
 
 

 

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ 

STOWARZYSZENIA LGR „7 RYB” ZA 2019 ROK 

W skład Komisji Rewizyjnej w roku 2019 wchodzą: 

1. Grzegorz Bałdyga– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

2. Joanna Hereć -Członek Komisji Rewizyjnej 

3. Małgorzata Bejma- Członek Komisji Rewizyjnej 

 

Obowiązki i kompetencje Komisji Rewizyjnej zostały określone w § 21 pkt 7 i 8 Statutu 

Stowarzyszenia. 

Zgodnie z ww. przepisami, do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

− sprawowanie kontroli nad całokształtem działalności Zarządu pod względem 

prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu  

i uchwałami Walnego Zebrania Członków, 

− przedstawienie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności 

Stowarzyszenia i zgłaszanie wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli 

oraz wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi, 

− opiniowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządu. 

− wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku 

stwierdzenia naruszeń niniejszego Statutu przez Zarząd, 

− przeprowadzanie wśród członków Zarządu, Rady i pracowników biura egzaminu ze 

znajomości postanowień LSR, przepisów prawa związanych z wdrażaniem LSR  

a także procedur związanych z realizacją przez Stowarzyszenie LSR, 

Komisja może żądać wyjaśnień w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia i jego 

organów oraz uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej wziął udział w Posiedzeniu Zarządu LGR „7Ryb”, które obyło się 8 

października 2019 r. Celem posiedzenia było: 

a) omówienie spraw bieżących, w tym m.in..  artykuły w prasie WRPO i Akceptacja WoD na 

2020 rok. 

b) organizacja 10-lecia Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” w tym m.in. oprawa muzyczna i inne 

atrakcje, menu. 

Podjęte zostały następujące Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 

Ryb” w sprawie: 



 
 

 

 

a) aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka „7 Ryb”  

b) uchwalenia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. 

c) zmiany harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

W dniu 24.05.2019 odbyło się posiedzenie  Komisji Rewizyjnej, której przedmiotem obrad 

była analiza sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, 

sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia oraz kontrola gospodarki 

finansowej na podstawie bilansu i rachunku wyników za 2019 rok oraz losowo wybranych 

dowodów księgowych dotyczących wydatków w 2019 roku i pozostałej dokumentacji 

Stowarzyszenia. 

Na podstawie dokonanej kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłowość zawierania 

umów, dokonywania wydatków oraz prowadzenia rachunkowości Stowarzyszenia LGR  

„7 Ryb” za 2019 rok. 

 Ponadto Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wykonuje wobec Zarządu czynności  

w zakresie zawierania umów między stowarzyszeniem, a członkiem zarządu oraz w sporach  

z nim. 

Zgodnie z § 20 ust. 5a Statutu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej zobowiązany był przedstawić na Walnym Zebraniu Członków, informację o 

czynnościach związanych z zawarciem umowy pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem 

Zarządu. W związku z powyższym Pan Grzegorz Bałdyga na walnych zebraniach członków 

przekazywał informację z zakresu m.in. zawarcia umów na używania samochodu z członkami 

Zarządu.  

Na podstawie § 21 ust. 7 pkt 5 Statutu Stowarzyszenia i planu szkoleń  Komisja Rewizyjna 

uczestniczyła w szkoleniach zgodnie z Planem szkoleń dla LGD 2016-2023 na pierwsze 

półrocze 2019 r., które odbyło się w dniu 11 czerwca 2019 r. w Biurze Stowarzyszenia  przy 

ulicy Kolejowej 24 w Wągrowcu , w zakresie:  

1) Procedury wyboru operacji i kryteria ich oceny (w tym m.in. omówienie procedur na 

przykładowym wniosku)  



 
 

 

 

2) RLKS w praktyce – aktualizacja wiedzy na podstawie najnowszych wytycznych i 

doświadczeń własnych. 

Ponadto przedstawiciele Komisji Rewizyjnej uczestniczyli w Warsztacie Refleksyjnym, który 

odbył się w  dniu 29 stycznia 2019r.  w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22 

w Wągrowcu, podczas warsztatów zaproszeni goście pochylili się nad bieżącym procesem 

wdrażania strategii i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. 

       W 2019 roku odbyło się łącznie 12 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka „7 RYB”. Przedmiotem obrad podczas posiedzeń Zarządu było przede wszystkim 

omawianie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia. Szczegóły w 

zakresie pracy Zarządu znajdują się w Sprawozdaniu Zarządu Stowarzyszenia za 2019 r. 

 

 W 2019 r. miały miejsce również 2 Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR„7 Ryb”:  

1) w dniu 6 czerwca 2019r. w Rogoźnie w Ośrodku za Jeziorem ul. Za Jeziorem 40,  

64-610 Rogoźno, odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR 

„7 Ryb”, 

2) w dniu 11 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Wągrowiec odbyło się Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”,  

 

W 2019 roku odbyło się także 15 posiedzeń Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” m.in. w 

zakresie wyborów wniosków do dofinansowania., wydania opinii oraz protestów. 

Komisja nie stwierdziła naruszeń postanowień Statutu przez Zarząd, zatem nie było potrzeby 

skorzystania z uprawnień Komisji Rewizyjnej do zwoływania Nadzwyczajnych Walnych 

Zebrań Członków. 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej: 

1……………………………………………. 

2……………………………………………. 

3……………………………………………. 


