
Wggorzewo, dnia 1 5.06.20 1 5r.

Protok6l nr l/2015

Komisji Rewizyjnej z kontroli dzialalno5ci Stowarzyszenia LGR

,oWielkie Jeziora Mazurskie" za 2014 r.

W dniach 09.06.2015 r. i 15.06.2015 r. odbyly sig posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w skladzie:

1. Ewa Wojnowska - Przewodnicz1ca
2. Wiesiaw Pietrzak - ZastEpca PrzewodniczEcego
3. Boguslaw Staruch - Sekretarz

Listy obecnoSci na poszczeg6lnych posiedzeniach stanowi4 zaL4czniki do protokolu.

Celem posiedzeri bylo przeprowadzenie kontroli dzialalnoSci Stowarzyszenia LGR,,Wielkie
Ieziora Mazurskie". Czlonkowie Komisji Rewizyjnej podjgli sig tego zadania, ale zaznaczajq
iZ Komisja Rewizyjna w obecnym skladzie zostala wybrana w dn. 22 stycznia2}ll r.

WyjaSnieri udzielala oraz dokumentacjg udostgpnila: Pani Wioletta Banasiewicz - Dyrektor
Biura Stowarzyszenia.

Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej byly :

1. Dokumenty pracy Biura,
2. Dokumenty pracy Zarzqdu i Komitetu,
3. Dokumenty dzialalnoSci finansowej i merytorycznej Stowarzyszenia.

Z zal<resu, dokumentacji pracy biura Stowarzyszenia skontrolowano:

- akta osobowe pracownik6w biura,

- dokumentacja urlopowa,

- listy obecnoSci pracownik6w biura,

- dziennik korespondencyj ny,

- rejestr delegacji sluzbowych.

Po zapoznaniu sig z przedstawionymi dokumentami Komisja nie wniosla uwag co do
prowadzenia w/w. dokument6w.



z zaktesu dokumentacji pracy zarz4rlu i Komitetu stowarzys zenia skontrolowanopodjgte ptzez zarzEd' oraz Komitet uchwaly, a takie dokumenty opracowane podczasposiedzeri obu organ6w, w tym sprawozdanie merytor yczne zarzqdu 2a2014 r.

z ptzedloaonych dokument6w Komitetu wynika iz w 2014 roku odbyly sig 3 posiedzenia
Komitetu, na kt6rych podjgto 3 uchwaly (wykaz podjgtych uchwal stanowi zalqcznik d,oprotokolu)' Posiedzenia i uchwaly zwi4zane byly z ostatnim naborem wniosk6w.Po zapoznaniu sig zptzedstawionymi dokumentami Komisja nie wniosla 2adnychuwag co dopr ow adzenia w I w . dokument6w.

z ptzedloaonych dokument6rv zarz4du wynika, iz w 2014 zarzEd, spotykal sig naposiedzeniach systematycznie, 2 ruzy w miesi4cu, odbyly sig 24 posiedzeni a Zarz,du, nakt6rych podjgto lEcznie 7 uchwal (wykazpodjgtych uchwal stanowi zalqcznikdo protokolu).

zgodnie ze sprawozdaniem merytoryc znym d,zialania Stowarzyszenia w 2014 rokuukierunkowane byly na: przygotowanie i przeprow adzenie konkurs6w w ramach LokalnejStrategii Rozwoju obszar6w Rybackich (LSROR), realizacjg zad,afiokreslonych w LSRoRna lata 2010-2015, informowaniu spoleczefstwa o zasadach wdra2ania po RyBy na lata2007-2013 otaz na dzialania promocyjno-informac yjne realizowane w czasie konferencji,szkoleri i spotkari na szczeblu lokalnym, wojew6drtirn i krajowym, a tak2e w oparciuo kontakty z mediami. zatz4d, systematycznie monitorowal realizacjg wniosku nafunkcjonowanie LGR, w tym realizacjg Szczeg6lowego opisu operacji. w 20r4r. ogloszonoostatni nab6r wniosk6w w ramach osi 4 Po RYBY. Ewaluacja wykonana pnezuniwersytet
warmifsko - Mazurski pozl4ywnie ocenila dzialalnosi zarzEdu w zakresie wdrozeniaLSROR.

w 2014 t' dzialania zwiqzane z rcalizacjq zadan wynikaj4cych z um6w na funkcjonowanie
LGR byly kontrolowane przezrJruqd, Marszalkowski szesciokrotnie. Zad.enz protokol6w niezawiera zastrze^en do dzialalnosci Stowarzyszenia i rcalizacji poszczegolnych d,ziatari wramach osi 4 PORyBy.

w grudniu 2014 t' rczpoczqla sig kontrola NIK w zakresie wykorzysta nia przez LGR
,,wielkie Jezjora Mazurskie" srodk6w finansowych w ramach po RyBy. Kontrorazakohczyla sig w lutym 2075 r. zalecenie pokontrolne polegaj4c e na zloteniu sprawozdania
do Urzgdu Marszalkowskiego za20l4r. wykonano.

v/ 2014 r' zakonczono realizacig projektu wsp6lpracy polegaj4cego na stworzeniu
Mazurskiego Szlaku Rybackiego w ramach P6lnocnego srtut, Rybackieg o wrazz centrumEdukacji i Promocji Rybactwa 'v wilkasach. wartosi projektu to 570 710,96 zl, w tymkosztadaptacji pomieszczeh 4Il 000,32 zl.

uruchomienie centrum przeorganizowalo praca Biura. od maja 2014 r. w wggorzewiepozostalo 3 pracownik6w, a dw6ch pracownik6w - Pani MaftaGrochocka i pani Malgorzatazdancewicz zaczglo wykonywai swoje obowiEzki pracownicze w wilkasach.



