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Wniosek 

Komisji Rewizyjnej 

Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”  

z dnia 20.04.2016 r.  

 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi L GD „Zielony Pierścień” 
 

 Komisja Rewizyjna w składzie: 

 

1. Anna Matraszek-Furtak - Przewodnicząca 

2. Ignacy Czeżyk   

3. Urszula Wojtalik - Sarnecka 

 

na podstawie §20, ust. 9 pkt 2 Statutu Lokalnej Grupy Działania „Zielony 

Pierścień” uchwala, co następuje: 

 

1. Zaopiniować pozytywnie sprawozdanie z działań Zarządu oraz wykonanie budżetu 

LGD za 2015 rok. 

2. Wystąpić z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi. 

 

UZASADNIENIE 

 

Po zapoznaniu się z przedstawionym na piśmie Sprawozdaniem z działalności 

LGD w 2015 r. oraz ze Sprawozdaniem finansowym i z wyjaśnieniami prezesa LGD 

Komisja Rewizyjna stwierdza, że: 

1. Zarząd LGD wykonał Plan Pracy na 2015 r. przyjęty uchwałą nr 3/2015 Walnego 

Zebrania Członków z dnia 17.04.2015 r. 

2. W 2015 r. przychody LGD osiągnęły poziom 5.882.801,51 zł i były o 1.698.344,49 zł 

niższe od kwoty zaplanowanej (w wysokości 7.581.146,00 zł). Niższe wpływy wynikają z 

wydłużenia realizacji Projektu pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny …” finansowanego 

ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy do marca 2016 r. W tym projekcie 

wydatki będą ponoszone jeszcze w 2016 r., w związku z tym refundacja pozostałej części 

kosztów nastąpi w tym samym roku lub w roku jeszcze następnym.  

Przychody LGD w 2015 r. były o 1.756.479,62 zł wyższe w porównaniu z 2014 r. 

(4.126.321,89 zł). Z tego największą pozycję stanowiły przychody ze środków pomocowych 

na realizację rozpoczętych i kontynuowanych projektów współfinansowanych w ramach: 

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (5.135.544,14 zł) i Osi 4 LEADER 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (562.574,96 zł). 

 

Łączne koszty LGD w 2015 r. wyniosły 5.380.640,02 zł i wiązały się przede wszystkim z 

realizacją projektów wdrażanych przez stowarzyszenie. Największą pozycję w ramach 
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wydatków stanowiły: granty dla beneficjentów Projektu partnerskiego pn. „EUROszansa 

dla Lubelszczyzny …” (4.541.825,02 zł), wynagrodzenia (378.942,73 zł), usługi obce 

(153.858,54 zł), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (72.613,40 zł) oraz materiały i 

energia (40.940,97 zł), a także nadwyżka kosztów nad przychodami z roku 2014 w 

wysokości 154.558,11 zł. 

 

W 2015 r. wynik finansowy osiągnięty przez LGD stanowi nadwyżkę przychodów nad 

kosztami w wysokości 502.161,30 zł. Nadwyżka ta stanowi otrzymane środki finansowe 

na realizację rozpoczętych projektów – głównie projektu „EUROszansa dla 

Lubelszczyzny…” 

 

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu 

LGD „Zielony Pierścień” za 2015 rok i na tej podstawie wnioskuje do Walnego Zebrania 

Członków LGD o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2015. 

 

Podpisy: 
 

Lp. Imię i nazwisko Za Przeciw Wstrzymał się 
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Anna Matraszek-Furtak  

 

 

 

 

   

2 Ignacy Czeżyk    

3 Urszula Wojtalik - Sarnecka    

 


