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Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2022 
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 
z dnia 19.08.2022 

 
 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI ZARZĄDU  

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

ZA ROK 2022 

 

 
Na mocy uchwały nr 4/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 18.06.2021 r. w sprawie: wyboru Zarządu 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w związku z upływem 
kadencji dotychczasowego składu dokonano wyboru Zarządu w składzie: 
 
1. Leszek Zieliński – Prezes Zarządu,  
2. Wioletta Wierzbicka – Wiceprezes Zarządu,  
3. Iwona Cholewa – Sekretarz Zarządu, 
4. Mirosław Pindłowski – Skarbnik Zarządu, 
 
Zarząd pracuje w tym składzie do dzisiaj.  
 
 

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 (od 01.06.2016 
roku do 13.10.2020 roku), Pani Katarzyna Marzęta (do 17.11.2021 roku), Pani Karolina Kubera (do 
19.03.2022),  Pani Patrycja Tarnowska (od 21.03.2022) 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 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 w latach do września 2024 roku proporcjonalnie w ramach składanych 
wniosków o płatność (wnioski składane w transzach półrocznych). 
 

  
W roku 2021 do Stowarzyszenia nie przyjęto nowych członków. 
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2. DZIAŁANIA LGD. 

 

Praca Zarządu Lokalnej Grupy Działania: 

W omawianym okresie kadencyjnym Zarząd Stowarzyszenia LGD odbył 5 posiedzeń, które dotyczyły 

m.in. takich zagadnień jak: 

 przyjęcie sprawozdań merytorycznych Zarządu, 

 zatwierdzenie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia, 

 przyjęcie planu finansowego 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. 

 konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022 

 realizacja projektów współpracy 

 

W omawianym okresie kadencyjnym Zarząd odbył 4 posiedzenia i przyjął łącznie  12 uchwał: 

- uchwała nr 1/2021 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” z dnia 07.05.2021 roku w sprawie: przystąpienia do procedury zmiany 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 2/2021 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” z dnia 07.05.2021 roku w sprawie: przystąpienia do procedury zmiany w Lokalnych 

kryteriach wyboru operacji w zakresie działania „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej”. 

- uchwała nr 3/2021 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” z dnia 07.05.2021 roku w sprawie: przystąpienia do procedury zmian w Statucie 

Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

- uchwała nr 4/2021 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” z dnia 02.06.2021 roku w sprawie: przyjęcia 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. 
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- uchwała nr 5/2021 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” z dnia 02.06.2021 roku w sprawie: przyjęcia zmian w Lokalnych kryteriach wyboru 

operacji w zakresie działania „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej”. 

- uchwała nr 6/2021 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” z dnia 02.06.2021 roku w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

- uchwała nr 7/2021 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” z dnia 09.06.2021 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu 

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

2018-2020. 

- uchwała nr 8/2021 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” z dnia 09.06.2021 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2020. 

- uchwała nr 9/2021 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” z dnia 09.06.2021 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2021. 

- uchwała nr 10/2021 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” z dnia 09.06.2021 roku w sprawie: przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

- uchwała nr 11/2021 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” z dnia 10.12.2021 roku w sprawie: w sprawie pokrycia różnicy między dofinansowaniem 

a poniesionymi kosztami realizacji projektu współpracy „Produkt lokalny - Lokalną marką. 

Współpraca na rzecz rozwoju i promocji produktu lokalnego”. 

- uchwała nr 12/2021 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” z dnia 10.12.2021 roku w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 
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Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania: 

 

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

15 uchwał: 

- uchwała nr 1/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 18.06.2021 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania                           

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

latach 2018-2020. 

- uchwała nr 2/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 18.06.2021 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2020. 

- uchwała nr 3/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 18.06.2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium ustępującemu 

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

- uchwała nr 4/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 18.06.2021 r. w sprawie: wyboru Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej 

Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na kolejny okres kadencyjny. 

- uchwała nr 5/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 18.06.2021 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania                   

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

Szlakiem” w latach 2018-2020. 

- uchwała 6/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 18.06.2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium ustępującej 

Komisji Rewizyjnej  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w 

związku z upływem kadencji dotychczasowego składu. 

- uchwała 7/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 18.06.2021 r. w sprawie: powołaniem nowego składu Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na kolejny 

okres kadencyjny. 
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- uchwała nr 8/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 18.06.2021 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania                        

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

w latach 2018-2020. 

- uchwała 9/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 18.06.2021 r. w sprawie: udzielenia absolutorium ustępującej 

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

z upływem kadencji dotychczasowego składu. 

- uchwała 10/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 18.06.2021 r. w sprawie: powołaniem nowego składu Rady 

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

- uchwała nr 11/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 18.06.2021 r. w sprawie: przyjęcia planu pracy Lokalnej Grupy 

Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na 2021 rok. 

