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Zał. nr 1 do uchwały nr 1/2010 z dnia 10.03.2010 

Walnego Zebrania Członków LGD 

„Doliną Wiprza i leśnym szlakiem” 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA  

„ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W 2009 R. 

 

1. SPRAWY ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM LGD. 

Dnia 30. 01. 2009 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie został złożony wniosek 

o wybór Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” do realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju. Umowa o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a LGD została zawarta dnia 27. 05. 2009 r. 

Zaś dnia 2 września 2009 r. w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007- 2013, podpisano Umowę Przyznania Pomocy na kwotę 247 300,00 zł. Jednocześnie 

na podstawie złożonego wniosku o wyprzedzające finansowanie LGD otrzymała płatność 

zaliczkową stanowiącą 20 % kwoty przyznanej pomocy, wynoszącą 49 460,00 zł (dnia 

16 listopada 2009 r. został podpisany Aneks do Umowy, na mocy którego zmianie uległa 

wysokość przyznanej kwoty pomocy  z 247 300,00 zł na 205 739,40 zł oraz wysokość 

płatności zaliczkowej na kwotę 41 147,88 zł . Kolejny Aneks do Umowy zawarty dnia 

19 stycznia 2010r. ponownie doprowadził do zmiany wysokości kwoty pomocy z 205 739,40 

zł na 171 597,55 zł. Płatność zaliczkowa została zmniejszona odpowiednio do wysokości 

34 319,51 zł. Zmniejszenie kwoty pomocy i związana z tym konieczność aneksowania Umowy 

wynikała z poniesienia mniejszych, niż zaplanowane, kosztów na realizację działania 

„Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”) . 

Umowa Przyznania Pomocy zabezpiecza środki na wydatki bieżące- administracyjne 

Biura (w tym, m.in.: wynagrodzenia pracowników, zakup wyposażenia Biura, zakup 

materiałów biurowych, najem lokalu, opłaty abonamentowe, delegacje) oraz wydatki 

związane z promocją obszaru LSR, szkoleniami pracowników LGD i członków organów LGD 
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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 złożonego przez 

LGD wniosku o płatność za rok 2009. 

Od momentu utworzenia Stowarzyszenia do dnia 13 listopada 2009 r. LGD nie miała 

urządzonego Biura, korzystano w tym okresie z gościnności i pomieszczenia Centrum Obsługi 

Inwestora znajdującego się w budynku Urzędu Gminy w Lubartowie, przy ulicy 

Lubelskiej 18A.  

Sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Biura LGD do dnia 30 września 2009 r. 

prowadzili: Prezes Stowarzyszenia Pani Beata Wilczyńska, Wiceprezes Stowarzyszenia- Pan 

Jacek Garbacz oraz pracownicy Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Gminy Lubartów- Pan 

Grzegorz Wronowski oraz Pani Dorota Golak. Od dnia 1 października 2009 r. na stanowisku 

Dyrektora Biura LGD zatrudniono Pana Leszka Zielińskiego, a od dnia 2 listopada 2009 r. na 

stanowisku pracownika ds. administracyjnych i obsługi Biura Stowarzyszenia, Panią 

Małgorzatę Mazur – oboje wyłonieni w drodze konkursu, zgodnie z procedurą przewidzianą 

w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Obsługą księgowo- kadrową zajmuje się Pani Anna Jankowska, zatrudniona w Biurze 

LGD od dnia 14 października 2009 r. na umowę zlecenie. Obsługę informatyczną Biura 

i organów Stowarzyszenia prowadzi Pan Mirosław Czuchryta, zatrudniony na umowę zlecenie 

od dnia 14 października 2009 r. 

