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Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2017 
Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

z dnia 04.04.2017 

 
 

 
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Z DZIAŁANOŚCI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

„DOLINĄ WIEPRZA I LESNYM SZLAKIEM” 

W ROKU 2016 

 

 

1.SPRAWY ORGANIZACYJNE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM LGD 
 
 
 Dnia 13 lipca 2016 r, w ramach działania: 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 
aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pomiędzy 
Samorządem Województwa Lubelskiego a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Doliną 
Wieprza i Leśnym Szlakiem”, została podpisana umowa o przyznanie pomocy na lata 2016-2023. 
Na mocy podpisanej umowy przyznania pomocy LGD otrzymała wyprzedzające finansowanie. 
 W roku 2016 Lokalna Grupa Działania funkcjonowała i ponosiła wydatki do lipca 2016 ze 
środków własnych od sierpnia 2016 z wyprzedzającego finansowania. 
 W roku 2016 LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” otrzymało dnia 28.07.2016 
wyprzedzające finansowanie w kwocie 570 099,00 zł celem realizacji zadań w okresie 
programowania 2016-2023. 
 

 W roku 2016 w biurze LGD zatrudnieni byli: Pan Leszek Zieliński- dyrektor biura 
LGD, (1 etat, umowa o pracę), Pan Tomasz Kozieł – pracownik ds. doradztwa, animacji lokalnej, 
współpracy i obsługi biura stowarzyszenia, Pani Anna Jankowska – pracownik księgowo - kadrowy  
Stowarzyszenia na podstawie umowy zlecenia. Za obsługę informatyczną biura i organów 
Stowarzyszenia odpowiedzialny jest Pan Michał Dybała zatrudniony również na podstawie umowy 
zlecenia. 

 
W roku 2016 do Stowarzyszenia przystąpiło 4 nowych członków. Wykluczonych zaś zostało 

18 podmiotów z powodu braku aktywności w pracach stowarzyszenia lub nie opłacania składek 
członkowskich. 
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2. DZIAŁANIA LGD. 

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania: 

W roku 2016  Zarząd Stowarzyszenia LGD odbył 6 posiedzeń, które dotyczyły m.in. takich 

zagadnień jak: 

− przyjęcie sprawozdania merytorycznego Zarządu za rok 2015, 

− zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2015 rok, 

− przyjęcie planu finansowego Stowarzyszenia na 2016 rok, 

− wykluczenie z grona członków Stowarzyszenia, 

− przyjęcie do Stowarzyszenia nowych członków, 

− przyjęcie planu pracy Zarządu i biura na rok 2016, 

− przygotowanie na Walne Zebranie Członków zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 

2016-2022, 

− przygotowanie na Walne Zebranie Członków aktualizowanych elementów Lokalnych 

kryteriów wyboru operacji i operacji własnych, 

− działania promocyjne LGD – marsze nordic walking, 

− działań promocyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie w 2016 roku. 

 

W roku 2016 Zarząd przyjął 12 uchwał: 

− Uchwałę nr 1/2016 z dn. 04.05.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 

Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 

2015, 

− Uchwałę nr 2/2016 z dn. 04.05.2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2015, 

− Uchwałę nr 3/2016 z dn. 04.05.2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2016, 

− Uchwałę nr 4/2016 z  dn. 04.05.2016 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2016, 

− Uchwałę nr 5/2016 z dn. 04.05.2016 r. w sprawie przyjęcia nowych członków do  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, 
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− Uchwałę nr 6/2016 z dn. 10.06.2016 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, 

− Uchwałę nr 7/2016 z dn. 10.06.2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnych kryteriów 

wyboru operacji i operacji własnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i 

Leśnym Szlakiem”, 

− Uchwałę nr 8/2016 z dn. 15.07.2016 r. w sprawie wykluczenia z grona członków 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, 

− Uchwałę nr 9/2016 z dn. 15.07.2016 r. w sprawie przystąpienia do procedury aktualizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Lokalnych kryteriów wyboru operacji i operacji własnych 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, 

− Uchwałę nr 10/2016 z dn. 16.08.2016 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2014-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem”, 

− Uchwałę nr 11/2016 z dn. 16.08.2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnych kryteriów 

wyboru operacji i operacji własnych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i 

