
Kornelówka, 14.02.2011 r. 

 

 

 

Sprawozdanie roczne z działalności Komisji Rewizyjnej  

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” 

za rok 2010 r. 

 

 Komisji Rewizyjna w składzie: 

1. Waldemar Raczyński  - Przewodniczący komisji 

2. Antoni Wojciech Turczyn – Wiceprzewodniczący 

3. Józef Pawliszak – Członek 

4. Krystyna Sadlik – Członek 

5. Justyna Rubacha – Członek 

 

 przeprowadziła w dniu 14.02.2011 r. kontrolę działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Ziemia Zamojska” za rok 2010 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 z pracowników ma założoną teczkę osobową z następującymi dokumentami: 

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

dotychczasowe świadectwa pracy, dotychczasowe kwalifikacje, szkolenia p/poż i bhp, 



zaświadczenie 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. W dokumentacji 

znajduje się: księga rachunkowa, dowody księgowe ( wyciągi bankowe, raporty kasowe, 

listy płac, karty wynagrodzeń, faktury, rachunki, delegacje, polecenie księgowania) 

c) dokumentacja dotycząca członków Stowarzyszenia:  

 Dokumentacja zawiera następujące dokumenty: lista członków – do dnia 31.12.2010 r.- 

88 członków, deklaracje członkowskie, uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia, 

wpisy/zaświadczenia do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorców; należności 

z tytułu niezapłaconych składek przez członków za rok 2010;  

d) rejestr pism (przychodzących i wychodzących) jest systematycznie uzupełniany, 

(dziennik korespondencyjny) 

2. Dokumentacja pracy Zarządu 

 Dokumentacja zawiera protokoły z  posiedzeń i listy obecności. Z przedstawionej 

dokumentacji wynika, iż w roku 2010 odbyło się 11 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia na 

których  uchwalono 9 uchwał.  

3. Dokumentacja pracy merytorycznej: 

 W roku 2010  Stowarzyszenie realizowało następujące przedsięwzięcia: 

 

1. W dniu 27 stycznia 2010 r. podpisano umowę przyznania pomocy nr 00029-6932-

UM0300007/09 w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW 2007-2013. 

2. Stowarzyszenie czterokrotnie wnioskowało o aneks do umowy na Funkcjonowanie 

lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW 

2007-2013 w zakresie rzeczowo- finansowym. Pierwszy aneks został podpisany w 

dniu 08.04.2010 r., drugi w dniu 15.07.2010 r., trzeci w dniu 08.10.2010 r., czwarty w 

dniu 27.12.201 r. 

3. Stowarzyszenie dwukrotnie wnioskowało o aneks do umowy ramowej – aneksy 

dotyczyły zmian harmonogramu  przewidywanych terminów podawania do publicznej 

wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w 

ramach działania 4.1/413 oraz wysokości limitów środków na działania osi 4. Zmiany 



dotyczyły również aktualizacji danych zawartych w LSR. Pierwszy aneks został 

podpisany 22 kwietnia 2010 r., drugi 24 stycznia 2011 r. 

4. Zostały zorganizowane dwa szkolenia – Pierwsze odbyło się w Kalnicy dotyczyło 

wypracowania wspólnej wizji rozwoju produktów turystycznych oraz ich promocji na 

terenie LGD Ziemia Zamojska, w szkoleniu wzięło udział 25 osób. Drugie szkolenie 

zostało zorganizowane w Krasnobrodzie, tematyka szkolenia obejmowała Realizację 

Lokalnej Strategii Rozwoju – działania Małe Projekty, Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, w 

szkoleniu wzięło udział 21 osób. 

5. Przeprowadzono cykl 9 spotkań szkoleniowo - informacyjnych , w gminach 

członkowskich Stowarzyszenia, dotyczących Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych 

Strategii Rozwoju działanie : "Odnowa i rozwój wsi", „Małe projekty” w ramach 

PROW 2007-2013, w których udział wzięło 224 osoby. 

6.   W okresie od 06.06 – 05.09.2010 r. Stowarzyszenie było współorganizatorem 7 

imprez kulturalnych na terenie LGD Ziemia Zamojska. W trakcie ich trwania 

przeprowadzone zostały konkursy kulinarne w wyniku których rozdano 39 nagród 

rzeczowych ( sprzęt AGD) – organizatorem konkursu było Stowarzyszenie LGD 

Ziemia Zamojska. 

7. Opracowano i wydrukowano materiały informacyjne o LGD w formie broszur, ulotek 

oraz gadżetów reklamowych ( kubki, smycze, torby, długopisy, pendrive). 

8. W wyniku weryfikacji wniosku o płatność ostateczną za rok 2009 w ramach działania 

431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

objętego PROW 2007-2013, na konto Stowarzyszenia wpłynęło 77 753,51 zł. 

9. Przeprowadzono rekrutację na stanowisko księgowej w wymiarze 1/5 etatu. 

10. W dniu 30 listopada 2010 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy na rok 2011 

11. Działanie 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i 

aktywizacja objętego PROW 2007-2013 w roku 2010 rozliczone było w 4 etapach. Do 

31 grudnia pozytywnie rozliczono 3 etapy. 

12. W roku 2010 ogłoszono 3 nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 

4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania objętego PROW 2007 – 2013 

 ( dwukrotnie działanie Małe projekty oraz działanie Odnowa i rozwój wsi). W wyniku 

naborów do biura Stowarzyszenia wpłynęło 22 wnioski.  



 

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

1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010 r., który po stronie aktywów i 

pasywów zamyka się sumą  8 076,11 zł 

2) Rachunku zysków i strat za rok obrotowy 2010 wykazujący wynik ujemny w 

kwocie 195 927,34 zł 

 

 

Sprawozdanie finansowe, na podstawie którego sporządzono analizę finansową wykazuje:  

 

- na koniec roku aktywa Stowarzyszenia wyniosły 8 076,11 zł.  

- fundusz podstawowy na koniec roku ukształtował się na poziomie 281 796,82 zł, 

- składki wpłacone w roku 2010 wyniosły 77 019 zł,  

-ogółem przychody z działalności statutowej wyniosły 75 813,77 zł. Podstawową 

działalnością Stowarzyszenia w 2010 roku była realizacja projektów z uzyskanych dotacji. 

Na działalności tej LGD uzyskała wynik dodatni w wysokości 75 813,77 zł.  

 

- pozostałe koszty rodzajowe wyniosły na koniec roku odpowiednio w wysokości: 

Koszty administracyjne ogółem: 263 246,24 zł, w tym: 

  - zużycie materiałów i energii:2 236,78 zł 

  - podatki i opłaty:7 447,18 zł 

  - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 126 236,24zł 

 - amortyzacja : 3 629 zł 

 - usługi obce: 123 697,04 zł 

   

Pozostałe przychody operacyjne:   - 0  zł 

Pozostałe koszty operacyjne:  - 0 zł 

Przychody finansowe – 99,32 zł 

Koszty finansowe związane z obsługą kredytu: 8 594,19 zł 

 

Wnioski pokontrolne Komisji: 

1. Komisja stwierdza, iż gospodarowanie środkami finansowymi było prawidłowe i 

uzasadnione, pozytywnie opiniuje pracę Zarządu Stowarzyszenia za okres  



01.01.2010 – 31.12.2010 r. 

 

 

Zalecenia pokontrolne: 

1. Zaleca się uporządkowanie sprawy niezapłaconych składek na najbliższym 

Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. 

  

 

 

 