Od dnia 16 listopada 2009 r. zaczęło funkcjonować  Biuro Stowarzyszenia mieszczące 

się w lokalu Urzędu Gminy Lubartów, przy ulicy Lubelskiej 18 A, p. nr 50. Biuro ma 

powierzchnię 26 m² i posiada dostęp do wszystkich mediów (woda, kanalizacja, energia 

elektryczna), stałych łącz telefonicznych i faksu oraz łącza internetowego. Do dyspozycji LGD 

są również mieszczące się w budynku dwie sale konferencyjne: jedna z pełnym 

wyposażeniem multimedialnym o powierzchni ok. 73 m²  i zapleczem kuchennym 

przystosowana do organizacji szkoleń, czy posiedzeń organów oraz druga o powierzchni 34 

m² . Przed budynkiem znajduje się parking. 

Po otrzymaniu płatności zaliczkowej przystąpiono do adaptacji lokalu na Biuro. 

Wykonano sieć komputerową i telefoniczną. Zakupiono wyposażenie (meble, wykładzina, 
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komputery z oprogramowaniem, drukarki do komputerów, projektor z ekranem 

multimedialnym, flip- charty, kserokopiarkę, materiały i urządzenia biurowe, sprzęt 

telefoniczny) w tym wyposażenie miejsc pracy etatowych pracowników. Zakupiono także 

sprzęt i materiały promocyjne takie jak: roll-upy,  plakaty promujące LGD, tablice, naklejki 

oraz wykonano tablice informacyjno- promocyjne z logotypami Unii Europejskiej, PROW 

2007- 2013 i LEADERA, które zamieszczone zostały przed wejściem głównym do budynku 

Urzędu Gminy w Lubartowie oraz przed wejściem do Biura i w samym Biurze.  

Z racji organizowanej przez Stowarzyszenie konferencji inaugurującej działalność Lokalnej 

Grupy został także opracowany i wydany folder informacyjny o obszarze LSR. 

Dnia 17 grudnia 2009 r. w związku z realizacją Umowy o Przyznanie Pomocy, Zarząd 

LGD zaciągnął kredyt w rachunku bieżącym w Powiatowym Banku Spółdzielczym z siedzibą 

w Lubartowie, w maksymalnej kwocie 160 000,00 zł, na okres od 17 grudnia 2009 r. do 

16 grudnia 2010 r.  

 

2. DZIAŁANIA LGD. 

Praca merytoryczna Zarządu LGD 

W 2009 r. Zarząd odbył 9 posiedzeń, które dotyczyły m.in.; następujących zagadnień: 

- przygotowanie ostatecznej wersji Lokalnej Strategii Rozwoju  wraz z załącznikami, 

- przygotowanie i złożenie wniosku wraz z załącznikami do Samorządu Województwa 

Lubelskiego o wybór LGD do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, 

- aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju, 

- zadania do zrealizowania w ramach LSR w latach 2009- 2015, 

- składki członkowskie, terminy i zasady ich pobierania, 

- sprawa diet i płatności Zarządu i Rady, 

- plan wydatków bieżących w 2009 r., 

- procedura ogłaszania naboru wniosków, 

- projekt organizacji i funkcjonowania biura LGD, 

- procedura zatrudnienia pracowników, ogłaszanie konkursów na stanowiska pracy biura, 

- koncepcja szlaków wodnych i rowerowych, 

- przygotowywanie konferencji inaugurującej działalność LGD, 
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- wniosek o płatność na 2009 r.  i zmiany we wniosku, 

- zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, 

- propozycje działań do zrealizowania przez LGD w 2010 r., 

- podejmowanie uchwał dotyczących m.in.: przyjęcia  Regulaminu Pracy Zarządu, Instrukcji 

Kancelaryjnej, Rzeczowego Wykazu Akt, Regulaminu Biura Stowarzyszenia, Regulaminu 

Pracy i Regulaminu Wynagradzania dla pracowników Stowarzyszenia,  

 

Szkolenia pracowników LGD, członków Zarządu i Rady. 

