SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
STOWARZYSZENIA LGR „7 RYB” ZA 2017 ROK
W skład Komisji Rewizyjnej w roku 2017 wchodzą:
1. Grzegorz Bałdyga– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Joanna Hereć -Członek Komisji Rewizyjnej
3. Przemysław Majchrzak- 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.
W 2017 roku odbyło się pięć posiedzeń Komisji Rewizyjnej ;
Przedmiotem obrad były m.in. niżej wymienione sprawy;
1) 14.03.2017 – 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 2016 rok oraz
losowo wybranych dowodów księgowych dotyczących wydatków w 2016 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 2016 rok.
2) 27.06.2017 r. – przeprowadzenie egzaminu ze znajomości dokumentów związanych
z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Rybacka „7 Ryb”. Komisja przeprowadziła egzamin w formie testu
sprawdzającego wiedzę dla członków Zarządu oraz pracowników Biura LGR „7 Ryb”.
3) 6.09.2017 - przeprowadzenie egzaminów ze znajomości dokumentów związanych
z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Rybacka „7 Ryb”. Komisja przeprowadziła egzamin w formie testu
sprawdzającego wiedzę dla członków Zarządu oraz Rady.
W 2017 roku odbyło się łącznie 13 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Rybacka „7 RYB”. Przedmiotem obrad podczas posiedzeń Zarządu było przede wszystkim
omawianie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia.
W 2017 r. miało miejsce również 1 Sprawozdawcze Walne Zebrania Członków
Stowarzyszenia LGR„7 Ryb”:
1. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków odbyło się w dniu 23 maja 2017 roku
w restauracji Komfort, ul. Cmentarna 19, 64-830 Margonin. W zebraniu uczestniczyło
63 członków, przy ogólnej liczbie członków 133.
Odbyło się także 6 posiedzeń Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” m.in. w zakresie wyborów
wniosków do dofinansowania.
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:
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