
Siedlisko, 25 luty 2021 r. 

 

 

Raport z przeprowadzonej kontroli działalności 

merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia Kraina Lasów 

i Jezior – LGD za 2020 rok. 

 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

 

- Dorota Danielewicz - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

- Dorota Młodecka -  członek Komisji Rewizyjnej 

 

przeprowadziła w dniu 25 lutego 2021 r. kontrolę z działalności Stowarzyszenia Kraina 

Lasów i Jezior – LGD za rok 2020 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 2020 odbyło się 9 

posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia, na którym uchwalono 16 uchwał. 

 

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”, 

• Umowie nr 280/I/2020 z dnia 03.06.2020 r. na  realizację zadania 

publicznego pod tytułem „Pomysł na wioskę”, 

• Umowie przyznania pomocy nr DFW.V.614.2.228.2020 r. z dnia 29 lipca 

2020 r.  na  realizację zadania publicznego pod tytułem „ Fortuna kołem się 

toczy”. 

 

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



1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą bilansową 58 619,06 złotych, 

2) Rachunek wyników za rok obrotowy 2020 wskazujący kwotę  - 7 623,62 złotych, 

3) Informacji dodatkowej do rocznego sprawozdania za 2020 rok. 

 

Sprawozdanie finansowe, na podstawie którego sporządzono analizę finansową wykazuje: 

Koszty ogółem w roku 2020 wynosiły  412 384,65 złotych 

Przychody w kontrolowanym roku wynosiły 404 761,03  złotych 

 

Przychody za 2020 r.  

Na przychody z działalności statutowej w kwocie 404 761,03 zł. składają się: 

Składki członkowskie                                                                          28 926,50 

Dotacje i transze pomocy: 

• przychody przyszłych okresów  sfinansowane przez MF                                  46 836,32 

• refundacja projektu grantowego 1/2018/G                                                       131 009,65 

• refundacja projektu grantowego 2/2018/G                                                         65 460,43 

• zwrot niewykorzystanego wyprzedzającego finansowania   - 15 584,27 

    projektu grantowego 1/2018/G  

• wyprzedające finansowanie projektu grantowego 1/2019/G                               18 912,40 

• wyprzedające finansowanie projektu grantowego 2/2019/G                               19 770,36 

• refundacja projektu współpracy Mobilna Aplikacja Turystyczna „MAT”           31 813,73                                               

• dotacja Zarządu Województwa Lubuskiego  na realizację zadania 

   LOW „Fortuna kołem się toczy”                                                                               9 995,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

• projekt  Narodowego Instytutu Wolności CRSO ( FIO)                                      61 700,00 

• pozostałe przychody                                                                                                  983,33 

• różnica na pozostałych kosztach i przychodach                                                    4 931, 90 

• odsetki                                                                                                                           5,67 

   

Koszty za 2020 r. – 412 384,65 

Koszty realizacji działalności statutowej wyniosły: 

1. Koszty bieżące aktywizacja PROW na lata 2014-2020                        251 581,84 

 2. Aktywizacja                                                                                               5 338,20 

 3. Wypłata zaliczek na realizację projektów grantowych  



      Nr 1 i 2/2019/G                                                                                      73 607,30 

 4. Szkolenie pracowników                                                                               250,00 

 5. Realizacja dodatkowych projektów  : 

     5.1  Pomysł na wioskę „FIO”                                                                  61 849,29 

     5.2  Koszty projektu „Fortuna kołem się toczy”                                     13 495,00 

 6. Koszty Zarządu                                                                                          5 819,82 

 7. Koszty Finansowe                                                                                        443,20 

 

Łączne koszty 2020 roku  wynoszą :                                                       412 384,65 

 

 

 

 Komisja stwierdziła, iż gospodarowanie środkami finansowymi było prawidłowe  

i uzasadnione, pozytywnie opiniuję pracę Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01.01.2020 

do 31.12.2020 r. i wnioskuje o udzielenie absolutorium. 

 

  

 

 Komisja Rewizyjna: 

 

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

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

 


