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1. Dane identyfikacyjne: 

 

Nazwa stowarzyszenia:  

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

 „DOLINĄ WIPERZA I LEŚNYM SZLAKIEM”  

 

Siedziba:  

21-100 Lubartów, ul. Lubelska 36B 

 

Organ prowadzący rejestr:  

Krajowy Rejestr Sądowy  

 

Nr w rejestrze:  

 

NIP: 7142008587  

 

REGON: 060437606 

 

PKD 2007: 94.99Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, 

gdzie indziej niesklasyfikowana 

 

Czas trwania działalności jednostki – nieograniczony  

 

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2021 – 31.12.2021 
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2. Cel działania  
 

 

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, 

zwana dalej Lokalną Grupą Działania, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym 

zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającym na celu działanie na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności: 

Celem działalności Stowarzyszenia jest:  

1.Opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy 

Działania (LGD) „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” dla obszaru gmin: Abramów, 

Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Lubartów – gmina wiejska, Michów, 

Niedźwiada, Ostrówek, Serniki,  

2.Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,  

3.Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot, społeczności lokalnych                

i aktywizację ludności wiejskiej oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego, 

wspieranie edukacji ekologicznej i aktywności proekologicznej mieszkańców 

obszaru LGD,  

4.Promocja zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy, zagrożonych 

bezrobociem i wykluczeniem społecznym,  

5.Promowanie produktów lokalnych,  

6.Promocja działań partnerskich w ramach współpracy trójsektorowej (organizacje 

pozarządowe, samorządy, przedsiębiorcy),  

7.Polepszanie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja,  

8.Wspieranie poprawy jakości i warunków życia mieszkańców obszarów wiejskich 

poprzez upowszechnianie: kultury fizycznej, sportu, turystyki, ochrony zdrowia                

i bezpieczeństwa,  

9.Wspieranie działań na rzecz osób defaworyzowanych, w szczególności osób 

niepełnosprawnych, seniorów oraz ochrony praw kobiet i zasad równych szans 

kobiet i mężczyzn,  
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10. Wspieranie rozwoju gospodarczego, w szczególności przedsiębiorczości,  

11.Wspieranie i wdrażanie programów rozwoju o celach zbieżnych z celami 

niniejszego statutu, finansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe, oraz 

struktury unii europejskiej i inne podmioty krajowe i zagraniczne, 

12.Prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej związanej z realizacją celów     

i działań statutowych,  

13.Zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców,  

14.Rozwijanie tożsamości społeczności wiejskiej, poprzez zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich, promocję obszarów wiejskich 

położonych na terenie działania LGD,  

15.Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych                               

z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich objętych działaniem LGD,  

16.Współpraca z innymi podmiotami w celu realizacji postanowień niniejszego 

Statutu,  

17. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji 

lokalnej strategii rozwoju i w zakresie określonym w statucie z zachowaniem 

przepisów odrębnych.  

 
 
3.Informacja o strukturze przychodów 

 
 

Lp. Źródło przychodów Wartość 

1 Składki członkowskie 15.209,00 zł 

2 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  

132.573,10 zł 
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3 Dotacja w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 19.3 

„Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy 

z lokalną grupą działania” objętego PROW 2014-2020  – 

wyprzedzające finansowanie 

33.824,10 zł  

4 Pozostałe przychody refundacja wynagrodzenia z 

Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie  

3.647,67 zł 

RAZEM PRZYCHODY 185.253,87 zł 

 

 

 

4.Informacja o poniesionych kosztach: 

 
Koszty                                                                                     314.151,40 zł  

 

w tym: 

a) Zużycie materiałów i energii (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, 

materiały reklamowe PROW 2014-2020, pozostałe wyposażenie, artykuły 

spożywcze projekt współpracy – festiwal produktu lokalnego) – 30.874,67 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 – 12.101,18 zł  

- poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 

grupą działania” objętego PROW 2014-2020 – 18.446,67 zł  

- pozostałe – 326,82 zł  

 

