Uchwafa Kom isji Rewizyj nej Stowa rzyszenia,, Pomorskie w U nii Eu ropejskiej"
z dnia 15.04.2015 r.
w sprawie sprawozdania z dzialalno6ciZarzqdu i wniosku o udzielenie absolutorium
za rok 2Ot4
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ,,Pomorskie w Unii Europejskiej", w skfadzie:
(1) Maciej Buczkowski, (2)Jan Olech, (3) Ryszard Sylka
po zapoznaniu siq z dzialaniami jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia ,,Pomorskie
w Unii Europejskiej" oraz dokumentacjq finansowq i merytorycznq za rok 2014 stwierdza
co nastqpuje:

5r.
Zrealizowany zostaf plan zadari na rok 2OL4 przyjgty uchwalq nr O3/20I4 Walnego Zebrania
Czlonk6w Stowarzyszenia ,,Pomorskie w Unii Europejskiej" z dnia 16 kwietnia 2OI4 r.

5z'
Bud2et zostat wydatkowany w nastQpujqcej strukturze procentowej

:

1) w pkt 1 ,,Wynajem,

2)

3)

4l

ubezpieczenie, wyposa2enie Biura w Brukseli" wydatkowano
20L828,57 zt co stanowi 97,27% z planowanej kwoty 207 5OO,OO zl,
w pkt 2 ,,Wynajem, ubezpieczenie, wyposa2enie Biura Miejscowego" wydatkowano
L7 462,60 zf co stanowi 72,76% z planowanej kwoty 24 OOO,OO zl,
w pkt 3 ,,Ustugi pocztowo - telekomunikacyjne" wydatkowano 283L9,L7 zt co stanowi
79,tOo/o z planowanej kwoty 35 800,00 zl,

wpkt4,,KosztyosobowewBrukseli"wydatkowano48gST4,Otztcostanowi

79,L7o/oz

planowanej kwoty 618 800,00 zt,
5) w pkt 5 ,,Promocja" wydatkowano 78769,05 zt co stanowi 99,71% planowanej kwoty
79 OOO,OO zl,
6) w pkt 6 ,,Koszty osobowe w Polsce wydatkowano 135 L60,37 zt co stanowi 1L2,63%
planowanej kwoty 120 000,00 zt,
7l w pkt 7 ,,Organizacja szkolefi, seminari6w, warsztat6w, podr62e slu2bowe, udziaf w
seminariach/konferencjach" wydatkowano 125 585,85 zl co stanowi LO2,LO% z
planowanej kwoty t23 OOO,OO zl,
8) w pkt 8 ,,Opfaty bankowe, r62nice walutowe, prenumerata, podwykonawstwo, inne"
wydatkowano 41 780,15 zf co stanowi 87,96% z planowanej kwoty 47 5OO,OO zl,
9) w pkt 9,,Wynajem mieszkania w Brukseli" wydatkowano 67 324,56 zt co stanowi 85,22%
z planowanej kwoty 79 OOO,OO zl,
10)w pkt 10 ,,Rezerwa bud2etowa" wydatkowano 0,00 zt co stanowi O% z planowanej kwoty
I25 454,99 zl.
Og6fem wydatkowano 1186 L04,33 zt co stanowi 81.,24% z catkowitej kwoty bud2etu
t 460 054,99 zl.
Bud2et zostaf wykonany
merytorycznie.

5g'
w stopniu zadawalajqcym, powstafa nadwy2ka jest

5+.
Srodki finansowe Stowarzyszenia wydatkowane byty

w

uzasadniona

spos6b celowy, merytorycznie

uzasadniony i gospodarny.

Komisja Rewizyjna wnioskuje

o

9s'
udzielenie Tarzqdowi Stowarzyszenia absolutorium

za dziatalno6i w roku 2014.
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