Uchwala Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,,Pomorskie w Unii Europejskiej"
z dnia 29.06.2OL8 r.
w sprawie sprawozdania z kontroli dzialalnoSciZarzqdu iwniosku o udzielenie
absolutorlumZarzqdowi za rok 2OL7

na podstawie 5 19 ust. 2 pkt 1 i 4 Statutu Stowarzyszenia uchwala siq co nastqpuje:

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ,,Pomorskie w Unii Europejskiej" po zapoznaniu siq
z dziataniami jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia ,,Pomorskie w Unii Europejskiej"
oraz dokumentacjq finansowq i merytorycznqza rok2OLT stwierdza co nastqpuje:

5r'
Zrealizowany zostaf plan zadari na rok 2Ot7 przyjqty uchwatq nr 3/20L7 Walnego Zebrania
Czfonk6w Stowarzyszenia,,Pomorskie w Unii Europejskiej" z dnia 24maja201-7 r.

52.
Bud2et zostal wydatkowany w nastepujqcej strukturze procentowej

:

1) w pkt L

,,Wynajem, ubezpieczenie, wyposa2enie Biura w Brukseli" wydatkowano
208 L01-,53 zf co stanowi L2I,I3 %o z planowanej kwoty L7t 80O,OO zl ,
2) w pkt 2 ,,Wynajem, ubezpieczenie, wyposa2enie Biura Miejscowego" wydatkowano
t9 722,18 zl co stanowi IO2,72%o z planowanej kwoty L9 2OO,OO zl,
3) w pkt 3 ,,Ustugi pocztowo - telekomunikacyjne" wydatkowano 27 932,37 zt co stanowi
96,32 %o z planowanej kwoty 29 OOO,OO zl,
4l w pkt 4 ,,Koszty osobowe w Brukseli" wydatkowano 654 235,43 zf co stanowi 88,49 %
z planowanej kwoty 750 560,00 zt,
5) w pkt 5,,Promocja" wydatkowano 12957,86 zt co stanowi 99,68 % planowanej kwoty
13 000,00 zt,
6) w pkt 6,,Koszty osobowe w Polsce wydatkowano L26775,77 zl co stanowi 100,62%
planowanej kwoty L26 O0O,OO zl,
7l w pkt 7 ,,Organizaqa szkole6, seminari6w, warsztat6w, podr62e stu2bowe, udziai
w seminariach/konferencjach" wydatkowano I59 291.,13 zl co stanowi 1,t3,37 %
z planowanej kwoty 140 500,00 zt,
8) w pkt 8,,Prenumerata, podwykonawstwo, inne" wydatkowano 40447,95 zt co stanowi
LO7,86 %o z planowanej kwoty 37 500,00 zt,
9) w pkt 9 ,,Wynajem mieszkania w Brukseli" wydatkowano 93 546,L4 zt co stanowi
LO8,O2%ozplanowanej kwoty 86 600,00 zt,
10)w pkt 10 ,,Optaty bankowe, r62nice walutowe" wydatkowano 2075,97 zl co stanowi
41,52%o z planowanej kwoty 5 000,00 zf,

11)w pkt L1-,,Rezerwa bud2etowa" wydatkowano 42 248,4I zl co stanowi 7,L4

%

z planowanej kwoty 59I524,89 zl.

Og6iem wydatkowano 1 305 L64,65 zf co stanowi 66,23 To
L970784,89 zl.

z

calkowitej kwoty bud2etu

59.
Budzet zostal wykonany
merytorycznie.

w stopniu zadawalajqcym, powstata

5+'
Srodki finansowe Stowarzyszenia wydatkowane byfy

w

nadwy2ka jest uzasadniona

spos6b celowy, merytorycznie

uzasadniony i gospodarny.

5s'
Komisja Rewizyjna wnioskuje
za dzialalnoSi w roku 2OL7.
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udzielenie Tarzqdowi Stowarzyszenia absolutorium