 

b) Usługi obce (usługi pocztowe, usługi bankowe, czynsz najmu biura LGD, usługi 

telekomunikacyjne – Internet i telefon, pozostałe usługi poligraficzne, usługi 

szkoleniowe, usługi hostingowe, odnowienie abonamentu na program 

antywirusowy, program księgowy, programy będące na wyposażeniu LGD, 

wyjazd studyjny, obsługa techniczna festiwalu produktu, prelekcje, szkolenia) – 

109.147,92 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 – 37.814,59 zł 

- poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 

grupą działania” objętego PROW 2014-2020– 70.519,60 zł  

- pozostałe – 813,73 zł 

 

c) Podatki i opłaty (opłaty sądowe, składki członkowskie)  

- 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 – 297,61 zł 

 

 

d)Wynagrodzenia umowy o pracę, umowy cywilnoprawne oraz składki na 

ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (koszt pracodawcy), umowy zlecenie i o 

dzieło projekt współpracy, diety kapituły)  – 172.050,71 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 – 163.157,27 zł 

- poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 

grupą działania” objętego PROW 2014-2020 – 8.893,44 zł  

 

 

d)Pozostałe koszty (koszty delegacji, obsługa posiedzeń Walnego Zebrania 

Członków) – 1.780,49 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 – 874,84 zł  

- pozostałe – 905,65 zł 

 

 

Wynik finansowy (w ujęciu bilansowym) – strata 128.897,53 zł   
      
 

5. Omówienie sald należności, zobowiązań na 31.12.2021r. - informacja do 
bilansu i rachunku zysków i strat. 
 

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym – 110.443,10 zł 
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2. Środki pieniężne w kasie – 53,18 zł  

 
3. Konto 202 – „Zobowiązania wobec dostawców”  

 
 
 

Należności Wn 
zł, gr 

Ma 
zł, gr 

Zobowiązania 

 0,03 0,00 Faktura 164/2019 – naprawa 
drukarki  

 0,00 446,00 Faktura 1208/2021 – materiały 
biurowe, tonery 

RAZEM 0,03 446,00  

 
4. Konto 249 – „Pozostałe rozrachunki”  

 

Należności Wn 

zł, gr 

Ma 

zł, gr 

Zobowiązania 

Kaucja umowa najmu biura 
LGD z 29.04.2016r. 

1.252,69 0,00  

Faktura FAS/484/2016/BH szafa 

metalowa dokumenty z naboru 

(rozliczenie faktury) 

640,00 0,00  

RAZEM 1.892,69 0,00  

 
    
 

6.Omówienie stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
na dzień 31.12.2021 r. – informacja do bilansu i rachunku zysków i strat. 

 
Podstawą ustalenia amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i 

prawnych jest ustalony okres używania na piśmie (OT). Środki trwałe i wartości 

niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową.   

 
Lp Nazwa środka trwałego Data 

przyjęcia do 
użytkowania 

Wartość 
początkowa 

Umorzenie 
saldo 

początkowe + 

bieżący rok  

Stan na koniec 
roku 

obrotowego 

1. Szafa biurowa 04.11.2009 4.500,00 zł 4.500,00 zł 0,00 zł 

2. Kserokopiarka CANON 09.12.2009 7.344,40 zł 7.344,40 zł 0,00 zł 



   

 
 
 
 
 

               EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ 

          ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 

 

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

 

STOWARZYSZENIE LGD 

"DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM" 

ul. Lubelska 18A,  21-100 Lubartów 

 

 tel./fax: +48 81 854 58 53 

www.lgdlubartow.org.pl 

info@lgdlubartow.org.pl 

 NIP: 7142008587 

REGON: 060437606 

 

                          

3. Projektor BenQ MP724 22.12.2009 3.799,00 zł 3.799,00 zł 0,00 zł 

4. Komputer DELL 14.10.2015 3.849,00 zł 3.849,00 zł 0,00 zł 

RAZEM 19.492,40 19.492,40 0,00 zł  

 
 

5. Pozostałe informacje: 
 

1. W roku 2021 Stowarzyszenie nie udzieliło żadnych gwarancji, poręczeń. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem" 

nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, 

gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych. 

2.  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem" 

nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających                  

i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu 

tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.  

3.  Stowarzyszanie nie posiada statutu organizacji pożytku publicznego.  

4.  Fundusz statutowy w bieżącym roku został powiększony o wynik finansowy              

z roku ubiegłego. 

5. Informacja o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym,                   

a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: nie dotyczy. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


