
Sprawozdanie z działalności  

Komisji Rewizyjnej LGD Blisko Krakowa 

w kadencji II (styczeń 2011 – styczeń 2013) 

 

1. Skład i organizacja pracy Komisji Rewizyjnej. 

Wybrana w dniu 26 stycznia 2011 r. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: 

1.   Przewodniczący: Wiesław Sapalski 

2.   Wiceprzewodniczący:  Maciej Gędłek 

3.   Wiceprzewodniczący: Zofia Popczyńska - Konon 

 

W trakcie kadencji  komisja rewizyjna odbyła 4 posiedzenia (w 2012 r. – 2) 

 

2. Kontrole 

Komisja Rewizyjna przeprowadziła dwie kontrole działalności stowarzyszenia (kwiecień 2012 – 

kontrola za 2011, styczeń 2013 – kontrola za 2012 r.) obejmujące: analizę dokumentacji księgowej 

oraz sprawozdań finansowych, analizę sprawozdań i dokumentacji dot. działalności Zarządu i Rady, 

kontrolę działalności biura LGD. Szczegółowe informacje oraz wnioski z kontroli zostały zawarte w 

protokołach z kontroli stanowiących załączniki do protokołów z posiedzeń komisji Rewizyjnej. 

 

3. Ewaluacja 

Komisja Rewizyjna dwukrotnie przeprowadziła ewaluację wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

(kwiecień 2012, styczeń 2013) obejmującą ewaluację działań podejmowanych w ramach realizacji 

zadań z zakresu: wdrażanie LSR, Funkcjonowanie LGD, Wdrażanie projektów współpracy. 

Szczegółowe informacje oraz wnioski z kontroli zostały zawarte w raportach ewaluacyjnych 

stanowiących załączniki do protokołów z posiedzeń komisji Rewizyjnej. Ponadto w lipcu 2012 r.  w 

związku z możliwością ubiegania się o wybór LGD do realizacji dodatkowych zadań oraz mając na 

uwadze obowiązek nadzoru nad prowadzeniem monitoringu i ewaluacji LSR, Komisja Rewizyjna 

stowarzyszenia Blisko Krakowa zapoznała się z projektem dokumentacji konkursowej sporządzonej 

przez Zarząd a następnie przeprowadziła ocenę  (ewaluację), propozycji Zarządu w zakresie 

realizacji dodatkowych zadań LSR oraz oceniła innowacyjność przedsięwzięć  proponowanych do 

realizacji w zakresie dodatkowych zadań LSR. 

 

 



4. Szkolenia 

Członkowie Komisji Rewizyjnej LGD wraz z pozostałymi przedstawicielami władz LGD w dniach 

20-21 października 2011 r. uczestniczyli w szkoleniu pn. „Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju 

i dokumentów w kontekście zmian przepisów prawnych i doświadczeń wynikających z 

prowadzonych naborów”. Uczestnicy szkolenia zapoznali się m.in. z problematyką wskaźnikowania 

LSR, prowadzenia monitoringu i ewaluacji LSR, ponadto zostały omówione kwestie zmian w 

lokalnych kryteriach wyboru. W drugim dniu szkolenia odbyło się spotkanie z Prezesem 

Podhalańskiej LGD – Maciejem Szostakiem, który przedstawił ogólne informacje o PLGD (misja, 

cele, budżet, liczba mieszkańców, najciekawsze projekty jakie trafiły do LGD), szczegółowo 

omówił procedurę wyboru projektów oraz lokalne kryteria wyboru. Ponadto przedstawił wnioski 

PLGD z prac nad zmianami we wskaźnikach LSR oraz innych dokumentach. 

 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej 

Blisko Krakowa 

 

Wiesław Sapalski 

 


