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Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2020 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 
z dnia 26.06.2020 

 
 

 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI ZARZĄDU  

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

W ROKU 2019 

 

 

W roku 2019 Zarząd pracował w składzie:  
 

1.  Wioletta Wierzbicka – Prezes Zarządu  

2. Marcin Bogusz – Wiceprezes Zarządu  

3. Iwona Cholewa – Sekretarz Zarządu 

4. Mirosław Pindłowski – Skarbnik Zarządu 

5. Małgorzata Smaga – Członek Zarządu 

 
 
Mocą uchwały  nr 6/2019 z dnia 24 maja 2019 roku Walnego Zebrania Członków LGD „Doliną Wieprza 
i Leśnym Szlakiem” Zarząd zmienił swój skład: 
 

1. Leszek Zieliński – Prezes Zarządu,  

2. Wioletta Wierzbicka – Wiceprezes Zarządu,  

3. Iwona Cholewa – Sekretarz Zarządu, 

4. Mirosław Pindłowski – Skarbnik Zarządu, 

 
 
Z  pracy w zarządzie zrezygnowali: Pani Małgorzata Smaga i Pan Marcin Bogusz. 
 
 

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 
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obsługę informatyczną biura i organów Stowarzyszenia odpowiedzialny jest Pan Michał Dybała 
zatrudniony również na podstawie umowy zlecenia. 
 
 
  
 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. 
Za rok 2019 z wniosków o płatność LGD otrzymała następujące płatności: 11.09.2019 – 91 054,53 zł 
oraz 24.04.2020 – 80 237,43 zł. 
 

 

2. DZIAŁANIA LGD 

 

Praca Zarządu Lokalnej Grupy Działania: 

W omawianym okresie Zarząd Stowarzyszenia LGD odbył 2 posiedzenia, które dotyczyły m.in. takich 

zagadnień jak: 

− przyjęcie sprawozdań merytorycznych Zarządu, 

− zatwierdzenie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia, 

− 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  5 uchwał: 

− uchwała nr 1/2019 z dnia 09.04.2019 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 wynikających 

z ubiegania się przez LGD o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji 

w ramach LSR; 

− uchwała nr 2/2019 z dnia 10.05.2019 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 3/2019 z dnia 10.05.2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego   
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          Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2018; 

− uchwała nr 4/2019 z dnia 10.05.2019 w sprawie:  przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2019; 

− uchwała nr 5/2019 z dnia 10.05.2019 w sprawie:  sprawie przyjęcia przez Zarząd 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 wynikających              

z ubiegania się przez LGD o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji 

w ramach LSR. 

 

 

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania: 

 

W omawianym okresie odbyło się jedno Walne Zebrania Członków, na których podjęto łącznie 

14 uchwał: 

- uchwała nr 1/2019 z dnia 24.05.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności 

Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2018; 

- uchwała nr 2/2019 z dnia 24.05.2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi 

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”; 

- uchwała nr 3/2019 z dnia 24.05.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2018; 

- uchwała nr 4/2019 z dnia 24.05.2019 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Lokalnej Grupy Działania 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na 2019 rok; 

- uchwała nr 5/2019 z dnia 24.05.2019 r. w sprawie: zmiany statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”; 

- uchwała nr 6/2019 z dnia 24.05.2019 r. w sprawie: przyjęcia rezygnacji Zarządu Stowarzyszenia 

Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” oraz wyboru nowego Zarządu 

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”; 

- uchwała nr 7/2019 z dnia 24.05.2019 r. w sprawie: przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na 

lata 2016-2022 w zakresie  przedsięwzięć, wskaźników, zmian w planie działania i budżecie 

wynikających z ubiegania się przez LGD  o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji 

operacji w ramach LSR. 
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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 2019 w ramach realizacji w/w planu 

przeprowadzono:  

 

 

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

przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. 

2. Spotkania informacyjne i szkoleniowe dla wnioskodawców. 

3. Organizacja warsztatów refleksyjnych w związku z przygotowaniem sprawozdania za 2018 rok. 

4. Przeprowadzenie szkoleń dla Zarządu, pracowników biura i członków rady LGD. 

5. Realizacja doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR. 

6. „Święto pieczonego ziemniaka” w Lisowie. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych. 

