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Węgorzewo, 27 maja 2019r. 

 

Sprawozdanie 

Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

 „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2018 rok 

 

W dniu 27 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w składzie: 

1. Ewa Wojnowska – Przewodnicząca 

2. Wiesław Pietrzak – Zastępca Przewodniczącej 

3. Anna Leszczyńska – Sekretarz 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1do protokołu. 

Miejsce przeprowadzenia kontroli: Biuro Stowarzyszenia (ul. Plac Wolności 1b; 11-600 

Węgorzewo). 

Celem posiedzenia było przeprowadzenie kontroli działalności Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.  

Wyjaśnień udzielała oraz dokumentację przedłożyła pani Wioletta Banasiewicz  

– Dyrektor Biura Stowarzyszenia.   

Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej były przede wszystkim działania Zarządu 

podejmowane w 2018 r.  

Członkowie Komisji Rewizyjnej skontrolowali sprawozdanie finansowe za 2018 rok 

składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji uzupełniającej.  

Pan Pietrzak – Zastępca Przewodniczącej Komicji Rewizyjnej zwrócił uwagę, iż bilans 

roku 2018 nie wygląda najlepiej w stosunku do roku 2017. Aktywa obrotowe to kwota 

zaledwie 2 650,00 zł. Bilans wykazuje stratę na poziomie – 381 038,81 PLN. 

Dyrektor Biura wyjaśniła, iż Stowarzyszenie ponosiło koszty funkcjonowania (koszty 

bieżące i aktywizacja) w oparciu o środki przekazane w roku 2016 w ramach 

wyprzedzającego finansowania, była to kwota ponad 800 000 PLN. W I półroczu LGD 

powinno według harmonogramu złożyć kolejny wniosek o przyznanie następnej puli środków 

finansowych na funkcjonowanie. Możliwość złożenia wniosku była jednak zgodnie z 

zapisami rozporządzenia dot.  PROW na lata 2014 – 2020 uzależniona od wypłaconych 

środków beneficjentom  w związku z rozliczeniem ich projektów. Beneficjenci przesuwali 

jednak termin rozliczenia i w związku z tym pula dostępnych środków była zbyt niska, by 

wnioskować o kolejną transzę środków na funkcjonowanie. W II połowie 2018r. MRiRW 
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zmieniło przepisy dotyczące możliwości składania wniosków o płatność, określając, iż pula 

dostępnych środków zostaje wyliczona na podstawie podpisanych umów przez beneficjentów 

danej LGD, a nie na podstawie wypłaconych środków w związku z rozliczeniem projektów. 

W związku z powyższym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 

Mazurskie” złożyło wniosek o płatność na funkcjonowanie w grudniu 2018r. i na początku 

maja otrzymało kolejną transzę na koszty funkcjonowania – również ponad 800 000 PLN. 

Ocena wniosku była dość długa, gdyż ze względu na wysoką kwotę wnioskowaną do wypłaty 

– płatnik PROW – ARiMR zleciła kontrolę w Stowarzyszeniu. Kontrolujący nie stwierdzili 

żadnych nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. 

Pan Pietrzak stwierdził, iż Zarząd powinien przeanalizować tą sytuację i zastanowić się, 

jakie może przedsięwziąć kroki, by nie dopuścić do tego, by w przyszłości zaistniało 

zagrożenie w utrzymaniu płynności finansowej Stowarzyszenia. 

Dyrektor Biura wspomniała, że Zarząd zdecydował o zamrożeniu wypłaty swoich diet, do 

czasu otrzymania środków i podjął również decyzję o zaciągnięciu kredytu w 2018r., aby nie 

dopuścić do sytuacji, że zostaną zagrożone wypłaty wynagrodzeń pracowniczych. 

Komisja stwierdza, iż gospodarowanie środkami finansowymi było racjonalne i 

uzasadnione. Komisja pozytywnie opiniuje pracę Zarządu Stowarzyszenia za okres od 

01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. i wnioskuje o udzielenie absolutorium 

Zarządowi za rok 2018. 

 

Podpisy: 

 

1. Ewa Wojnowska – Przewodnicząca 

 

2. Wiesław Pietrzak – Zastępca Przewodniczącej 

 

3. Anna Leszczyńska - Sekretarz 

 

 

 


