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Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2015 
Walnego Zebrania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 
z dnia 26.02.2015 

 

 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

 Z DZIAŁALNOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA  

„ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”  

W ROKU 2014 

 

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. Na mocy podpisanych aneksów do w/w Umowy Przyznania Pomocy, które 

wprowadziły zmiany w zakresie planu finansowego operacji i zestawienia rzeczowo - finansowego, 

wysokość poszczególnych transz środków finansowych w ramach których realizowano wydatki wynoszą 

kolejno: 193 738,48 zł ( rok 2011), 207 890,20 zł ( rok 2012), 240 000,00 zł ( rok 2013), 185 000,00 zł              

( rok 2014) oraz 84 889,43 zł ( rok 2015). 

W roku 2014 LGD funkcjonowało i ponosiło wydatki na podstawie kredytu w rachunku bieżącym                

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

członkowskich. Ponadto stowarzyszenie sfinansowało w części projekt współpracy pod nazwą „Promocja 

Aktywnego Wypoczynku” z pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 60.000,00 zł.   

 

Umowa Przyznania Pomocy zabezpieczyła środki w 2014r. na wydatki bieżące - administracyjne 

biura (w tym, m.in.: wynagrodzenia pracowników, najem lokalu, media, opłaty abonamentowe za internet 

i telefon, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, koszty licencji, oprogramowania, delegacje 

członków organów LGD oraz pracowników biura, wynagrodzenia członków Rady za posiedzenia oraz inne 

wydatki związane ze sprawnym funkcjonowaniem LGD w tym usługi pocztowe, opłaty sądowe i skarbowe, 

środki czystości, konserwacja sprzętu i wyposażenia). Ponadto Umowa zagwarantowała środki w 2014 r. na 

wydatki związane informowaniem i promocją obszaru LSR,  aktywizacją mieszkańców objętych Lokalną 

Strategią Rozwoju. Środki te zostały przekazane LGD w formie refundacji na podstawie faktycznie już 
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poniesionych kosztów kwalifikowanych w ramach PROW 2007- 2013, po pozytywnym rozparzeniu 

złożonych przez LGD wniosków o płatność pośrednią ( za etap I i II 2014). 

W dniu 23.04.2014r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na rachunek 

stowarzyszenia zlecenie płatności – refundacja wydatków za II etap 2013 roku na kwotę 104 912,29 zł. 

W dniu 14.08.2014r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na rachunek 

stowarzyszenia zlecenie płatności – refundacja wydatków za realizowany projekt współpracy pn. „Pradoliną 

Wieprza” na kwotę 25 863,47 zł. 

W dniu 09.10.2014 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na rachunek 

stowarzyszenia zlecenie płatności – refundacja wydatków za I etap 2014 roku na kwotę 82 083,59 zł. 

03.11.2014 r. LGD złożyło do Samorządu Województwa Lubelskiego wniosek o płatność po realizacji 

zadania projekt współpracy „Promocja aktywnego wypoczynku” na kwotę 92 472,66 zł.  

W styczniu 2015r. LGD złożyło do Samorządu Województwa Lubelskiego wniosek o płatność po 

realizacji zadań drugiego etapu 2014 roku.  

 

W roku 2014 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). Za obsługę 

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

podstawie umowy zlecenia. 

W roku 2014 do Stowarzyszenia przystąpiło dwóch nowych członków, jeden zrezygnował z 

członkostwa  ze względu na  zmianę miejsca zamieszkania. W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy 58 

członków. 

 

2. DZIAŁANIA LGD. 

 

Zarząd LGD: 

W roku 2014  Zarząd Stowarzyszenia LGD odbył 3 posiedzenia, które dotyczyły m.in. takich zagadnień jak: 

− przyjęcie sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok 2013, 
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− przyjęcie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za okres kadencyjny 2011-

2014, 

− zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2013 rok, 

− przyjęcie do Stowarzyszenia nowych członków, 

− plan pracy Zarządu i biura na rok 2014, 

− operacje planowane do realizacji w 2014 r, 

− realizacja projektów współpracy, 

− działań promocyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie. 

 

W roku 2014 Zarząd przyjął 7 uchwał: 

− Uchwałę nr 1/2014 z dn. 07.03.2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” za rok 2013, 

− Uchwałę nr 2/2014 z dn. 07.03.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia 

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

− Uchwałę nr 3/2014 z dn. 07.03.2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” na rok 2014, 

− Uchwałę nr 4/2014 z  dn. 07.03.2014 w sprawie przyjęcia planu finansowego Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” na rok 2014, 

− Uchwałę nr 5/2014 z dn. 03.10.2014 w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, 

− Uchwałę nr 6/2014 z dn. 03.10.2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” za okres kadencyjny 2011-

2014, 

− Uchwałę nr 7/2014 z dn. 14.10.2014 w sprawie wyznaczenia osób do składania oświadczeń woli i 

zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną 

Wieprza i leśnym szlakiem”. 

