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Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2014 z dnia 07.03.2014 
Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 
 

 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

 Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA  

„ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”  

W ROKU 2013 

 

1. SPRAWY ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM LGD. 

Dnia 4 kwietnia 2011 r., w ramach działania: „ Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013,  

pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „ Doliną 

Wieprza i leśnym szlakiem”,  została podpisana Umowa Przyznania Pomocy na lata 2011- 2015, na łączną 

kwotę 898 259,90 zł, w podziale na następujące transze: 210 000,00 zł ( rok 2011), 192 000,00 zł                     

( rok 2012), 192 000,00 zł ( rok 2013), 177 198,04 zł ( rok 2014) oraz 127 061,86 zł ( rok 2015). 

Aneksem nr 3 do Umowy Przyznania Pomocy z dnia 15.05.2012, zostały wprowadzone zmiany w 

zakresie planu finansowego operacji, zestawienia rzeczowo - finansowego operacji.  

Na mocy podpisanego w maju 2012 r.  aneksu zmianie uległa wysokość poszczególnych transz. 

Wynosi ona kolejno: 210 000,00 zł ( rok 2011), 207 303,20 zł ( rok 2012), 212 000,00 zł ( rok 2013), 

177 198,04 zł ( rok 2014) oraz 91 758,66 zł ( rok 2015). 

Umowa Przyznania Pomocy zabezpieczyła środki na wydatki bieżące- administracyjne biura (w tym, 

m.in.: wynagrodzenia pracowników, najem lokalu, opłaty abonamentowe za internet i telefon, zakup 

materiałów biurowych i eksploatacyjnych, koszty licencji oprogramowania, delegacje członków organów 

LGD oraz pracowników biura, wynagrodzenia za wykonywanie zleceń, wynagrodzenia członków Rady za 

posiedzenia oraz inne wydatki związane ze sprawnym funkcjonowaniem LGD, w tym: opłaty skarbowe          

i sądowe). Ponadto Umowa zagwarantowała środki na wydatki związane z badaniami nad obszarem LSR,  

informowaniem i promocją obszaru LSR,  szkoleniami kadr biorących udział we wdrażaniu LSR oraz 

aktywizacją mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju. Środki te zostaną przekazane LGD w formie 

refundacji na podstawie faktycznie już poniesionych kosztów kwalifikowanych w ramach PROW 2007- 2013, 

po pozytywnym rozparzeniu złożonych przez LGD wniosków o płatność pośrednią ( za etap I 2013) 

i płatność ostateczną ( za etap II 2013) za rok 2013. 
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W dniu 08.05.2013 r. Urząd Marszałkowski przekazał  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa zlecenia płatności,  za II etap 2012 roku na kwotę 98 154,61 zł. 

Dnia 15.10.2013 r. Urząd Marszałkowski przekazał  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa zlecenia płatności,  za I etap 2013 roku na kwotę 99 892,07 zł. 

Dnia 13.01.2014 r. LGD złożyło do Samorządu Województwa Lubelskiego wniosek o płatność po 

realizacji zadań II etapu 2013 roku.  

W roku 2013 LGD funkcjonowało i ponosiło wydatki na podstawie kredytu w rachunku bieżącym 

zaciągniętego w  Banku Spółdzielczym z siedzibą w Lubartowie, w maksymalnej kwocie 160 000,00 zł oraz 

składek członkowskich. 

W roku 2013 w biurze LGD zatrudnieni byli: Pan Leszek Zieliński- dyrektor biura LGD, (1 etat, 

umowa o pracę), Pani Małgorzata Mazur – pracownik ds. administracyjnych i obsługi biura Stowarzyszenia   

(1 etat, umowa o pracę), Pani Renata Rola – pracownik ds. administracyjnych i obsługi biura Stowarzyszenia 

(1 etat, umowa o prace na czas usprawiedliwionej nieobecności Pani Małgorzaty Mazur) i Pani Anna 

Jankowska – pracownik księgowo - kadrowy  Stowarzyszenia (¼ etatu, umowa o pracę). Utrzymanie 

czystości w pomieszczeniach Stowarzyszenia zlecono firmie zewnętrznej ECOMIX, zaś za obsługę 

informatyczną biura i organów Stowarzyszenia  odpowiedzialny jest Pan Michał Dybała zatrudniony na 

podstawie umowy zlecenia. 

W roku 2013 do Stowarzyszenia przystąpił jeden nowy członek, jeden zaś został pozbawiony 

członkostwa  ze względu na brak uczestnictwa w działalności stowarzyszenia i nie opłacanie składek 

członkowskich. W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy 57 członków. 