Leśnym Szlakiem”, 

− Uchwałę nr 12/2016 z dn. 05.10.2016 r. w sprawie przyjęcia nowych członków do 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

 

 

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania: 

 

W roku 2016 odbyły się 4 Walne Zebrania Członków, na których podjęto łącznie 14 uchwał: 

− Uchwała nr 1/2016 z dn. 20.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego 

za rok 2015  Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem”, 

− Uchwała nr 2/2016 z dn. 220.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2015, 

− Uchwała nr 3/2016 z dn. 20.05.2016 r.  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2015, 
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− Uchwała nr 4/2016 z dn. 20.05.2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2016, 

− Uchwała nr 5/2016 z dn. 20.05.2016 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego (budżetu) na 

rok 2016 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, 

− Uchwała nr 6/2016 z dn. 16.06.2016 r.  w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii 

Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 

2014-2022, 

− Uchwala nr 7/2016 z dn. 16.06.2016 r. w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze wyboru                      

i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju oraz operacji własnych Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania „Dolina Wieprza i Leśnym Szlakiem”, 

− Uchwała nr 8/2016  z dn. 16.06.2016 r. w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnych kryteriach 

wyboru operacji i operacji własnych Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, 

− Uchwała nr 9/2016 z dnia 18.08.2016 r. w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnych kryteriach 

wyboru operacji i operacji własnych LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, 

− Uchwała nr 10/2016 z dnia 18.08.2016 r. w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2014-

2022, 

− Uchwała nr 11/2016 z dnia 18.08.2016 r. w sprawie rozpatrzenia odwołań od uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia15.07.2016 

w sprawie wykluczenia z grona członków stowarzyszenia, 

− Uchwała nr 12/2016 z dnia 03.10.2016 r. w sprawie przyjęcia zmian w procedurze wyboru i 

oceny operacji i operacji własnych w ramach LSR  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, 

− Uchwała nr 13/2016 z dnia 03.10.2016 r. w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii 

Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 

2014-2022, 

− Uchwała nr 14/2016 z dnia 03.10.2016 r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 
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Realizacja Planu Komunikacji: 

 W ramach umowy przyznania pomocy nr 00020-6932-UM0300015/16 z 13 lipca 2016 r. 

LGD jest zobowiązana do realizacji Planu Komunikacji. W roku 2016 w ramach realizacji w/w planu 

przeprowadzono:  

- wydanie 2 numerów biuletynu informacyjno-promocyjnego LGD (1000 szt. każdy), 

- zamieszczenie 12 artykułów w prasie o zasięgu lokalnym informujących o działaniach 

Stowarzyszenia w tym o naborach, 

- ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych - strony internetowe oraz tablice informacyjne 

gmin: Abramów, Firlej, Lubartów, Michów, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Niedźwiada, Ostrówek, 

Serniki, 

- artykuły na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych - strona internetowa LGD 

www.lgdlubartow.org.pl oraz https://www.facebook.com/lgdlubartow/; strona Lubartów24, 

- spoty w lokalnej telewizji – lokalna telewizja Kanał S, 

- eventy i imprezy promocyjne – imprezy sportowo rekreacyjno-promocyjne na trasach nordic 

walking Lokalnej Grupy Działania w: Kamionce, Leszkowicach, Czerniejowie, Trzcińcu, Kocku, 

Pałecznicy i Firleju, 

- wydanie ulotki informacyjnej o przedsięwzięciach Lokalnej Grupy Działania, 

- plakaty - tablice informacyjne instytucji publicznych w gminach: Abramów, Firlej, Lubartów, 

Michów, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Niedźwiada, Ostrówek, Serniki, 

- spotkania-seminaria z mieszkańcami obszaru - główne zadania spotkań to zapoznanie                    

zebranych z: założeniami PROW 2014-2020; przedstawienie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD na 

lata 2016-2022 ze szczególnym naciskiem na realizowane w tym okresie przedsięwzięcia; 

przedstawienie budżetu LGD oraz zasad przeprowadzania naborów wniosków i ich oceny przez 

Radę LGD; zapoznanie zebranych z drukami wniosków oraz biznesplanów i sposobem ich 

wypełniania. Zadanie miało na celu zainteresowanie zebranych składaniem wniosków w naborze 

ogłoszonym przez LGD. Realizacja zadania zakończyła się pozytywnym efektem, gdyż większość z 

wnioskodawców, którzy złożyli wnioski, była obecna na spotkaniach organizowanych przez LGD.                                  