Pracownicy biura, członkowie Zarządu oraz Rady uczestniczyli w szkoleniach 

organizowanych w dniach 08. 12, 10. 12, 11. 12, 14. 12 i 18. 12. 2009 r. Dotyczyły one m.in. 

takich zagadnień jak: funkcjonowanie organizacji pozarządowych, podejście LEADER, 

dokumenty i wytyczne regulujące wdrażanie PROW; funkcjonowanie biura LGD; efektywne 

wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju- potencjały, cele, przedsięwzięcia, budżet, współpraca, 

zadania organów, w tym zadania Rady; organizacja naboru wniosków, procedura oceny 

formalnej projektów, prowadzenie dokumentacji konkursowej, zasady stosowania kryteriów 

lokalnych i zgodności z LSR; odwołania od oceny wniosków i wyboru projektów. W sumie 

przeszkolono 21 osób.  

 

 Wydarzenia promocyjne i kulturalne: 

Dnia 30 kwietnia 2009r. został rozstrzygnięty, trwający od 15 marca 2009 r., Konkurs 

Plastyczny na logo Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem”. Na konkurs przesłanych zostało 129 prac zgłoszonych przez 66 autorów, 

wykonanych różnymi technikami. Najwięcej propozycji wpłynęło z Gminy Ostrówek- ponad 

70. Zwycięzcą konkursu została Pani Monika Dudek z Lisowa i to właśnie jej projekt został 

wybrany na logo Stowarzyszenia. Przyznano również dwa równorzędne wyróżnienia dla Pana 

Mariusza Skrzypca z Kamionki i Pana Mariusza Puły z Trzcińca. Wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymali dyplomy i drobne upominki, a dla zwycięzców zostały ufundowane atrakcyjne 

nagrody: rower i aparaty fotograficzne. 

Dnia 20 listopada 2009 roku, w Gościńcu Kamienny Potok w Firleju, odbyła się 

konferencja inaugurująca działalność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 
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Wieprza i leśnym szlakiem”, zatytułowana  Inicjatywa LEADER- siła partnerstwa w rozwoju 

lokalnym. W spotkaniu uczestniczyło około 100 osób, związanych bezpośrednio i pośrednio ze 

Stowarzyszeniem. Wśród nich byli członkowie założyciele LGD „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem”- przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządu terytorialnego oraz 

przedsiębiorcy z terenu siedmiu gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia. W spotkaniu 

wzięli również udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, Starostwa Powiatowego oraz innych lokalnych grup działania 

z terenu województwa lubelskiego, a także osoby prywatne zainteresowane pozyskiwaniem 

pomocy finansowej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007- 2013. W czasie konferencji można było obejrzeć wystawę lokalnych produktów, m.in.: 

kompozycje ze słomy i  palmy wielkanocne, a także prace przygotowane przez Polskie 

Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Kocku. Całości towarzyszyła degustacja lokalnych 

potraw. 

    

 

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 00025-6932-UM0300008/09 z dnia 

02.09.2009r. 

 

Wartość dotacji 171.597,55 zł (łączna kwota dotacji po uwzględnieniu aneksów do 

umowy o których mowa w pkt.1 sprawozdania). 

Projekt był realizowany od 1 lutego 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. 

Obejmował zasięgiem 7 gmin: Lubartów, Kamionka, Serniki, Niedźwiada, Ostrówek, Firlej i 

Kock. 
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Charakterystyka realizowanych zadań: 

 

I. REALIZACJA BADAŃ DOTYCZĄCYCH OBSZARU OBJĘTEGO LOKALNĄ STRATEGIĄ 

ROZWOJU wartość zadania :                            42.700,00 zł  

W tym: 

1. Opracowanie koncepcji szlaków wodnych i rowerowych                       42.700,00 zł  

 

II. INFORMOWANIE O OBSZARZE: wartość zadań:                                                 1.639,08 zł 

W tym: 

1. Wykupienie domeny i hostingu dla strony internetowej LGD                    139,08 zł 

2. Opracowanie projektu strony internetowej LGD oraz zamieszczenie jej na 

serwerze                                                                                                                          1.500,00 zł 

 

 

III.SZKOLENIE PRACOWNIKÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY LGD  

wartość zadań 14.200,00 zł 

W tym: 