 

2. DZIAŁANIA LGD. 

 

Zarząd LGD: 

W roku 2013  Zarząd Stowarzyszenia LGD odbył 3 posiedzenia, które dotyczyły m.in. takich zagadnień jak: 

− przyjęcie do Stowarzyszenia nowych członków, 

− plan pracy Zarządu i biura na rok 2013, 

− operacje planowane do realizacji w 2013 r, 

− realizacja projektów współpracy, 

− działań promocyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie. 
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W roku 2013 Zarząd przyjął 7 uchwał: 

− Uchwałę nr 1/2013 z dn. 08.04.2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” za rok 2012, 

− Uchwałę nr 2/2013 z dn. 08.04.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” za rok 2012, 

− Uchwałę nr 3/2013 z dn. 08.04.2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” na rok 2013, 

− Uchwałę nr 4/2013 z  dn. 08.04.2013 w sprawie przyjęcia planu finansowego Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” na rok 2013, 

− Uchwałę nr 5/2013 z dn. 10.05.2013 w sprawie przyjęcia projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, 

− Uchwałę nr 6/2013 z dn. 10.05.2013 w sprawie wykluczenia z grona członków Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, 

− Uchwałę nr 7/2013 z dn. 08.07.2013 w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”. 

 

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania: 

W roku 2013 odbyły się 2 Walne Zebrania Członków, na których podjęto łącznie 8 uchwał: 

− Uchwała nr 1/2013 z dn. 12.04.2013 w zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2012 

Zarządu  Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, 

− Uchwała nr 2/2013 z dn. 12.04.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Wieprza i leśnym szlakiem” za rok 2012, 

− Uchwała nr 3/2013 z dn. 12.04.2013 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, 

− Uchwała nr 4/2014 z dn. 12.04.2013 w sprawie przyjęcia planu pracy Lokalnej Grupy Działania                 

„ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” na rok 2013, 

− Uchwała nr 5/2013 z dn. 12.04.2013 w sprawie przyjęcia planu finansowego (budżetu) na rok 2013 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, 

− Uchwała nr 5A/2013 z dn. 13.12.2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego                         

z przeznaczeniem na wydatki objęte umową dotacji nr 00078-6932-UM0300047/10 i umową ramową     

o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nr UM03-6933-UM0300008/09, 
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− Uchwala nr 6/2013 z dn. 13.12.2013 w sprawie zmian w Regulaminie Rady Lokalnej Grupy Działania 

„Dolina Wieprza i leśnym szlakiem”, 

− Uchwała nr 7/2013 z dn. 13.12.2013 w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej 

Grupa Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”. 

 

Badania nad obszarem objętym LSR: 

W ramach prowadzonych badań nad obszarem objętym LSR, w  roku 2013 dokonano jednej 

aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Dotyczyła ona m. in.:  przesunięć w  budżecie pomocy na wdrażanie 

LSR pomiędzy latami (budżet ogólny i szczegółowy), zmian w harmonogramie naboru wniosków, 

wskaźników rezultatu i produktu poszczególnych przedsięwzięć, procedury wyboru operacji przez LGD, 

procedury odwoławczej od decyzji organu decyzyjnego LGD, zmian w kartach oceny zgodności operacji        

z LSR i karty oceny zgodności operacji według lokalnych kryteriów, dołączenie wzoru pisma do 

beneficjentów z informacją o wyniku oceny operacji. Również w Regulaminie Rady dokonano zmian 

równoległych do zmian w LSR. Zmiany w LSR i Regulaminie Rady zostały spowodowane dwoma czynnikami: 

zaleceniami z kontroli prowadzonej w LGD przez Samorząd Województwa Lubelskiego i naborami 

wniosków. 

 

Informowanie o obszarze działania LGD i LSR: 

W roku 2013 informowanie o obszarze LGD i LSR realizowane było przez następujące działania: 

− wydanie 4 kompletów biuletynów informacyjnych – kwartalników LGD promujących obszar LSR,  

− wydanie kalendarza trójdzielnego,  

− ogłoszenia o planowanych naborach wniosków, 

− gadżety reklamowe pocztówki LGD, 

− wydanie przewodnika turystycznego – folderu promocyjnego LGD, 

− wykonanie mapy interaktywnej obszaru LGD, 

− wykonanie mapy papierowej obszaru LGD, 

− wykonanie przewodnika kajakowego w ramach projektu współpracy. 

