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Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/2019 
Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 
z dnia 10.05.2019 

 
 

 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI ZARZADU  

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

W ROKU 2018 

 

 

W roku 2018 zarząd pracował w składzie:  
 
1. Wioletta Wierzbicka - prezes zarządu, 
2. Marcin Bogusz – wiceprezes zarządu, 
3.  Urszula Sidor – skarbnik, 
4.  Mikołaj Lazor – członek zarządu, 
5.  Iwona Cholewa – członek zarządu,  
6.  Małgorzata Smaga – członek zarządu,  
7.  Mirosław Pindłowski – członek zarządu, 
8.  Jarosław Radomski – członek zarządu. 
 
Mocą uchwały  nr 5/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku Walnego Zebrania Członków LGD „Doliną 
Wieprza i Leśnym Szlakiem” Zarząd zmienił swój skład: 
1. Wioletta Wierzbicka - prezes zarządu, 
2. Marcin Bogusz – wiceprezes zarządu, 
3.  Mikołaj Lazor – sekretarz zarządu, 
4.  Iwona Cholewa – członek zarządu,  
5.  Małgorzata Smaga – członek zarządu,  
6.  Mirosław Pindłowski – skarbnik zarządu. 
 
W dniu 12 lipca 2018 z pracy w zarządzie zrezygnował Mikołaj Lazor w związku z objęciem funkcji 
dyrektora GOK w Kamionce.  
 
 

Biuro Stowarzyszenia mieści się w Lubartowie, przy ul. Lubelskiej 36 B. W omawianym okresie 
sprawozdawczym zatrudnieni byli w nim: Pan Leszek Zieliński- dyrektor biura, 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. 
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 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. Dalsze środki przyznane w ramach działania: 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących                
i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będą rozliczane i 
przekazywane stowarzyszeniu proporcjonalnie w ramach składanych wniosków o płatność. 
W 2018 roku z wniosków o płatność LGD otrzymała następujące płatności: 24.04.2018 r. – 37 139,55 
zł; 28.09.2018 r. – 68 178,10 zł. 
 

  
W roku 2018 do Stowarzyszenia przystąpiło 2 nowych członków. Wykluczonych zaś zostało 26 

podmiotów z powodu braku aktywności w pracach stowarzyszenia lub nie opłacania składek 
członkowskich. 
 

 

2. DZIAŁANIA LGD. 

 

Praca Zarządu Lokalnej Grupy Działania: 

W omawianym okresie Zarząd Stowarzyszenia LGD odbył 4 posiedzenia, które dotyczyły m.in. takich 

zagadnień jak: 

− przyjęcie sprawozdań merytorycznych Zarządu, 

− zatwierdzenie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia, 

− wykluczenie z grona członków Stowarzyszenia, 

− przyjęcie do Stowarzyszenia nowych członków, 

− przyjmowanie planu pracy Zarządu i biura, 

− przygotowanie na Walne Zebranie Członków zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-

2022, 

− koordynacja działań promocyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie. 

 

W omawianym okresie Zarząd przyjął łącznie  9 uchwał: 

− uchwała nr 1/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” z dnia 20.04.2018 roku w sprawie: w sprawie wykluczenia z grona członków 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, 
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− uchwała nr 2/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” z dnia 20.04.2018 roku w sprawie: przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, 

− uchwała nr 3/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” z dnia 11.06.2018 roku w sprawie: w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 

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

kadencyjny 2015-2017, 

− uchwała nr 4/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” z dnia 11.06.2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2017, 

− uchwała nr 5/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” z dnia 11.06.2018 w sprawie:  przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2018, 

− uchwała nr 6/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” z dnia 09.11.2018 roku w sprawie: przystąpienia do procedury konsultacji zmian w 

Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 w 

zakresie przedsięwzięć, wskaźników, zmian w planie działania i budżecie, 

− uchwała nr 7/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” z dnia 09.11.2018 roku w sprawie: przystąpienia do procedury konsultacji zmian w 

następujących dokumentach: Regulaminie Rady LGD, Procedurze wyboru i oceny operacji w 

ramach LSR oraz Lokalnych kryteriach wyboru operacji, 

− uchwała nr 8/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” z dnia 07.12.2018 roku w sprawie: przedstawienia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju 

LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 w zakresie przedsięwzięć, 

wskaźników, zmian w planie działania i budżecie na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, 

− uchwała nr 9/2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” z dnia 07.12.2018 roku w sprawie: przedstawienia zmian w następujących 

dokumentach: Regulaminie Rady LGD, Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz 

Lokalnych kryteriach wyboru operacji na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 
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Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania: 

 

W omawianym okresie odbyły się 3 Walne Zebrania Członków, na których podjęto łącznie 

14 uchwał: 

− Uchwała 1/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 23.02.2018 r. w sprawie: przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii 

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

− Uchwała nr 2/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Doliną 

Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 23.02.2018 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia w Stowarzyszeniu 

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uproszczonych zasad sporządzania 

sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro, 

− Uchwała nr 3/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 15.06.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z 

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

w latach 2015-2017, 

− Uchwała nr 4/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 15.06.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 

2017, 

− Uchwała nr 5/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 15.06.2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium ustępującemu 

Zarządowi Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” oraz 

wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na 

kolejny okres kadencyjny, 

− Uchwała nr 6/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 15.06.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z 

działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” w latach 2015-2017, 

− Uchwała nr 7/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 15.06.2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium ustępującej 

Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w 
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związku z upływem kadencji dotychczasowego składu oraz powołaniem nowego składu Komisji 

Rewizyjnej, 

− Uchwała nr 8/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 15.06.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z 

działalności Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w 

latach 2015-2017, 

− Uchwała nr 9/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 15.06.2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium ustępującej 

