Uchwafa Komisii Rewizyjnej Stowarzyszenia,,Pomorskie w Unii Europejskiej"
z dnia 24.05.20t7 r.
w sprawie sprawozdania z kontroli dzialalnoSciTarzqdu iwniosku o udzielenie
absolutorlumZarzqdowi za rok 20tG

na podstawie S 19 ust. 2 pkt 1 i 4 Statutu Stowarzyszenia uchwala siq co nastqpuje:

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ,,Pomorskie w Unii Europejskiei" po zapoznaniu siq
z dziafaniami jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia ,,Pomorskie w Unii Europejskiej"
oraz dokumentacjq finansowq i merytorycznEza rok 2016 stwierdza co nastqpuje:

5r.
Zrealizowany zostat plan zadari na rok 2OL6 przyjqty uchwatq nr 6/201,6 Walnego Zebrania
czlonk6w stowarzyszenia ,,Pomorskie w Unii Europejskiej" z dnia 16 maja 201,6 r.

52.
Budzet zostal wydatkowany w nastqpujqcej strukturze procentowej :
1) w pkt 1- ,,Wynajem, ubezpieczenie, wyposazenie Biura w Brukseli" wydatkowano
L70 313,60 zf co stanowi L03,22 Yo z planowanej kwoty 165 000,00 zt ,
2) w pkt 2 ,,wynajem, ubezpieczenie, wyposa2enie Biura Miejscowego" wydatkowano
24 09L,32 zf co stanowi 125,48 % z planowanej kwoty 19 2OO,OO zl,
3) w pkt 3 ,,Ustugi pocztowo - telekomunikacyjne" wydatkowano 30 343,21zf co stanowi
90,85 %o z planowanej kwoty 33 400,00 zl,
4) w pkt 4,,Koszty osobowe w Brukseli" wydatkowano 649381,54 zt co stanowi97,86%
z planowanej kwoty 663 600,00 zt,
5) w pkt 5 ,,Promocja" wydatkowano 3149,52 zl co stanowi 19,09 % planowanej kwoty
16 500 zt,
6) w pkt 6,,Koszty osobowe w Polsce wydatkowano t17397 97 zf co stanowi 87,55 %
planowanej kwoty 134 100,00 zf,

7) w pkt 7 ,,Organizacja szkole6, seminari6w, warsztat6w, podr6ze stuzbowe, udziat
w seminariach/konferencjach" wydatkowano LtL 959,67 zl co stanowi B2,Il %
z planowanej

kwoty t3625O,O0zt,

8) w pkt B ,,Prenumerata, podwykonawstwo,
1.L7,87

%o

9) w pkt 9
101,90

o/o

inne" wydatkowano 57 L64,83 zl co stanowi

z planowanej kwoty 48 500,00 zt,

,,Wynajem mieszkania

w

Brukseli" wydatkowano 87 01-9,96 zt co stanowi

z planowanej kwoty 85 400,00 zi,

10)w pkt L0,,Optaty bankowe, r62nice walutowe" wydatkowano 4072,30 zt co stanowi
81,45

%o

z planowanej kwoty 5 000,00 zf,

11)w pkt L1 ,,Rezerwa bud2etowa" wydatkowano 9374L,30 zl co stanowi L4,47

%

z planowanej kwoty 647 754,29 zl.

Og6tem wydatkowano 1348 635,18 zt co stanowi 68,99
L 954 704,29 zl.

%o

z

calkowitej kwoty budzetu

9s.
Budzet zostaf wykonany
merytorycznie.

w stopniu zadawalajqcym, powstata nadwy2ka jest uzasadniona

9+'
Srodki finansowe Stowarzyszenia wydatkowane byly

w

spos6b celowy, merytorycznie

uzasadniony i gospodarny.

9s'
Komisja Rewizyjna wnioskuje
za dziafalno5i

w roku 2Ot6.

o

udzielenie Tarzqdowi Stowarzyszenia absolutorium

