
Wggorzewo, dnia 9 maja20l6 r.

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej z kontroli dzialalnoSci Stowarzyszenia LGR

o,Wielkie Jeziora Mazurskie" za2015 r.

W dniu 9 maja20l6 r, odbylo sig posiedzenia Komisji Rewizyjnej w skladzie:

1. Ewa Wojnowska - Przewodnicz4ca

2. Wieslaw Pietrzak - ZastEpca Przewodni czqcego

Lista obecnoSci stanowi za\.4cznik do protokolu.

Celem posiedzenia bylo przeprowadzenie kontroli dzialalnoSci Stowarzyszenia LGR,,Wielkie

Jeziora Mazurskie". Komisja przeprowadzi\a czynnoSci kontrolne w skladzie dwuosobowym,

gdyZ Sekretarz Komisji - Pan Boguslaw Staruch, przestaN pelni6 rolg reprezentanta Gminy

Srokowo naWZC.

WyjaSnieri udzielala oraz dokumentacjg udostgpnila: Pani Wioletta Banasiewicz - Dyrektor

Biura Stowarzyszenia.

Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej byly :

1. Dokumenty pracy Biura,

2, Dokumenty pracy Zarzqdu,

3. Dokumenty dzialalno5ci finansowej i merytorycznej Stowarzyszenia.

Z zak,resu dokumentacji pracy biura Stowarryszenia skontrolowane zostaty:

- akta osobowe pracownik6w biura,

- dokumentacj a 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.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji, Komisja stwierdzila zmniejszenie zatrudnienia w

Biurze Stowarzyszenia w zwiqzku z zakonczeniem wdraZania Lokalnej Strategii Rozwoju



Obszar6w Rybackich naIata2010 - 2015 (LSROR). W Stowarzyszeniu zatrudnionych bylo
na pocz4tku 2015 r. 5 kobiet na pelen etat na czas okreSlony (dyrektor biura, koordynator ds.
Komitetu, koordynator ds. wdralania LSROR/ ksiggowa, specjalista ds. administracji
i promocji, pracownik administracyjno - biurowy). 4 osoby mialy umowg na czas okreslony
do 30 ezerwca 2015 r. Natomiast umowa z koordynatorem ds. wdrazania LSR/ksiggowa
zawarta byla do 2 grudnia2014 r. i zostalaprzed\u2ona na podstawie kodeksu pracy do dnia
porodu, gdy? pracownica przebywaNa na zwolnieniu lekarskim od I wrzesnia 2014 r. Od I
lipca 2015 r. w biurze LGR zatrudnione s4 dwie osoby: dyrektor biura i specjalista ds.
administracj i i promocj i

Z zaktesu dokumentacji pracy Zarzqdu skontrolowane zostaly podjgte przez Zarzqd oraz
Komitet uchwaly, a tak2e dokumenty opracowane podczas posiedzeri, w tym sprawozdanie
merfioryczne Zarzydu za 2015 r. oraz sprawozdanie koricowe z wdrohenia Lokalnej Strategii
Rozwoju Obszar6w Rybackich nalata2}I} -2015.

Z przed\o2onych dokument6w Zarz4du wynika, i2 w 2015 roku odbyly sig 24 posiedzenia,
w tym 5 wsp6lnych posiedzefi Zarzqdu Stowarzyszenia LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie" i
Zarzqdu Zwr4zku Stowarzyszet'r LGD9. Wsp6lne posiedzenia zwiqzane byly z podjgciem
decyli o wsp6lpracy ptzez obie organizacje przy przygotowywaniu dwufunduszowej
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023. Wynikiem wsp6lpracy by\.o przygotowanie
przez oba Zarz4du, zatwierdzenie przez Walne Zebrania Czlonk6w oraz zlo2enie 31 grudnia
2015 r. do konkursu na wyb6r LSR calego zestawu dokument6w aplikacyjnych.

Zgodnre ze sprawozdaniem merytorycznym dzialania Stowarzyszenia w 2015 roku
ukierunkowane byly w szczeg6lnoSci na: rozliczenie koszt6w funkcjonowania stowarzyszenia
i przygotowanie stosownych sprawozdaf w zwiqzku z zakohczeniem okresu wdrazania
Lokalnej Strategii Rozwoju Obszar6w Rybackich (LSROR), informowaniu spoleczefstwa o
zasadachwdralania PO RYBY na lata 2007-2013 orazna dzialaria promocyjno-informacyjne
realizowane w czasie konferencji, szkolefl i spotkari na szczeblu lokalnym, wojew6dzkim i
krajowym, a takle w oparciu o kontakty z mediami. Zarzqd systematycznie monitorowal
reahzacjg wniosku na funkcjonowanie LGR, w tym realizacjE Szczeg6lowego Opisu Operacji
na 2075 r. W 2015 r. zostalo dofinansowanych 9 konkurs6w dla lokalnej spolecznoSci,
gl6wnie zawod6w wgdkarskich oraz zostaly zorganizowane warsztaty artystyczne oraz
impr eza plenerowa,,Mazurskie spotkania z wod4, ryba i trady cj4" .