 

Wydarzenia o charakterze promocyjnym: 

W ramach wydarzeń promocyjnych W roku 2013 Stowarzyszenie wzięło udział w imprezach 

promujących obszar LSR festynach i dożynkach, m.in.:  
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− Gminne konkursy recytatorskie w Firleju i Ostrówku, 

− I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej „Lubelskie Lato 2013” w Wierzchowiskach, 

− Biesiada Czerwcowa 2013 w Lubartowie, 

− III Leszkowska Biesiada Świętojańska, 

− Lato z Górką Lubartowską, 

− Festyn nad Wieprzem w Sernikach, 

− Piknik Integracyjny w Kamionce, 

− Gminne Święto Plonów w Ostrówku, 

− Dożynki Powiatu Lubartowskiego w Abramowie, 

− Spływ kajakowy Rokitno – Leszkowice i piknik kajakowy w Leszkowicach. 

 

Szkolenia lokalnych liderów: 

W roku 2013 odbyło się 2 spotkania informacyjno- szkoleniowe dla potencjalnych beneficjentów, 

przed zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy. 

Spotkania dotyczyły możliwości pozyskania pomocy w ramach działań objętych pomocą programu Leader. 

W ramach spotkań poruszane były takie zagadnienia jak: procedura naboru i oceny wniosków, zgodność 

projektu z celami LSR, koszty kwalifikowalne projektu, sposób wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy i 

wniosku o płatność wraz z załącznikami.  

Łącznie w roku 2013 w ramach wszystkich spotkań przeszkolono 16 osób. 

 

Nabory wniosków o przyznanie pomocy: 

W roku 2013 LGD zorganizowało 2 nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań Osi IV 

Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013: 

-  I nabór (07.01.2013 – 06.02.2013), działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej i Małe projekty, 

- II nabór ( 01.07.2013 – 19.07.2013), działania: Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i Małe projekty, 

Łącznie do biura LGD wpłynęło 31 wniosków (27 na Małe projekty, 3 na Odnowę i rozwój wsi, 1 na 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw).  
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3. ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU: 

 

Projekt: „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności  i aktywizacja” objętego 

PROW na lata 2007-2013 .  

Umowa przyznania pomocy nr  00078-6932-UM0300047/10    

z dnia  4 kwietnia 2011 (na lata 2011-2015) 

Wartość dotacji: 898 259,90 zł, w tym na rok 2013 -  212 000,00 zł 

 

Charakterystyka realizowanych zadań i poniesionych kosztów w 2013r. objętych umową dotacji: 

 

I. Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR 

             wartość zadania: 72 457,47 zł 

       W tym: 

1. Materiały informacyjne (kwartalniki-biuletyny informacyjne LGD) – 12 794,00 zł 

2. Kalendarze – 2 944,62 zł 

3. Gadżety reklamowe (pocztówki) – 2 041,80 zł 

4. Ogłoszenia o naborach – 516,60 zł 

5. Aktualizacja strony internetowej LGD – 6 545,70 zł 

6. Przewodnik turystyczny LGD – 35 610,75 zł 

7. Mapa interaktywna obszaru LGD – 5 904,00 zł 

8. Mapa (papierowa) obszaru LGD – 6 100,00 zł 

 

II. Wydarzenia o charakterze promocyjnym 

              wartość zadania: 4 074,44 zł 

        W tym: 

1. Udział w imprezach promujących obszar LSR  i przygotowanie produktów lokalnych – 4 074,44 zł 
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V.         Funkcjonowanie LGD ( koszty administracyjne) – 129 065,48 zł  

     W tym:  

1. Wynagrodzenia pracowników wraz kosztami pracodawcy związanymi z zatrudnieniem pracowników 

- (dyrektor biura LGD, pracownik administracyjno-biurowy, pracownik obsługi księgowo-kadrowej) 

– 89 511,10 zł 

2. Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych – 3 166,10 zł 

3. Koszty funkcjonowania biura /czynsz najmu, opłaty za internet i telefon, media/ - 11 575,42 zł  

4. Wynagrodzenie członków Rady za posiedzenia – 13 500,00 zł 

5. Delegacje pracowników biura i członków organów LGD – 4 095,52 zł 

6. Opłaty sądowe i skarbowe- 141,00 zł 

7. Materiały biurowe, tusze, tonery, wyposażenie LGD – 4 011,00 zł 

8. Koszty licencji i oprogramowania, usług hostingowych  – 631,74  zł 

9. Konserwacja sprzętu i urządzeń – 396,00 zł  

10.  Usługi pocztowe – 2 037,60 zł  

 

                                                                                 
 

 
 