24 paLdziernika 2014 r. Pan Andrzej I(olasa - Prezes Stowarzyszenia LGR ,,Wielkie Jeziora

Mazurskie" zloLyl rezygnacjE ze sprawowanej fLurkcji z dniem 3I pa2dziemika 2014 r., kt6ra

to rezygnacjazostalaprzyjEtaprzez Walne Zebranie Czlonk6w dn.26listopada 2014 r.

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia dzialania podejmowane przez Zanqdw 2014 r.

Z zakresu dokumentacji dzialalnoSci finansowej Stowarzyszenia skontrolowane zostalo
sprawozdanie finansowe za 2014 sktradaj4ce sig z bilansu, rachunku zysk6w i strat oraz
informacj i uzupelniaj qcej .

Ze sprawozrJania finansolvego wynika, ze Stowarzyszenie w 2014 roku uzyskalo przychody

w wysokoSci 859 10l,16 zl.

Koszty poniesione ptzez Stowarzyszenie w 2014 roku wyniosty og6lem 746726,52 zl
w tym:

1. amortyzacja-74 583,58 zl
2. zuLycie material6w i enelgii - 148 738,59 zl
3. koszty wynagrodzef, ubezpieczef spolecznych i irurych Swiadczeri - 328 308,48 zl
4. pozostale koszty - 195 095,87 zl

Komisja zwr6crla uwagg na spadek w pozycji koszty wynagrodzeri, ubezpieczefl spolecznych
i innych Swiadczeri o 94 200,78 zl w stosunku do stanu na dzien 31 grudnia 2014r. Spadek ten
spowodowany jest likwidacj4 pracowniczego funduszu motywacyjnego od 1 stycznia 2014 r.
oraz zwolnieniem lekarskim jednej z pracownic - Pani Malgorzaty Zdancewicz, ktora zaszl.a
w ci42E i od dn. 1 wrzeSnia 2015 r. przebywala na zwolnieniu. Stowarzyszenre placilo
wynagrodzenie Pani Zdancewicz przez 33 dni zwolnienia, a nastgpnie przejyl ten obowi4zek
ZUS.

Komisja zwrocila r6wnie2 uwagg na wzrost koszt6w amortyzacji w stosunku do 2013 r. o
51 688,77 zl i wzrost koszt6w zu2ycia material6w i energii o 69 717 ,07 . Wzrost tych koszt6w
wynika z uruchomienia Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach (zakup Srodk6w
trwalych i wyposaZenia).

Komisja ustalila, i2 koszt ponoszony przez Stor,varzyszenre za korzystania z pomieszczeh
GOKiR w Wilkasach, gdzie mieSci sig Centrum to 1 700,00 zl miesigcznie. Zdaniem Komisji
jest to bardzo wysoki koszt w kontekScie wsparcia, kt6re otrzymala Gmina Gizycko w formie
prac remontowo - budowlanych i wyposalenia pomieszczeri GOKiR. Komisja pozytywnie
ocenia fakt, iz w wyniku dzialan Zarzqdu LGR od 1 lipca Stowarzyszenie bgdzie ponosilo
koszt z tytulu korzystania z pomieszczeri GOKiR w wysokoSci 300,00 zl miesigcznie.

Komisja przeanalizowa\a kwestig zwrqzanE ze Sci4galnoSci4 skladek czlonkowskich.
Wptywy ztytulu skladek czlonkowskich za 2014 r. na dzien 31 grudnia 2014 r. wyniosly
43 110,00 zl zamtast kwoty wynikaj4cej z deklaracji czionkowskich: 48 000,00 zl. Komisja
Rewizyjna zobowi4z$e Zarzqd do radykalnych dzialai w tym zakresie, zgodnie z $ 17
Statutu Stowarzyszenia LGR,,Wielkie .Ieziora Mazurskie".



f

Zgodnie z danymi rachunku zysk6w i strat za2014 r. dzialalnoSd finansowa Stowarzyszenia
wykazala dodatni wynik finansowy, nadwyZkg przychod6w nad kosztami w wysokoSci
ll2 429,20 zl.

Komisja stwierdza, i2 dzialalnoSd merytoryazna Zarzqdu, jak i gospodarowanie Srodkami
finansowymi bylo racjonalne i uzasadnione. Komisja pozytywnie opiniuje pracA Zarzydu
Stowarzyszeniazaokres do 1 stycznra2}I4 do 31 grudnia2}l4.

Podpisy:

1. Ewa Wojnowska - Przewodniczqca

2. Wieslaw Pietrzak - Zastgpca PrzewodniczEcego

3. Bosuslaw Staruch - Sekretarz