Wnioskodawcy, zwłaszcza planujący uruchomienie działalności gospodarczej uczestniczyli również 

w seminariach z zakresu przedsiębiorczości, 

- konferencja inauguracyjna LGD - przybliżenie lokalnej społeczności ideę Leadera oraz przedstawić 

założenia PROW 2014-2020 i przedsięwzięcia jakie będą realizowane przez LGD. Zaproszeni goście 



   

 
 
 
 
 

               EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ 
          ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

6 
 

                          

podzielili się refleksjami z dotychczasowego wdrażania Leadera oraz rozwoju turystyki na terenie 

LGD Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem. Działanie zostało przedstawione przez lokalne media co 

znalazło odbicie w zainteresowaniu przez mieszkańców obszaru, 

- przygotowanie prezentacji - celem obu prezentacji było przybliżenie założeń jakie sobie stawia 

realizowana przez LGD Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022, 

- materiały szkoleniowe - zawierały prezentację, biznesplan, wniosek i kryteria wyboru operacji 

przez LGD. Prezentacja i kryteria wyboru przygotowane przez LGD,  

- wsparcie doradcze w biurze LGD - udzielane w biurze LGD wpłynęło na zwiększenie ilości 

składanych wniosków oraz ich jakość i kompletność, 

- konsultacje eksperckie - po przeprowadzonych spotkaniach informacyjnych na terenie LGD 

potencjalni wnioskodawcy wyrazili zainteresowanie skorzystaniem z usług eksperckich przy 

rozpoczęciu tworzenia wniosków a szczególnie biznesplanów,  

- ankieta badania satysfakcji wnioskodawców w zakresie jakość pomocy świadczonej na etapie 

przygotowania wniosku o przyznanie pomocy, 

- realizacja planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD,  

- realizacja doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR,  

- przygotowanie i zakup kalendarzy promocyjnych trójdzielnych i biurkowych, 

- zakup koszulek promocyjno – reklamowych. 

 

Nabory wniosków o przyznanie pomocy: 

W roku 2016 był przeprowadzony jeden nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020 na 

następujące przedsięwzięcia: 

- podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.) - limit dostępnych środków:   

800 000,00 zł, 

- rozwijanie  działalności  gospodarczej  (przedsięwzięcie 1.1.2.) - limit dostępnych środków:                  

555 000,00 zł, 

- budowa  lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.) - limit dostępnych środków: 1 400 000,00 zł, 

- tworzenie  lub  rozwój  inkubatorów  przetwórstwa  lokalnego  produktów rolnych będących 

przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady  i  
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wymagania  prawa  żywnościowego,  powołującego  Europejski  Urząd  ds.  Bezpieczeństwa 

Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 

z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z 

późn.  zm.),  w  których  jest  wykonywana  działalność  w zakresie  produkcji,  przetwarzania  lub 

dystrybucji  żywności  pochodzenia  roślinnego  lub  zwierzęcego  lub  wprowadzania  tej  żywności  

na rynek,  przy  czym  podstawą  działalności  wykonywanej w  tym  inkubatorze  jest  

przetwarzanie żywności (przedsięwzięcie 1.3.2.) - limit dostępnych środków: 500 000,00 zł, 

- zachowania dziedzictwa lokalnego (przedsięwzięcie 1.4.2.) - limit dostępnych środków:                    

350 000,00 zł, 

- wzmocnienia  kapitału  społecznego,  w  tym  przez  podnoszenie  wiedzy społeczności    lokalnej    

w    zakresie    ochrony    środowiska i    zmian    klimatycznych,    także   z  wykorzystaniem  

rozwiązań innowacyjnych  (preferowane  działania  w  postaci  kampanii  mających na  celu  

aktywizację,  animację  i  integrację  lokalnej społeczności;  warsztaty,  szkolenia,  działania 

informacyjne  i  promocyjne  wspierające  włączenie   społeczne  i  aktywizację  środowisk  z  tzw.  

grup defaworyzowanych  i  zachęcenie  ich  do  aktywnego  uczestnictwa  w  procesie  wdrażania  

LSR i kreowaniu rozwoju lokalnego w ramach działalności aktywności LGD) (przedsięwzięcie 1.5.1.) 

