
Sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej 
w Pile z kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia za rok 

2019 
 
Komisja Rewizyjna w roku 2019 działała w składzie: 

1. Alfreda  Zbierajewska– Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

2. Dominik Piertrzyński- Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 

3. Ewa Oleś-Sokołowska – Sekretarz Komisji Rewizyjnej 

 

Na posiedzeniu w dniu 18.06.2020  Komisja Rewizyjna obradowała w składzie 
Alfreda Zbierajewska i Dominik Pietrzyński. 

 

 
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 18 czerwca  2020 roku dokonała kontroli 
dokumentów i badania sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania z 
Działalności organizacyjnej i merytorycznej Zarządu w 2019 roku. 
Komisja stwierdziła: 
 
1. Prawidłowość sporządzenia bilansu i rachunku zysków i strat za 2019 rok 
Wykazującego nadwyżkę przychodów nad kosztami (zysk) w wysokości  
27 837,71zł 
 
2. Należyte udokumentowanie wszystkich wpływów i wydatków na podstawie 
poprawnie sporządzonych, skontrolowanych i zatwierdzonych dokumentów 
księgowych. 
 
3. Stan środków finansowych na koniec 2019 roku wynosił  160 729,68 w tym : 
• Środki pieniężne w kasie 1 598,75 zł 
• Środki pieniężne na bieżącym rachunku bankowym BNP  151 250,95 zł 
  Środki na rachunku wyodrębnionym w BNP  7 879,98 zł. 
 
 
Środki w kasie są zgodne z raportem kasowym i protokołem inwentaryzacji kasy z 
dnia 31.12.2019 r. ze stanek końcowym 1 598,75 zł. 
Stany środków pieniężnych w Banku są zgodne z wyciągiem bankowym z rachunku 
numer 12 2030 0045 1110 0000 0250 3750 dnia 31.12.2019 r. ze stanem na dzień 
31.12.2019 151 250,95 zł  oraz rachunku numer 64 1600 1462 1027 6577 6000 0005 
ze stanem końcowym  7 879,98 zł, 
Dokumenty te stanowią jednocześnie potwierdzenia sald.. 
 
 
4. Zobowiązania Stowarzyszenie na koniec 2019 r nie wystąpiły. 

Komisja Rewizyjna zapoznała się z obszernym sprawozdaniem merytorycznym 

Zarządu z działalności NGR za rok 2019.  



Oceniła pozytywnie działalność NGR w roku 2019  na rzecz rozwoju obszarów 

rybackich i obszarów akwakultury oraz aktywowania społeczności zamieszkującej 

obszary rybackie, .  

Komisja Rewizyjna zapoznała się również ze sprawozdaniem z naborów wniosków o 

dofinansowanie oraz z działalności Rady NGR w roku 2019  

Komisja Rewizyjna  ocenia pozytywnie  działalność Rady NGR w roku 2019. 
 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wnosi:  

- o przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Nadnoteckiej Grupy 

Rybackiej za rok 2019 tj. bilansu z sumą bilansową 160 780,78 zł oraz rachunku 

zysków i strat zamykającego się zyskiem w wysokości 27 837,71 zł 

- o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej 

za rok 2019 r. 

 
 
 
Piła, dnia 18 czerwca 2020 
 