      1. Szkolenie ogólne dla pracowników biura i członków organów LGD      4.200,00 zł 

      2. Szkolenie dla pracowników biura i członków Zarządu (szczegółowe)  5.000,00 zł 

      3. Szkolenie dla pracowników biura i członków Zarządu (szczegółowe)  5.000,00 zł 

 

IV.REALIZACJA WYDARZEŃ PROMOCYJNYCH I KULTURALNYCH ZWIĄZANYCH                         

Z OBSZAREM OBJĘTYM LSR, REALIZACJĄ LSR ORAZ DZIAŁALNOŚCIĄ LSR 

wartość zadań 13.956,34 zł 

W tym: 

      1. Organizacja konferencji inauguracyjnej                                                           10.000,00 zł 

      2. Konkurs na logo LGD – nagrody dla uczestników                                               300,00 zł 

(łączny koszt nagród wyniósł 2. 118,00 zł., przy czym zgodnie z zestawieniem rzeczowo- 
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finansowym, refundacji podlega tylko kwota 300 zł., pozostała część ( 1.818 zł.) została 

pokryta ze składek członkowskich). 

      3. Promocja – wizualizacja                                                                                              3.656,34 zł 

 

V. PROWADZENIE BIURA: koszty administracyjne        wartość zadania 99.102,13 zł 

       W tym:  

1. Wynagrodzenia pracowników wraz kosztami pracodawcy (Dyrektor Biura LGD, 

pracownik administracyjno-biurowy, pracownik obsługi księgowo-kadrowej, 

pracownik  ds. obsługi informatycznej biura i organów stowarzyszenia, pracownik 

ds. bieżących konserwacji i utrzymania biura LGD – 2 osoby na umowę o pracę,                

3 osoby na umowy zlecenie)                                                                         kwota 28.405,92 zł 

2. Zakup wyposażenia biura Lokalnej Grupy Działania                  kwota 70.696,21 zł 

a) Zakup zestawów komputerowych                                                                    8.700,00 zł  

b) Oprogramowanie biurowe Office 2007                                                           4.350,00 zł 

c) Oprogramowanie księgowo-kadrowe                                                                 915,00 zł  

d) Oprogramowanie antywirusowe                                                                          794,00 zł 

e) Dysk zewnętrzny 2,5 cala                                                                                        350,00 zł  

f) Laptop z systemem operacyjnym                                                                      3.000,00 zł 

g) Kamera cyfrowa z akcesoriami                                                                          2.500,00 zł  

h) Aparat cyfrowy z akcesoriami                                                                            1.200,00 zł  

i) Rzutnik multimedialny                                                                                         3.799,00 zł  

j) Monitor do rzutnika multimedialnego                                                                499,00 zł 

k) Niszczarka do dokumentów                                                                                   341,60 zł  

l) Drukarka kolorowa laserowa                                                                             2.500,00 zł 

      ł)   Drukarka kolorowa atramentowa                                                                         600,00 zł  

m) Tusze i tonery do drukarek i ksera                                                                   3.600,00 zł  

n) Zakup flip-chartów                                                                                                  696,68 zł  

o) Zakup innego wyposażenia-meble: 3 biurka, 3 fotele obrotowe, szafa ścienna,              

2 komody biurowe, 6 krzeseł, stół konferencyjny                                   17.727,54 zł 

p)   Instalacja internetu (wraz z wykonawstwem)                                          2.196,00 zł 



 

 
 
 
 
 
 

8 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q) Czynsz za wynajem lokalu na biuro LGD ( w tym ryczałt za media)     2.732,80 zł 

r)  Opłaty miesięczne za Internet i telefon                                                            353,21 zł 

s) Zakup ksero, faxu i telefonu                                                                               8.094,40 zł 

t) Materiały biurowe                                                                                                4.000,00 zł 

u) Wynagrodzenie za wykonywanie zleceń w celu sprawnego funkcjonowania LGD 

(projekt folderu na konferencję inauguracyjną)                                        1.000,00 zł   

v)  Delegacje pracowników biura, członków organów oraz diety                 746,98 zł                                    
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