 

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania: 

 

W roku 2014 odbyły się 3 Walne Zebrania Członków, na których podjęto łącznie 15 uchwał: 
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− Uchwała nr 1/2014 z dn. 14.03.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 

2013  Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, 

− Uchwała nr 2/2014 z dn. 14.03.2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Wieprza i leśnym szlakiem” za rok 2013, 

− Uchwała nr 3/2014 z dn. 14.03.2014 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, 

− Uchwała nr 4/2014 z dn. 14.03.2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” na rok 2014, 

− Uchwała nr 5/2014 z dn. 14.03.2014 w sprawie przyjęcia planu finansowego (budżetu) na rok 2014 

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

− Uchwała nr 6/2014 z dn. 14.03.2014  w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na wydatki 

objęte umową przyznania pomocy w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego 

PROW 2007-2013, 

− Uchwala nr 7/2014 z dn. 27.05.2014 w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

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

− Uchwała nr 8/2014  z dn. 14.10.2014 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” w związku z upływem kadencji dotychczasowego 

składu, 

− Uchwała nr 9/2014 z dnia 14.10.2014 w sprawie wyboru składu członków Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” w związku z upływem kadencji dotychczasowego 

składu, 

− Uchwała nr 10/2014 z dnia 14.10.2014 w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” w związku z upływem 

kadencji dotychczasowego składu, 

− Uchwała nr 11/2014 z dnia 14.10.2014 w sprawie wyboru składu członków Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”  w związku z upływem 

kadencji dotychczasowego składu, 

− Uchwała nr 12/2014 z dnia 14.10.2014 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” w związku z upływem kadencji 

dotychczasowego składu, 
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− Uchwała nr 13/2014 z dnia 14.10.2014 w sprawie wyboru składu członków Zarządu Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” w związku z upływem kadencji 

dotychczasowego składu, 

− Uchwała nr 14/2014 z dnia 14.10.2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego z 

przeznaczeniem na wydatki objęte umową dotacji nr 0000-6932-UM0300047/10 i umową ramową o 

warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju nr UM03-6933-UM0300008/09, 

− Uchwała nr 15/2014 z dnia 14.10.2014 w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”. 

 

Badania nad obszarem objętym LSR: 

W ramach prowadzonych badań nad obszarem objętym LSR, w  roku 2014 dokonano dwóch 

aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Dotyczyły one m. in.:  przesunięć w  budżecie pomocy na wdrażanie 

LSR pomiędzy latami (budżet ogólny i szczegółowy), likwidacji stanowiska pracy pracownika ds. 

administracyjnych i obsługi biura stowarzyszenia , zmian w składzie organów stowarzyszenia Zarządzie 

(rozszerzenie Zarządu) oraz Radzie ( rezygnacja jednego z członków Rady). 

 

Informowanie o obszarze działania LGD i LSR: 

W roku 2014 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, 

− wydanie przewodnika rowerowego – folderu promocyjnego LGD, 

 

Ponadto w roku 2014 stowarzyszenie dokonało oznakowania szlaku rowerowego i nordic walking, a także 

stworzyło stronę internetową w ramach projektu współpracy „Promocja aktywnego wypoczynku”. 

 

Nabory wniosków o przyznanie pomocy: 

W roku 2014 Lokalna Grupa Działania zorganizowała 3 nabory wniosków o przyznanie pomocy 

w ramach działań Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013: 

-  I nabór (03.03.2014 – 28.03.2014), działania: Odnowa i rozwój wsi i Małe projekty, 

-  II nabór (22.04.2014 – 06.05.2014), działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 
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-  III nabór (27.06.2014 – 11.07.2014), działanie: Małe projekty. 

Łącznie do biura LGD wpłynęło 20 wniosków (13 na Małe projekty, 6 na Odnowę i rozwój wsi, 1 na 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej).  

 

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: 911 518,11 zł, w tym na rok 2014 -  185 000,00 zł 

 

Charakterystyka realizowanych zadań i poniesionych kosztów w 2014r. objętych umową dotacji: 

 

I. Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR 

             wartość zadania: 28 634,24 zł 

       W tym: 

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

2. Kalendarze – 2 383,74 zł 

3. Ogłoszenia o naborach – 369,00 zł 

4. Aktualizacja strony internetowej LGD – 6 000,00 zł 

5. Przewodnik rowerowy – folder promocyjny LGD – 7 087,50 zł 

 

II. Funkcjonowanie LGD (koszty administracyjne) – 124 694,92 zł  

     W tym:  

1. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników, ekwiwalent za niewykorzystany urlop 

pracownika na zastępstwo wraz kosztami pracodawcy związanymi z zatrudnieniem pracowników, 

badania lekarskie - (dyrektor biura LGD, pracownik administracyjno-biurowy, pracownik obsługi 

księgowo-kadrowej) – 100 620,41 zł 

2. Koszty funkcjonowania biura /czynsz najmu, opłaty za internet i telefon, media/ - 11 432,34 zł  

3. Wynagrodzenie członków Rady za posiedzenia – 4 200,00 zł 
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4. Delegacje pracowników biura i członków organów LGD – 3 294,83 zł 

5. Opłaty sądowe i skarbowe- 272,00 zł 

6. Materiały biurowe, tusze, tonery, wyposażenie LGD – 499,07 zł 

7. Koszty licencji i oprogramowania, usług hostingowych  – 602,84  zł 

8. Konserwacja sprzętu i urządzeń – 944,03 zł  

9.  Usługi pocztowe – 945,05 zł  

10. Podpis kwalifikowany – 292,74 zł  

11. Mapa interaktywna LGD – 1 476,00 zł  

12. Środki czystości – 104,61 zł  

13. Pieczątki – 11,00 zł  

 

                                                                                 
 

 
 


