
 

 

Uchwała nr WZ/21/2016 

Walnego Zebrania Członków 

 Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania 

„Pojezierze Bytowskie” 

 

z dnia 27 czerwca 2016 r.  

 

w sprawie: udzielenia Zarządowi  Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze 

Bytowskie” absolutorium za 2015r. 

 

 Na podstawie § 12 ust. 2, lit. b. Statutu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania 

„Pojezierze Bytowskie” z dnia 23 marca 2013r. tekst jednolity z późn. zm., uchwala się, co następuje: 

 

§ 1  

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” 

na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela Zarządowi Stowarzyszenia w składzie: 

Władysław Pędziwiatr      - Prezes 

Tomasz Czechowski            - Wiceprezes  

Rafał Sztobnicki                   - Wiceprezes 

Małgorzata Kotłowska        - Sekretarz  

Marcin Marczyński       - Skarbnik 

absolutorium z wykonywania obowiązków za 2015r. 

 

§ 2.   

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze 

Bytowskie”  za 2015r.  stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
                                                                                                          
                                                                                                      Przewodniczący                                                                 

                                                                            ( p o d p i s )  

 

 

 



 

 

Załącznik  do Uchwały nr WZ/21/2016 

Walnego Zebrania Członków RLGD „Pojezierze Bytowskie” 

z dnia 27.06.2016 r. 

 

 

Sprawozdanie z działalności  

Lokalnej Grupy Rybackiej  

„Pojezierze Bytowskie” (zmiana nazwy w dniu 24.11.2015 r) 

za 2015 rok. 

 

Dnia 24.05.2016 r. Komisja Rewizyjna w składzie: 

1) Marek Dulewicz – Przewodniczący 

2) Bogdan Michalak – Zastępca  

 

 Na podstawie sprawozdania z działalności Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie”, 

rachunku wyników za 2015r., bilansu na dzień 31.12.2015r. oraz dokumentów finansowych 

Stowarzyszenia oceniła działalność Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej  „Pojezierze Bytowskie”, w skład 

którego wchodzili: 

Skład Zarządu do 26 czerwca 2015 r. 

1) Władysław Pędziwiatr - Prezes 

2) Jerzy Lewi Kiedrowski - Wiceprezes  

3) Andrzej Garstka  - Sekretarz  

4) Małgorzata Kotłowska - Skarbnik 

 

Skład Zarządu od 26 czerwca 2015 r. 

1) Władysław Pędziwiatr - Prezes 

2) Tomasz Czechowski            - Wiceprezes  

3) Rafał Sztobnicki                   - Wiceprezes 

4) Małgorzata Kotłowska        - Sekretarz  

5) Marcin Marczyński            - Skarbnik 

 

I. Działalność finansowa  

 Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, a w 

szczególności na dzień kończący rok obrotowy, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i 

pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, określone w rozdziale 4 ustawy z dnia 29 września 



 

 

1994 r. o rachunkowości tj. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz.694 z późniejszymi zmianami.  

 Wycena bilansowa składników aktywów i pasywów powinna być dokonana zgodnie z art.28 

ustawy o rachunkowości. 

Sprawozdanie finansowe składa się z: 

 Bilansu 

 Rachunek zysków o strat 

 Nota 1 – Zobowiązania finansowe 

Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. 

 W bilansie wykazuje się stan aktywów i pasywów na dzień kończący rok obrotowy i poprzedni 

rok obrotowy. 

 W rachunku wyników wykazuje się dane za bieżący rok obrotowy i poprzedni. Za rok 

obrotowy przyjęto rok kalendarzowy. 

Źródłami majątku Stowarzyszenia mogą być: 

 składki członkowskie 

 darowizny, spadki i zapisy 

 subwencje i dotacje 

 dochody ze zbiórek i imprez publicznych 

 dochody z majątku 

 odsetki od lokat kapitałowych 

 odpisy od podatku przekazywane w trybie art.27 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie 

 odpłatnej działalności statutowej 

 wpisowego 

 Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2014 r.  w wysokości 923 921,65 została 

zaksięgowana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2014 rok na fundusz statutowy. 

 Na dzień 31.12.2015 r w Lokalnej Grupie Rybackiej „Pojezierze Bytowskie” były zatrudnione 2 

osoby na umowę o pracę przebywające na urlopie wychowawczym.  

Rok obrotowy 2015  Stowarzyszenie zamknęło zyskiem wysokości 658 878,66. 

Przychody Stowarzyszenia w wysokości 1 745 415,72 zł pochodziły z następujących źródeł: 

 składki członkowskie 72 466,90 zł 

 opłaty wpisowe                                                                           1 050,00  zł 

 inne przychody określone statutem              1 671 898,82  zł 

 



 

 

Koszty Stowarzyszenia w roku 2015 wyniosły 1 086 537,06 w tym: 

- koszty statutowe Stowarzyszenia -  857 274,04 zł 

- koszty administracyjne - 229 263,02 zł 

 

 W roku 2015 Stowarzyszenie wprowadziło do ewidencji środki trwałe na łączną wartość 

1 617 648,60 zł na co składa się: 

- zaadaptowany budynek tj. Centrum Promocji i Edukacji w Łupawsku 1 496 603,29 zł 

- pompa ciepła                                                                                                                                  85 819,52 zł 

- centrala wentylacyjna                                                                                                                   31 326,79 zł 

- lodówka RF62HERS SAMSUNG                                                                                                     3 899,00 zł 

  

Środki pieniężne wykazane w bilansie: 

 gotówka w kasie 
                          

1 255,79 zł 

 środki zgromadzone na rachunku bankowym 114 601,19 zł 

 

Kwota zobowiązań krótkoterminowych wykazanych w bilansie wynosi   15 980,84 zł 

Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji i poręczeń. 

Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag co do wydatkowania środków finansowych w 2015r. 

 

II. Działalność stowarzyszenia. 

 Działalność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” podobnie jak w 

latach ubiegłych tak i w 2015 roku koncentrowała się głównie na wdrażaniu Lokalnej Strategii 

Rozwoju Obszarów Rybackich poprzez:  

1. realizacje zadań związanych z funkcjonowaniem LGR oraz nabywaniem  umiejętności i aktywizacji 

lokalnych społeczności,  

2.działania w ramach wsparcia na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.  

Powyższe zadania zostały opisane w „SRAWOZDANIU Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA LOKALNEJ 

GRUPY RYBACKIEJ „POJEZIERZE BYTOWSKIE” za rok 2015. 

W związku z pozytywną oceną działalności Zarządu Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna zwraca się 

do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” za rok 2015 rok. 