W 2015 r. dzialania zwrqzane z realizacjq zadah wynikaj4cych z um6w na funkcjonowanie
LGR zostaly kontrolowane przez rJrzyd Marszalkowski pigciokrotnie. Zaden z protokol6w
nie zawiera zastrzelen do dziaNalnoSci Stowarzyszeniairealizacji poszczegolnych dzia\anw
ramach osi 4 PORYBY.

W lutym 2015 r. zakonczyla sig kontrola NIK, rozpoczgta w grudniu 2014
dokumentacj4 kt6rej Komisja Rewizyjna, zapoznala sig na posiedzeniu w 2015 r.

Stowarzyszenie bylo kontrolowane r6wniet,przez ZUS w zakresie:



a) PrawidlowoS( i rzetelnoSi obliczania skladek na ubezpieczenia spoleczne oraz innych

skladek, do kt6rych pobierania zobowiqzany jest Za4ad oraz zglaszanie do

ub ezpie czet'r sp olecznych i ub e zp i e czenia zdro wotne go .

b) Ustalanie uprawnieri do Swiadczeh z ubezpieczef spolecznych i wyplacanie tych

Swiadczeri oraz dokon)'wanie tozliczeh z tego tytulu.

c) PrawidlowoS6 i terminowoS6 opracowywania wniosk6w o Swiadczenie emerltalne i

rentowe.

d) Wystawianie zaSwiadczeri lub zgNaszanie danych dla cel6w :ubezpieczeri spolecznych.

Zalecenie pokontrolne: Wyr6wnanie miesigcznych rcZnicw zakresie skladek na FP i FGSP'

zostalo wykonane niezrvlocznie.

ponadto w Stowarzyszeniu zosta\y przeprowadzone crynnoSci kontrolne w rwi4zku

z audytem prowadzonym przezlJrzqd Kontroli Skarbowej w Urzgdzie Marszalkowskim

dot. realizacji projektu zwiqzanego z utworzeniem Mazurskiego Szlaku Rybackiego wtaz z

Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach. W wyniku czynnoSci kontrolnych UKS

ustalil, iL koszt dokumentacji projektowej (koszt og6lny projektu) powinien zosta6 uznany

przez lJrz4d Marszalkowski jako koszt niekwalifikowalny. W wyniku tych ustalet'r Uru?d

Marszalkowski wezwal Stowarzyszenie do zwrotu 6 500 zN v,raz z odsetkami. Kwota ta

zostala zwr6cona na konto Agencj i Restruktury zacji i Mo dernizacj i Ro lnictwa.

Z zal<resu dokumentacji dzialalnoSci finansowej Stowarryszenia skontrolowane zostalo

sprawozdanie finansowe za 2014 skladaj4ce sig z bilansu, tachunku zysk6w i strat oraz

informacj i uzupelniaj 4cej .

Zgodnie z danymiz bilansu aktywa : pasywom, a ich wartoS6 wynosi 529 929162 zl'

Ze sprawozdaniafinansowego wynika, 2e Stowarzyszenie w 2015 roku uzyskalo przychody

w wysokoSci 518 076,67 zN.

Koszty poniesione przez Stowarzyszenie w 2015 roku wyniosly og6lem 433 443,56 zl,w tym:

1. Amortyzacj a - 72 634,10 zl

2. ZuLycie material6w i energii -23 453'40 zl

3. Koszty wynagrodzef, ubezpieczeri spolecznych i innych Swiadczeri - 195 081,57 zl

4. Pozostale kosztY - 135 294,34 zl

5. Pozostale koszty i straty - 6 980'15 zl

Komisja przeanaluowala kwestig mti7zany ze Sci4galno5ci4 skladek czlonkowskich.

Wplywy z tytulu skladek czlonkowskich za2015 r. na dzief 31 grudnia 2015 r. wyniosly

48 140,00 zN, kwota jest ponad 5 000,00 zl v,ry\sza ni? na koniec 2014 r., ale wciqL na

zestawieniu udostgpnionym Komisji w formie elektronicznej s4 osoby, kt6te zalegaJE ze

Za lowania I otLz



Wnioskuie o praeotowanie na pruvszle posiedzenia reiestru zaleslofci w foruie
panierowei,

Zgodnie z danymi rachunku zysk6w i strat za 2015 r. dzialalno$6 finansowa Stowarzyszenia
wykazala dodatni wynik finansowy, nadwy2kE przychod6w nad kosztarni w wysokoSci

84 63l,ll zL

Cdonkowie Komisji, mieli bardzo duZo pytan i w4tpliwo$ci zwiq4anych z danymi
przedstawionymi w informacji uzupehiaj4cej do rachunku zysk6w i strat, i wobec
powyzszego wnioskuj4 o zobowiazsnie lqieeowei do przyeotowvwania informacii w tym

dokumengie o wviszvm stopniu szczgiqdlowo5ci.

Komisja stwierdz4 i2, dziatralno$i merytoryczna Zav4&a jak i gospodarowanie frodkami

finansowlmri bylo racjonalne i uzasadnione. Komisja pozytywnie opiniuje pracg Zarz4du

Stowarzyszetiazaokres do I stycznia20lS do 3l grudnia 2015.

Podpisy:

1. Ewa Wojnowska - Przewodnicryca

2. Wieslaw Pietrzak -Zastgpca

3. Boguslaw Staruch - Sekretarz

d'


