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Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia Dolina Karpia 

za 2018r. 

 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

Przewodniczący – Urszula Kądzioła 

Sekretarz – Dorota Giermek 

Członek – Marek Trzaska 

 

Komisja Rewizyjna odbyła w 2018 r. 4 posiedzenia. 

 

 Komisja przeprowadziła kontrolę działalności Stowarzyszenia Dolina Karpia w dniu  

5 kwietnia 2019 r. oraz w dniu 13 czerwca 2019 r. Komisja dokonała badania dokumentów 

księgowych za 2018 rok. Kontrolowano dokumentację finansową wydatków statutowych, 

wydatków dotacyjnych - cały rok działalności LGD. Przy tych czynnościach szczegółowych 

informacji udzielała Dyrektor Biura - Anna Świątek. Komisja uznała wyjaśnienia ww. osób za 

w pełni wiarygodne i wystarczające. Podkreśla się staranność finansową i przejrzystość 

prowadzonej dokumentacji. Po zapoznaniu się z przedstawioną dokumentacją finansową  

i merytoryczną za rok 2018 dokonała pozytywnej oceny pracy Stowarzyszenia. Również  

w swoich sprawozdaniach za 2018 r. Rada przedstawiła szczegółowo swoją działalność, 

dlatego Komisja Rewizyjna odstąpiła od omawiania tych informacji. 

 

W 2018 r. dokumentacja finansowa prowadzona była przez firmę Biuro Rachunkowe DK 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wadowicach. 

 

Bilans na początek roku 2018 wynosił 276 928,68 zł a na koniec 2018 r. 49 461,89 zł. 

W 2018 r. wpłynęło 152 755,00 zł z tytułu składek członkowskich (członkowie społeczni, 

gospodarczy i publiczni). 

Inne przychody wyniosły: 682 456,47 zł co daje ogółem przychodów w wysokości  

835 211,47 zł. 

Natomiast koszty funkcjonowania Stowarzyszenia w roku 2018 wyniosły 1 060 731,13 zł  

co daje stratę w wysokości 225 519,66 zł. 

Urząd Marszałkowski w 2018 r. przeprowadził łącznie 9 kontroli Stowarzyszenia Dolina 

Karpia w zakresie kosztów bieżących i aktywizacji oraz realizacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność. Obie z wynikiem pozytywnym. 

 



Z badania działalności Stowarzyszenia Dolina Karpia stwierdza się, że Stowarzyszenie 

realizuje z powodzeniem jeden z głównych celów statutowych tj. poprawa warunków życia 

mieszkańców, m. in. w ubiegłym roku zorganizowano w ramach działań promocyjnych 

wielką inicjatywę, jaką był Festiwal Doliny Karpia 2018 organizowany we współpracy  

z wszystkimi gminami Doliny Karpia, 9 imprez - po jednej imprezie w każdej gminie oraz 

Targi Turystyczne Doliny Karpia a finałem tych imprez były Wielkie Zatorskie Żniwa 

Karpiowe.  

 

Komisja Rewizyjna zanotowała wiele kontaktów kulturalnych, promocyjnych 

z instytucjami spoza obszaru Stowarzyszenia, w tym z innymi lokalnymi grupami działania  

i lokalnymi grupami rybackimi podczas projektów współpracy. Pozostałe działania 

szczegółowo opisane zostały w sprawozdaniu Zarządu oraz Rady. 

 

W wyniku zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia Komisja Rewizyjna stwierdza dobrą 

współpracę Zarządu z Włodarzami gmin oraz członkami Stowarzyszenia Dolina Karpia. 

Komisja podkreśla duży wysiłek Zarządu, pracowników Biura oraz Prezesa Zarządu 

wkładany w dalszy rozwój naszego stowarzyszenia. Działania te wspiera pozytywnie Rada. 

 

Komisja Rewizyjna życzy dalszych sukcesów Stowarzyszeniu w realizacji lokalnych strategii 

rozwoju i celów statutowych z pożytkiem dla mieszkańców regionu Doliny Karpia. 

 

Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyjęcie sprawozdania Zarządu za rok 2018 r. oraz 

wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Dolina Karpia. 

 

Dziękuję za uwagę. 


