Uchwała nr WZ/66/2014
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Pojezierze Bytowskie”

z dnia 05 kwietnia 2014 r.

w sprawie: udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie”
absolutorium za 2013r.

Na podstawie § 12 ust. 2, lit. b. Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze
Bytowskie” z dnia 23 marca 2013r. tekst jednolity z późn. zm., uchwala się, co następuje:

§1
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” na
wniosek Komisji Rewizyjnej udziela Zarządowi Stowarzyszenia w składzie:
Marczyński Andrzej - prezes
Lewi Kiedrowski Jerzy - wiceprezes
Leik Adam - wiceprezes
Garstka Andrzej - sekretarz
Kotłowska Małgorzata - skarbnik
absolutorium z wykonywania obowiązków za 2013r.

§ 2.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie”
z działalności Zarządu Stowarzyszenia w 2013r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
(podpis)

Załącznik do Uchwały nr WZ/66/2014
Walnego Zebrania Członków LGR „Pojezierze Bytowskie”
z dnia 05.04.2014 r.

Sprawozdanie z działalności
Lokalnej Grupy Rybackiej
„Pojezierze Bytowskie” za 2013 rok.

Dnia 14.03.2014 r. Komisja Rewizyjna w składzie:
1) Rafał Sztobnicki – Przewodniczący
2) Agnieszka Ciszewska –członek Komisji Rewizyjnej
3) Magda Smyk-Januszkiewicz - członek Komisji Rewizyjnej
Na podstawie sprawozdania z działalności Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie”,
rachunku wyników za 2013r., bilansu na dzień 31.12.2013r. oraz dokumentów finansowych
Stowarzyszenia oceniła działalność Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie”,
w skład którego wchodzili:
1. Andrzej Marczyński- prezes
2. Jerzy Lewi- Kiedrowski- wiceprezes
3. Adam Leik- wiceprezes
4. Małgorzata Kotłowska- skarbnik
5. Andrzej Garstka- sekretarz
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



rachunku wyników



informacji dodatkowej

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
Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2012 w wysokości 71.365,11 została

zaksięgowana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2012 rok na fundusz statutowy.
Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” od 01.01.2011 roku zaczęła zatrudniać
pracowników i na dzień 31.12.2013 roku zatrudnionych jest 7 osób.
Rok obrotowy 2013 Stowarzyszenie zamknęło dochodem w wysokości 199.489,97 zł, który w
całości zwiększy przychód roku 2014.

Przychody Stowarzyszenia w wysokości 1.051.530,65 zł pochodziły z następujących źródeł:
 składki członkowskie
 inne przychody określone statutem

74.568,60 zł
976.962,05 zł

Koszty statutowe Stowarzyszenia w roku 2013 wyniosły 610.761,02 zł
Koszty administracyjne w roku 2013 wyniosły łącznie 241.279,66 zł, na co składa się:
 zużycie materiałów i energii

15.647,23 zł

 usługi obce

58.764,43 zł

 podatki i opłaty
 wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 amortyzacja
 pozostałe koszty

1.229,00 zł
152.203,62 zł
2.713,44 zł
10.721,94 zł

Pozostałe przychody w roku 2013 wyniosły

0,00 zł

Pozostałe koszty w roku 2013 wyniosły

0,00 zł

Przychody finansowe w roku 2013 wyniosły

0,00 zł

Koszty finansowe w roku 2013 wyniosły

0,00 zł

W roku 2013 Stowarzyszenie zakupiło środki trwałe na łączną wartość 118.936,45 zł na co składa się:
 działka nr 32/1 położona w Łupawsku

90.212,55 zł

 budynek gospodarczy położony w Łupawsku

12.421,90 zł

 2 sztuki laptopów DELL Precision M6800 BTX Base na łączną wartość

16.302,00 zł

W roku 2013 Stowarzyszenie poniosło nakłady na środki trwałe w budowie na łączną wartość
107.985,57 zł na co składa się:
 infrastruktura turystyczna nad jeziorem Jasień w Łupawsku

1.200,00 zł

 adaptacja budynku po byłej szkole na Centrum Promocji i Edukacji w Łupawsku

85.232,44 zł

 zaliczka na kserokopiarkę Konica Minolta BizhubC 454c

21.553,13 zł

Środki pieniężne wykazane w bilansie:
 gotówka w kasie

1.674,44 zł

 środki zgromadzone na rachunku bankowym

164.687,50 zł

Kwota zobowiązań krótkoterminowych wykazanych w bilansie obejmuje:
 zobowiązanie wobec:
 Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa
 Poczta Polska S.A. Szczecin
 Hotel Bismarck Sp. z.o.o. w Dąbiu (niedopłata faktury)

69,47 zł
1.088,35 zł
0,28 zł

 Gmina Czarna Dąbrówka (pozostała kwota do zapłaty
za zakup działki wraz z zabudowaniami w Łupawsku)

102.441,00 zł

Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji i poręczeń.
Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji i poręczeń.
Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag co do wydatkowania środków finansowych w 2013r.
II.

Działalność statutowa w ramach LSROR.
Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń w

Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy w
dniu 23.10.2009 r., co potwierdza uzyskanie nr KRS 0000340174. Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze
Bytowskie” posiada nr REGON 220922396 oraz NIP 8421742909.

1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego a w szczególności:
a)

działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich;

b) realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich opracowanej przez Lokalną

Grupę Rybacką „Pojezierze Bytowskie”;
c)

podnoszenie atrakcyjności obszarów rybackich;

d) aktywizowanie mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa;
e)

poprawa jakości życia w społecznościach lokalnych;

f)

rozbudowa infrastruktury na obszarach rybackich;

g)

budowanie wizerunku i promocja obszaru objętego działaniem stowarzyszenia;

h) łagodzenie skutków zmian w sektorze rybackim;
i)

rozwój sektora rybackiego i minimalizacja jego zaniku;

j)

promocja konsumpcji ryb;

k)

różnicowanie działalności gospodarczej na terenach rybackich;

l)

lepsze wykorzystanie i ochrona zasobów lokalnych;

m) rozwój technik rybactwa zmierzających do ochrony środowiska;
n) wspólne działanie na rzecz ochrony wód i ich zasobów;
o) promocja i rozwój wędkarstwa;
p) poprawa współpracy pomiędzy władzami publicznymi a podmiotami reprezentującymi

sektor rybacki, jak również pomiędzy grupami rybackimi;
q) inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa;
r)

promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego;

s)

promocja i wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

t)

promocja i wspomaganie rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości;

u) promocja i rozwój turystyki i agroturystyki;
w) krzewienie zdrowego, racjonalnego sposobu życia upowszechniania kultury fizycznej i

sportu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym narkomani i alkoholizmowi.
Działalność Stowarzyszenia w 2013 roku skoncentrowana była głównie na realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju Obszarów Rybackich na terenie objętym działaniem LGR „Pojezierze Bytowskie”. Zgodnie z
podpisaną umową ramową i umową na funkcjonowanie LGR „Pojezierze Bytowskie” w 2013 roku
działalność Stowarzyszenia skupiła się na 5 działaniach a mianowicie:
1. Administracja.
2. Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności LGR”
3. Szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR
4. Wydarzenia promocyjne i kulturalne związane z obszarem objętym LSROR lub działalnością
LGR
5. Działania aktywizujące lokalne społeczności

Powyższe zadania zostały szczegółowo opisane w „SRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „POJEZIERZE BYTOWSKIE” za rok 2013.

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 2013 rok.
Na tym Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie” za 2013 rok
zakończono.
Przewodniczący:

Zastępca:

Członek:

