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Węgorzewo, 15 stycznia 2020r. 

 

Sprawozdanie 

Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

 „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2019 rok 

 

W dniu 10 stycznia 2020r. 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 2019 r. oraz podczas pięcioletniej kadencji styczeń 2015 –  styczeń 2020. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej skontrolowali sprawozdanie finansowe za 2019 rok 

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

otrzymali wcześniej na konta mailowe. Przed sprawozdaniem finansowym członkowie 

Komisji Rewizyjnej, otrzymali także Sprawozdanie Merytoryczne Zarządu za 2019r. oraz 

Sprawozdanie Merytoryczne za okres pięcioletniej kadencji (2015-2020). 

Członkowie Komisji zapoznali się wcześniej z dokumentami i nie mieli uwag do ich treści. 

Pan Wiesław Pietrzak – zastępca Przewodniczącej zwrócił uwagę, że Komisja Rewizyjna 

nie powinna być zmuszana do przyjęcia dokumentu, który nie został jeszcze zatwierdzony 

przez Zarząd i który nie będzie również na najbliższym WZC zatwierdzony przez ten organ. 

Pani Ewa Wojnowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej wspomniała, że w momencie 

otrzymania informacji o tym, iż w styczniu planowane są wybory Zarządu związane  

z upływem kadencji oraz że do tego czasu nie będą jeszcze przygotowane i zatwierdzone 

dokumenty finansowe, zawnioskowała o przesunięcie posiedzenia i przesunięcie wyborczego 

WZC. Dodała, że pani Barbara Dawcewicz – Prezes LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, 
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skonsultowała tę kwestię z panią Joanną Glezman – Pełnomocnikiem Marszałka ds. 

organizacji pozarządowych i uzyskała informację, iż działanie przez Zarząd po upływie 

kadencji naraża go na możliwość kwestionowania przez osoby trzecie prawomocności 

podejmowanych uchwał. Wobec powyższego pani Przewodnicząca uznała, że należy zwołać 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 

Podczas posiedzenia Komisji Zastępca Przewodniczącej wykonał telefon do Pani Joanny 

Glezman, żeby przedyskutować tę kwestię i omówić kilka wariantów zachowań, które mogą 

zostać wybrane w tej sytuacji. 

Członkowie Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się ze stanowiskiem Pełnomocnika i po 

dyskusji uznali, iż przyjmą sprawozdanie finansowe Zarządu za 2019r., ale wyjątkowo w tej 

formie i zawnioskują o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi warunkowo. 

Wyrazili nadzieję, że w przyszłości Komisja Rewizyjna nie będzie zmuszona do pracy nad 

niezatwierdzonymi dokumentami i wobec powyższego zadecydowali, iż należy złożyć 

wniosek o zmianę statutu poprzez dodanie informacji, iż kadencja Zarządu tzn. jej 

zakończenie musi być spójne z okresem sprawozdawczym. Kadencja Zarządu musi być zatem 

w miarę konieczności przedłużona lub skrócona, by jej zakończenie pokrywało się z okresem 

sprawozdawczym w odniesieniu do sprawozdania finansowego. 

Komisja Rewizyjna w oparciu o sprawozdanie przedłożone i przyjęte przez Zarząd, 

stwierdza, iż gospodarowanie środkami finansowymi było racjonalne i uzasadnione. 

Komisja pozytywnie opiniuje pracę Zarządu Stowarzyszenia za okres od 01 stycznia 

2019r. do 31 grudnia 2019r. i wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 

2019 oraz jednocześnie za całą pięcioletnią kadencję styczeń 2015 – styczeń 2020, gdyż 

dotychczas każdy rok kadencyjny pracy Zarządu był pozytywnie opiniowany przez 

członków Komisji Rewizyjnej. 

 

Podpisy: 

 

1. Ewa Wojnowska – Przewodnicząca 

 

2. Wiesław Pietrzak – Zastępca Przewodniczącej 

 

3. Anna Leszczyńska - Sekretarz 

 

 

 