7. „Święto rodziny. Raz na ludowo”. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych. 

8. Zakup strojów i dofinansowanie działalności dziecięcego zespołu tanecznego przy Domu 

Kultury w Kocku. 

9. Współorganizacja z LGD „Zielony Pierścień” I Maratonu Kajakowego na Wieprzu. 

10. Współfinansowanie organizacji wraz z Towarzystwem Przyjaciół Michowa projektu 

„Zapomniane obrzędy i obyczaje wielkanocne na terenie parafii Michów”.  

11. Udział w XXIV Przełajowym Biegu Pierwiosnka w Leszkowicach 

12. Warsztaty z ABC Przedsiębiorczości dla mieszkańców terenu LGD. 

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

Leśnym Szlakiem”. 

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

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

Ostrówek, Serniki. 

15. 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. 

16. Wsparcie doradcze w biurze LGD – udzielone w biurze LGD wsparcie doradcze dla 

wnioskodawców. 
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17. Realizacja doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR – elektroniczny rejestr 

doradztwa oraz karty doradztwa. 

18. Udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w Lubartowie. 

19. Audycje w regionalnym radiu Lublin. 

 

Nabory wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzone w okresie kadencyjnym: 

W roku 2019 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.) 2 nabory wniosków – łączny limit dostępnych 

środków: 1 258 764,26   zł, 

- zachowania dziedzictwa lokalnego (przedsięwzięcie 1.4.2.) 2 nabory wniosków - łączny limit 

dostępnych środków: 235 995,22 zł, 

-  podejmowanie działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.) 2 nabory wniosków - łączny limit 

dostępnych środków: 1 561 000,00 zł, 

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

801 090,00 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 2019 r. 
wynoszą 306 707,74 zł, w tym: 
 

− Składki członkowskie – 26 218,00 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) –  97 553,02 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 
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LEADER” objętego PROW 2014-2020 – kwoty z rozliczonego wniosku o płatność – 
158 565,96 zł 

− Dotacja w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 19.3 – wyprzedzające finansowanie projekt 
współpracy – 23 970,35 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” – 379,72 zł 

− Przychody finansowe / odsetki od środków na rachunkach – 20,69 zł  
 
Poniesione koszty: 

 
Koszty  realizacji  zadań w ramach działania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących              
i aktywizacji” – 218 496,04 zł 

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

czystości, pozostałe wyposażenie) – 9 327,20 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 – 
8 571,17 zł, 

b) Usługi obce (usługi pocztowe, usługi bankowe, czynsze za wynajem biura LGD, usługi 
telekomunikacyjne – internet, i telefon, usługa cateringowa, wynajem kajaków, pozostałe usługi 
poligraficzne, usługi szkoleniowe, usługa hostingowa, odnowienie abonamentu na program 
antywirusowy, program księgowy, programy będące na wyposażeniu LGD) – 59 835,27 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 – 
44 888,47 zł, 
- poddziałanie 19.3 projekt współpracy – 14 594,66 zł 
- pozostałe – 352,14 zł 

c)   Podatki i opłaty – 350,00 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 – 
350,00 zł 

d)  Wynagrodzenia umowy o pracę, umowy cywilnoprawne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i 
fundusz pracy (koszt pracodawcy), diety Rady stowarzyszenia – 146 914,80 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 – 
146 914,80 zł. 
 



   

 

 

 

 

 

 

7 

 

                          

e) Amortyzacja – 571,98 zł  
f) Pozostałe koszty (koszty delegacji, obsługa posiedzeń Walnego Zebrania Członków) –                  
1 387,79 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 – 
1 022,22 zł  
- pozostałe – 365,57 zł 
g) pozostałe odsetki –  64,00 zł  
 
Wynik finansowy (w ujęciu bilansowym) – zysk 88 211,70 zł  
 

 

 

 

        Sekretarz                                                                            Przewodniczący Zebrania 

 

 

 

 

 

 

 

 