Radzie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w związku z 

upływem kadencji dotychczasowego składu oraz powołaniem nowego składu Rady, 

− Uchwała nr 10/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 15.06.2018 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Lokalnej Grupy 

Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na 2018 rok, 

− Uchwała nr 11/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 14.12.2018 r. w sprawie: przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii 

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

− Uchwała nr 12/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 14.12.2018 r. w sprawie: przyjęcia zmian w Lokalnych 

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

Wieprza i Leśnym Szlakiem”, 

− Uchwała nr 13/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 14.12.2018 r. w sprawie: przyjęcia zmian w Procedurze wyboru 

i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem”, 

− Uchwała nr 14/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 14.12.2018 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 2018 w ramach realizacji w/w planu 

przeprowadzono:  

 

1. Otwarcie przystani kajakowej w Leszkowicach. 

2. Ankieta badania satysfakcji wnioskodawców w zakresie jakość pomocy świadczonej na etapie 

przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. 

3. Realizacja doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR. 

4. Gminny konkurs recytatorski w Leszkowicach- eliminacje do etapu powiatowego 37 Małego 

Konkursu Recytatorskiego. 

5. Serniki V regaty kajakowe Serniki na rz. Wieprz – współorganizacja. 

6. Ogólnopolski konkurs zespołów śpiewaczych w Szczecinie. Udział zespołu śpiewaczego z 

Talczyna. 

7.  90 - lecie Szkoły Podstawowej w Woli Sernickiej oraz  setna rocznica odzyskania przez Polskę 

niepodległości. 

8. Warsztaty z ABC Przedsiębiorczości dla mieszkańców terenu LGD. 

9. Konsultacje zmian w dokumentach strategicznych Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i 

Leśnym Szlakiem”. 

10. MKTR Relaks rajd rowerowy dla turystów rowerowych z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Holandii – 

współorganizacja. 

11. Rajdu rowerowego po północnej części gminy Michów – Towarzystwo Przyjaciół Michowa – 

współorganizacja. 

12. Zawody Nordic Walking etap Pucharu Wschodu zorganizował Klub Aktywnych Art- Fit – 

współorganizacja. 

13. Ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych – strony internetowe oraz tablice informacyjne 

gminy: Abramów, Firlej, Lubartów, Michów, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Niedźwiada, 

Ostrówek, Serniki. 

14. Artykuły na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych – strona internetowa 

LGD www.lgdlubartow.org.pl/ oraz fanepage LGD  https://www.facebook.com/lgdlubartow/,  

strona Lubartów24 https://lubartow24.pl. 
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15. Wsparcie doradcze w biurze LGD – udzielone w biurze LGD wsparcie doradcze dla 

wnioskodawców. 

16. Realizacja doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR – elektroniczny rejestr 

doradztwa oraz karty doradztwa. 

 

Nabory wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzone w okresie kadencyjnym: 

W roku 2018 był przeprowadzony zostały nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020 na 

następujące przedsięwzięcia: 

- budowa  lub  przebudowa  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.) - limit dostępnych środków: 748 118,85   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 (przeprowadzono 2 nabory). 

 

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 2018 r. 
wynoszą 340 891,72 zł, w tym: 
 

− Składki członkowskie – 22 975,50 zł 
− 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) –  197 706,10 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 – kwoty z rozliczonego wniosku o płatność – 

105 317,65 zł 
− Dotacja w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 19.3 – wyprzedzające finansowanie projekt 

współpracy – 14 502,90 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” – 379,92 zł 
− Przychody finansowe / odsetki od środków na rachunkach – 9,65 zł  

 
Poniesione koszty: 

 
Koszty  realizacji  zadań w ramach działania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 
aktywizacji” – 223 916,77 zł 

w tym: 
 

a) Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe, materiały reklamowe PROW 2014-2020, środki 

czystości, pozostałe wyposażenie) – 5 521,27 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 – 

5 521,27 zł, 

b) Usługi obce (znaczki pocztowe, usługi bankowe, czynsze za wynajem biura LGD, usługi 

telekomunikacyjne – internet, i telefon, usługa cateringowa, spływy kajakowe,wynajem kajaków, 

pozostałe usługi poligraficzne, usługi szkoleniowe w zakresie realizacji LSR dla mieszkańców, 

pracowników, organów stowarzyszenia, usługi ekspoerckie dla mieszkańców związane z realizacja 

LSR, usługa hostingowa, odnowienie abonamentu na program antywirusowy, program księgowy, 

programy będące na wyposażeniu LGD, miejsce postojowe dla kajakarzy) – 66 931,95 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 – 

43 185,55 zł, 

- poddziałanie 19.3 projekt współpracy – 23 500,00 zł 

- pozostałe – 246,40 zł 

 

c) Wynagrodzenia umowy o pracę, umowy cywilnoprawne oraz składki na ubezpieczenie 

społeczne i fundusz pracy (koszt pracodawcy), diety Rady stowarzyszenia – 148 517,24 zł, w 

tym:  
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- 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 – 148 

138,66 zł  

- poddziałanie 19.3 – projekt współpracy – 378,58 zł.  

 

d) Amortyzacja – 1 534,68 zł  

 

e) Pozostałe koszty (koszty delegacji, obsługa posiedzeń Walnego Zebrania Członków) –                  

1 322,43 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 – 

860,62 zł  

- pozostałe – 461,81 zł 

 

f) podatki i opłaty – opłaty wniosek o interpretację, opłata notarialna – pozostałe 89,20 zł  

 

Wynik finansowy (w ujęciu bilansowym) –zysk 116.974,95 zł  
 

 

Podpisy Członków Zarządu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


