoby na 

umowę zlecenie.  

Rok obrotowy 2018  Stowarzyszenie zamknęło zyskiem w wysokości 210,83 zł. 

Przychody Stowarzyszenia w wysokości  379 436,98 zł pochodziły z następujących źródeł: 

- składki członkowskie – 64 383,62 

- dofinansowanie na funkcjonowanie  - 307 283,56 

- refundacja z urzędu pracy – 6 869,80 

- pozostałe przychody wynajem, catering  – 900,00 

Koszty Stowarzyszenia w roku 2018 wyniosły 379 226,15 na które składają się między 

innymi amortyzacja, wynagrodzenia i ich pochodne, zużycie materiałów i energii 



Środki pieniężne wykazane w bilansie: 

− gotówka w kasie          175,33 zł 

− środki zgromadzone na rachunku bankowym 259 383,27zł 

 

Kwota zobowiązań krótkoterminowych wykazanych w bilansie wynosi  31 013,30 zł. 

Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji i poręczeń. 

Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag co do wydatkowania środków finansowych w 2018r. 

II. Działalność stowarzyszenia. 

Działalność Stowarzyszenia w 2018 roku skoncentrowana była głównie na realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju na terenie objętym działaniem RLGD „Pojezierze Bytowskie”. Zgodnie z 

podpisaną umową ramową i umową na funkcjonowanie RLGD  „Pojezierze Bytowskie”. W 

2018 roku działalność Stowarzyszenia skupiła się na podstawowych 7 działaniach 

mianowicie: 

1. Administrowanie RLGD 

2. Działania informacyjne dotyczące realizacji LSR RLGD PB lub działalności RLGD 

wynikające z realizacji Planu komunikacji na rok 2018 

3. Wdrażanie i ocena projektów przez Radę w ramach ogłaszanych naborów (2 nabory) 

4. Działania związane z bieżącym monitoringiem wdrażania LSR w ramach realizowanych 

przez beneficjentów projektów wybranych w poszczególnych naborach wniosków do 

dofinasowania w celu osiągnięcia tzw. „kamieni milowych” z równorzędnym 

aktualizowaniem wskaźników realizacji strategii poprzez podpisanie aneksów do 

umowy ramowej. 

5. Szkolenia pracowników RLGD, członków zarządu oraz członków Rady RLGD 

a) Ewaluacja wyników pracy organu decyzyjnego po dokonanych naborach 

operacji – wnioski i rekomendacje – 10 grudnia 2018 r. 

b) Ewaluacja realizacji LSR oraz osiągnięcia zakładanych wskaźników – 

wypracowanie wniosków i propozycji - 12 grudnia 2018 r. 

6. Realizacja wydarzeń  promocyjnych  i kulturalnych związanych  z obszarem objętym 

LSR RLGD PB lub  działalnością RLGD 

7. Działania aktywizujące lokalne społeczności 

Powyższe zadania zostały opisane w „SRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI 

STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „POJEZIERZE BYTOWSKIE” 

za rok 2018. 



 

W związku z pozytywną oceną działalności Zarządu Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna 

zwraca się do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” za rok 2018 rok. 

Na tym Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie” za 

2018 rok zakończono. 

 

Przewodniczący: 

 

 

Zastępca: 

 