- uchwała nr 12/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 18.06.2021 r. w sprawie: przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii 

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

- uchwała nr 13/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 18.06.2021 r. w sprawie: przyjęcia zmian w Lokalnych kryteriach 

wyboru operacji stanowiących załącznik nr 2 do Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

- uchwała nr 14/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 18.06.2021 r. w sprawie: zmiany statutu Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

- uchwała nr 15/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 18.06.2021 r. w sprawie: przyjęcia zmian w Procedurze wyboru                   

i oceny operacji w ramach LSR 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  ramach realizacji w/w planu 

przeprowadzono:  

 

Rok 2021: 

1. zamieszczenie 7 artykułów informujących o działaniach Stowarzyszenia w prasie o zasięgu 

lokalnym, 

2. ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych – strony internetowe oraz tablice informacyjne 

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

Lubartów, zamieszczono łącznie 46 ogłoszeń, 

3. artykuły ( łącznie 95) na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych – strona 

internetowa LGD www.lgdlubartow.org.pl oraz http://www.facebook.com/lgdlubartow/; strona 

Lubartów24 https://lubartow24.pl, 

4. audycje w radiu i lokalnej telewizji  – ukazało się trzy informacje w lokalnej telewizji, 

5. eventy i imprezy promocyjne – LGD było uczestnikiem, sponsorem lub współorganizatorem 15 

eventów, imprez promocyjnych lub sportowo rekreacyjnych, 

6. plakaty - tablice informacyjne instytucji publicznych w gminach:  Kamionka, Ostrówek, 

Abramów, Kock, Serniki, Jeziorzany, Michów, Firlej, Niedźwiada, Lubartów, łącznie 234 

plakaty, 

7. spotkania – seminaria z mieszkańcami obszaru - główne zadania spotkań to zapoznanie 

zebranych z: zasadami przeprowadzenia naborów wniosków i ich oceny przez Radę LGD; 

drukami wniosków oraz biznesplanów i sposobem ich wypełniania, omówieniem wniosków o 

płatność oraz zasad rozliczania projektów, przedsiębiorczości. Zadanie miało na celu 

zainteresowanie zebranych składaniem wniosków w naborze ogłoszonym przez LGD odbyły się 

dwa spotkania, 

8. Konferencje LGD – odbyła się konferencja związana z promocją produktów lokalnych,  

9. przygotowanie prezentacji (6 prezentacji) – warsztaty refleksyjne, prezentacja dotycząca 

procesu przygotowania, produkcji i sprzedaży produktów lokalnych, prezentacje szkoleniowe,  

10. wsparcie doradcze w biurze LGD – udzielane w biurze LGD wpłynęło na zwiększenie ilości 

składanych wniosków oraz ich jakość i kompletność, 
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11. ankieta badania satysfakcji wnioskodawców w zakresie jakości pomocy świadczonej na etapie 

przygotowania wniosku o przyznanie pomocy (45) – przeprowadzono badanie satysfakcji 

wnioskodawców w zakresie jakości świadczonej pomocy przy użyciu ankiet oceny doradztwa 

indywidualnego, 

12. realizacja doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów LSR – elektroniczny rejestr 

doradztwa oraz karty doradztwa łącznie 91 usług doradczych, 

13. wydanie 400 sztuk kalendarza promocyjnego LGD, 

14. zakup gadżetów promocyjno – informacyjnych: szelki odblaskowe, worki wodoszczelne, 

saszetki,    

15. wykonanie zdjęć i filmu przedstawiającego atrakcje turystyczne LGD. 

 

Nabory wniosków o przyznanie pomocy przeprowadzone w 2021 roku: 

W roku 2021 przeprowadzono nabory w ramach PROW 2014-2020 na następujące 

przedsięwzięcia: 

- budowa lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub kulturalnej 

(przedsięwzięcie 1.2.1.) – limit dostępnych środków 126 822,33 EUR (507 289,32  PLN), 

 

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). 

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem finansowym przychody na 31 grudnia 2021 r. 
wynoszą 185.253,87 zł, w tym: 
 

 Składki członkowskie – 15.209,00 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 – kwoty z rozliczonego wniosku o płatność –  
132.573,10 zł 

 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 
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 Pozostałe przychody refundacja wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie – 
3.647,67 zł 
 

Poniesione koszty: 
 

Koszty  realizacji  zadań w ramach działania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 
aktywizacji” – 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, wyjazdy studyjne, obsługa techniczna festiwalu produktu lokalnego, prelekcje, 
szkolenia) – 109.147,92 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 – 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  
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-  poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 
działania” objętego PROW 2014-2020 – 8.893,44 zł 
 
e) Pozostałe koszty (koszty delegacji, odprawa pośmiertna i ekwiwalent po zmarłym pracowniku biura 

LGD, 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 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                Za Zarząd LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 
                                                                                                         Leszek Zieliński 
                                                                                                         Prezes Zarządu 