- limit dostępnych środków: 50 000,00 zł, 

 

3. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE REALIZOWANEGO PROJEKTU: 

19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Umowa przyznania pomocy nr 00020-6932-UM0300015/16 z dnia 13 lipca 2016 (na lata 

2016-2023). 

Wartość wyprzedzającego finansowania: 570 099,00 zł, 

 

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem finansowym przychody na 31 grudnia 2016 r. 
wynoszą 165 529,11 zł, w tym: 
 

− Składki członkowskie – 31 794,00 zł 
− Dotacja w ramach PROW 2014-2020 wsparcie przygotowawcze poddziałanie 19.1 – 

33 000,00 zł 
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− Dotacja w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów 
bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 (kwota otrzymanego w 2016r. 
wyprzedzającego finansowania na cały okres programowania 570.099,00 zł) –               
95 715,59 zł 

− Refundacja wynagrodzenia pracownika z Urzędu Pracy w Lublinie – 3 607,50 zł 
− Pozostałe przychody operacyjne – pokrycie amortyzacji – środki trwałe zakupione              

z otrzymanej dotacji w ramach PROW 2007 -2013 „Funkcjonowanie lokalnej grupy 
działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” – 1 408,11 zł 

− Przychody finansowe / odsetki od środków na rachunkach – 3,91 zł  
 

Poniesione koszty: 
 

Koszty  realizacji  zadań w ramach działania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów 
bieżących i aktywizacji” – 180 601,69 zł 

w tym: 
 
a) Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe, tablice informacyjne PROW 2014-2020, 

koszulki, czapeczki, poszycie namiotu reklamowego, biuletyn informacyjno-promocyjny, 
kalendarze, środki czystości, pozostałe wyposażenie oraz zużycie energii elektrycznej i cieplnej) 
– 16 866,44 zł : 
w tym: 
- poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014–2020 – 
15 349,47 zł, 
- poddziałanie 19.1 wsparcie przygotowawcze objęte PROW 2014-2020 – 823,02 zł 
- pozostałe – 693,95 zł 

b) Usługi obce (znaczki pocztowe, usługi bankowe, czynsze za wynajem biura LGD, usługi 
telekomunikacyjne – internet, i telefon, ogłoszenie w prasie dotyczące działalności LGD i 
naborów, catering – konferencja i marsze nordic walking, pozostałe usługi poligraficzne, 
prowadzenie marszy nordic walking, najem kajaków na spływ kajakowy, usługa hostingowa, 
usługi szkoleniowe, odnowienie abonamentu na program antywirusowy, program księgowy) – 
45 250,44 zł, 
w tym: 
- poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 – 
34 368,14 zł, 
- poddziałanie 19.1 wsparcie przygotowawcze objęte PROW 2014-2020 – 3 792,24 zł 
- pozostałe – 7 090,06 zł 
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c) Podatki i opłaty (opłaty skarbowe, opłaty sądowe) – 171,00 zł 

w tym: 
- poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 – 
150,00 zł, 
- pozostałe – 21,00 zł 

d) Wynagrodzenia umowy o pracę, umowy cywilnoprawne oraz składki na ubezpieczenie 
społeczne i fundusz pracy (koszt pracodawcy) świadczenia na rzecz pracowników, badania 
lekarskie – 113 319,00 zł 
- poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 – 
67 080,14 zł, 
- poddziałanie 19.1 wsparcie przygotowawcze objęte PROW 2014-2020 – 32 625,08 zł 
- pozostałe – 13 613,78 zł 

e) Amortyzacja – 2 562,84 zł 
f) Pozostałe koszty (m.in. koszty delegacji służbowych, obsługa posiedzeń Walnego Zebrania 

Członków) – 2 431,97 zł 
- poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020 – 
1 374,28 zł, 
- poddziałanie 19.1 wsparcie przygotowawcze objęte PROW 2014-2020 – 256,59 zł 
- pozostałe – 801,10 zł 

 
                  

Wynik finansowy na dzień 31.12.2016 wynosi  - 15 072,58 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


