
 

 

 

 
Sprawozdanie  

z działalności Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” za rok 2020 
wraz z opinią dotyczącą udzielenia absolutorium zarządowi za 2020 rok 

 

Komisja Rewizyjna Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” działając na podstawie § 25 ust. 

3 Statutu Stowarzyszenia przyjmuje się, co następuje.  

I. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu 

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” prowadzi działalność zgodnie z ustawą z dnia 7 

kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z 

udziałem lokalnej społeczności. Stowarzyszenie pełni funkcje tzw. lokalnej grupy działania (RLGD) 

wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 kierowaną przez społeczność na podstawie 

Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

nr 00015-6933-UM0710003/16 zawartej dnia 17 maja 2016 r. z późniejszymi aneksami.  

II. Ocena działalności merytorycznej (statutowej) i finansowej Stowarzyszenia 

Komisja zapoznała się z działaniami Zarządu w 2020 roku obejmującymi współpracę z Samorządem 

Województwa Mazowieckiego, działania związane z aktualizacją i realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju, 

działania związane z organizacją Walnego Zebrania, działania związane z zatwierdzaniem sprawozdań 

i przedłużeniem kadencji Zarządu, działalność Biura LGD, działania dotyczące współpracy oraz 

patronaty oraz działania dotyczące kontroli zewnętrznych.  

Po zamknięciu ksiąg finansowych za 2020 rok Komisja Rewizyjna dokonała kontroli środków 

finansowych i dokumentacji księgowej Stowarzyszenia. Dokumentację finansową prowadziło w 2020 

roku Biuro Rachunkowe Ramzes Patrycja Kabat z siedzibą w Wołominie. Komisja Rewizyjna zapoznała 

się ze sprawozdaniem finansowym za 2020 rok przygotowanym przez Biuro Rachunkowe. 

Sprawozdanie finansowe zawiera bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową. W 

wyniku przeprowadzonej kontroli oraz na podstawie zapisów księgowych stwierdzono, że 

Stowarzyszenie roku obrotowym osiągnęło przychody w wysokości 776406,11, koszty razem wyniosły 

440369,75 Rachunek wyników za bieżący okres sprawozdawczy tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 

2020 r. prezentuje wynik z działalności Stowarzyszenia – 341092,11 

III. Ustalenia Komisji Rewizyjnej  

Podczas przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna nie odnotowała uchybień w ramach działalności 

statutowej (merytorycznej) i finansowej Stowarzyszenia za 2020 rok pod względem celowości, 

rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

Działalność i gospodarka finansowa Stowarzyszenia była prowadzona zgodnie z wytycznymi dla 

lokalnych grup działania. Na podstawie § 25 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna wnosi o 

zatwierdzenie sprawozdania z działalności finansowej Stowarzyszenia za 2020 rok i o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za ten rok. 


