
Siedlisko, 21 lutego 2019  r. 

 

Raport z przeprowadzonej kontroli działalności 

merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia Kraina Lasów 

i Jezior – LGD za 2018 rok. 

 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

 

- Magdalena Martyniuk – Nogalska -  z up. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

- Dorota Danielewicz -Członek Komisji Rewizyjnej 

 

 

przeprowadziła w dniu 21 lutego 2019 r. r. kontrolę z działalności Stowarzyszenia Kraina 

Lasów i Jezior – LGD za rok 2018 w zakresie następujących zagadnień merytorycznych: 

1. Dokumentacja pracy biura Stowarzyszenia. 

2. Dokumentacja pracy Zarządu Stowarzyszenia. 

3. Dokumentacja działalności merytorycznej Stowarzyszenia. 

4. Dokumentacja księgowa Stowarzyszenia. 

 

USTALENIA 

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji, ustalono co następuje: 

1. Dokumentacja prowadzona przez Biuro Stowarzyszenia 

a) Dokumentacja osobowa pracowników: 

Każdy pracownik ma założoną teczkę osobową z następującymi dokumentami: umowy 

o pracę, informacja uzupełniająca, kwestionariusz osobowy, zakres czynności, 

dotychczasowe świadectwa pracy, dotychczasowe kwalifikacje, zaświadczenia 

lekarskie dopuszczające do pracy na danym stanowisku, prowadzona jest dokumentacja 

urlopowa, w dokumentacji znajdują się również listy obecności pracowników, 

prowadzony jest także rejestr delegacji. 

b) Dokumentacja księgowa: 

Księgowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o Rachunkowości. 



Dokumentacja zawiera: księgę rachunkową, dowody księgowe (wyciągi bankowe, 

raporty kasowe, listy płac, faktury, rachunki, delegacje, polecenie księgowania). 

c) Dokumentacja dotycząca Stowarzyszenia: 

Dokumentacja zawiera następujące dokumenty: lista członków, deklaracje 

członkowskie, uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia, ewidencję składek 

członkowskich. 

d) Rejestr pism (przychodzących i wychodzących) jest systematycznie uzupełniany 

(dziennik korespondencyjny). 

 

1. Dokumentacja pracy Zarządu: 

Dokumentacja zawiera protokoły z posiedzeń i listy obecności. Z przedstawionej 

dokumentacji wynika, iż w roku 2018 odbyło się 6 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia, 

na którym uchwalono 22 uchwały. 

 

2. Dokumentacja pracy merytorycznej: 

Dokumentacja pracy merytorycznej opiera się na: 

• Umowie o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność nr 00010-6933-UM0410010/15 z dnia 20 

maja 2016 r. w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów 

bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”, 

• Umowie przyznania Pomocy Nr 00010-6937-UM0400009/16 z dnia 10 

sierpnia 2016 r. w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów 

bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”, 

• Umowie przyznania pomocy Nr 00004-6936-UM1620005/18 z dnia 17 maja 

2018 r. w ramach poddziałania 19.3 „Wsparcie  na wdrażani projektów 

współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020”, 

• Umowy o realizację zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust.1 I 6 

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie z dnia 24 sierpnia 2018 r.  na realizację zadania publicznego 

pod tytułem „Winogrodnictwo szansą na rozwój lubuskich wsi”,  



• Umowy darowizny z dnia 27 grudnia 2017 r. na realizację programu 

społecznego „Pracownie Orange”, 

• Umowy dotacji - #SuperKoderzy w Pracowniach Orange nr D/25/2018/FO 

na realizację programu #SuperKoderzy w Pracowniach Orange,  

• Umowa nr 3/G50/2018 z Fundacją BGK na realizację projektu „Życie  

w Pełni”, 

• Umowa o przyznanie pomocy nr 00002-6935-UM0420004/18 zawarta  

w dniu 21.12.2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastyruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, 

• Umowa o przyznanie pomocy nr 00004-6935-UM0420004/18 zawarta  

w dniu 21.12.2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego,. Promowanie obszaru objętego 

LSR, w tym produktów i usług lokalnych. 

 

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym, które składa się z: 

1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka 

się sumą bilansową 108,10 złotych, 

2) Rachunek wyników za rok obrotowy 2018 wskazujący wynik ujemny w kwocie   

213 551,46 złotych, 

3) Informacji dodatkowej do rocznego sprawozdania za 2018 rok. 

 

Sprawozdanie finansowe, na podstawie którego sporządzono analizę finansową wykazuje: 

Koszty ogółem w roku 2018 wynosiły 281 574,47 złotych 

Przychody w kontrolowanym roku wynosiły 68 023,01 złotych 

 

Przychody za 2018 r. 68 023,01  

Na przychody z działalności statutowej w kwocie 68 023,01 zł. składają się: 

Składki członkowskie                                                                       27 835,50 

Dotacje i darowizny: 



- od ARiMR na realizację projektu współpracy 

   „Mobilna aplikacja turystyczna innowacyjnym sposobem 

     Promocji obszaru LSR”                                                                18 185,00 

 

Darowizna na Pracownię ORANGE    w Siedlisku 

- od Fundacji Orange z siedz. w Warszawie                                       2 404,50          

- od Fundacji Małego Hakera-zwrot kosztów szkolenia                        331,20 

- od Zarządu Województwa Lubuskiego na realizację 

   Zadania publicznego „Winoogrodnictwo szansą na rozwój 

   lubuskich wsi”                                                                                  4 614,81              

-  od Fundacji BGK  na realizację projektu          

    „Życie w pełni”                                                                              14 652,00 

                        

Koszty za 2018 r. – 281 574,47 

Koszty realizacji działalności statutowej wyniosły: 

 

 1. Koszty bieżące aktywizacja PROW na lata 2014-2020                      249 732,23 

 2.  „Mobilna aplikacja turystyczna innowacyjnym sposobem           12 159,78 

     Promocji obszaru LSR”                                                                  

 3. Winogrodnictwo szansą na rozwój lubuskich wsi                                   6 556,84 

 4. Koszty zrealizowane z dotacji ORANGE                                                1 891,89 

 5. Koszty zarządu oraz koszty niekwalifikowane                                        8 657,05 

 6. Koszty Finansowe                                                                                   2 469,22 

 7. Koszty operacyjne                                                                                      107,46 

 

 

Komisja stwierdziła, iż gospodarowanie środkami finansowymi było prawidłowe  

i uzasadnione, pozytywnie opiniuję pracę Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01.01.2018 

do 31.12.2018 r. i wnioskuje o udzielenie absolutorium. 

 

  

 

 Komisja Rewizyjna: 



 

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

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

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


