
Sprawozdanie merytoryczne  

z działalności biura Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” w roku 2013  

oraz informacje nt. prac związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju 

Nazwa: Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” 

Adres Stowarzyszenia: 39 – 460 Nowa Dęba, ul. Bieszczadzka 2 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: 10.12.2008 r. 

Numer KRS: 0000319475 

NIP: 8672185317 

REGON: 180387634 

 

Skład Zarządu : 

- Prezes – Pluta Mirosław  

- Wiceprezes – Ordon Wiesław  

- Wiceprezes – Serafin Sławomir 

- Sekretarz – Wdowiak Barbara  

- Członek Zarządu –  Hynowski Jacek  

- Członek Zarządu – Kotwica Jan  

 

Skład Komisji Rewizyjnej : 

- Przewodnicząca – Gerba Magdalena  

- Wiceprzewodniczący – Adamus Stanisław  

- Członek Komisji – Teodora Babiuch  

- Członek Komisji – Smykla Stanisław  

- Członek Komisji –  Stec Anna  

- Członek Komisji – Zych Czesława  

 

Skład Rady : 

- Przewodniczący – Żołądź Zygmunt  

- Wiceprzewodnicząca – Kruk Zofia  

- Wiceprzewodniczący – Pilecki Władysław  

- Członek Rady – Jurkowski Bronisław  

- Członek Rady – Łącz Tadeusz 

- Członek Rady – Kobylarz Agnieszka 

- Członek Rady – Król Małgorzata 

- Członek Rady – Papież Zofia  

- Członek Rady – Stec Ryszard 

 

Ogółem stan Członków Stowarzyszenia na dzień 31.12.2013 r. wynosił 94, w tym: w roku 2013 do 

Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” przyjęci zostali: 

- Ludowy Zespół Sportowy „Strzelec” Dąbrowica; 

- Bojanowskie Koło Wędkarskie „Stary Łęg”; 

- Stowarzyszenie „Dąb” w Nowej Dębie; 

- Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu; 

- Skura Karol; 

- Kołodziej Andrzej; 



- Ochotnicza Straż Pożarna Stany; 

- Kotwica Małgorzata; 

- Ludowy Zespół Sportowy „Kolejarz” Knapy; 

- Firma Usługowa Wawrzyccy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

Cele statutowe: 

- Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności: 

1) opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy  

z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz 

przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, 

2) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz 

ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR, 

3) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach 

wiejskich położonych w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania, 

4) propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania, 

pozyskiwanie partnerów i  źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,  

5) promocja obszarów wiejskich położonych w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania, 

6) udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów 

i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych. 

 

Zebrania Zarządu i ich tematyka: 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 8 posiedzeń Zarządu, podczas których podjęto 16 uchwał. 

Podejmowane uchwały dotyczyły: przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia, zwoływania posiedzeń 

Walnego Zebrania Członków, wyboru ofert na realizację imprez promujących obszar LGD, udzielenia 

rekomendacji LGD Partnerstwo 5 Gmin do reprezentowania Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” 

w strukturach Polskiej Sieci LGD – Federacji regionalnych Sieci LGD, realizacji bieżących zobowiązań 

wynikających z realizacji LSR, w tym zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Walne Zebrania Członków i ich tematyka: 

W 2013 r. odbyło się dwa Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” 

zwołane z inicjatywy Zarządu LGD, podczas których podjęto 6 uchwał. Uchwały dotyczyły m.in. zmian 

w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Regulaminie Rady, uchwalenia wysokości, sposobu oraz terminu 

wnoszenia przez jednostki samorządu terytorialnego składki rocznej, zatwierdzenia bilansu oraz rachunku 

zysków i strat, udzielenia absolutorium Zarządowi. 

Posiedzenia Rady LGD: 

W okresie sprawozdawczym Rada Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” odbyła pięć posiedzeń, 

które dotyczyły: 

I. Wyboru operacji do dofinansowania (6 maja 2013 r.) 

II. Procedury odwoławczej (21 maja 2013 r.) 

III. Wyboru operacji do dofinansowania (7 listopada 2013 r.) 

IV. Procedury odwoławczej (29 listopada 2013 r.) 

 

Wybór operacji do dofinansowania w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju’ 

Zgodnie z zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego umową o sposobie realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” w 2013 r. został ogłoszony jeden 

nabór wniosków o przyznanie pomocy dla działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz dwa nabory wniosków o 

przyznanie pomocy w ramach tzw. „małych projektów”.  



Sytuacja na temat  wniosków ocenionych przez Radę Stowarzyszenia w 2013 r. w pierwszym półroczu 2013 

r. przedstawia się następująco: 

 

Nazwa działania Limit dla 

operacji 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Łączna kwota 

złożonych 

wniosków 

Liczba 

wniosków 

przyjętych do 

dofinansowania 

„małe projekty’ 309 564,17 16 517 744,48 9 

„Odnowa i rozwój 

wsi” 
380 000,00 2 380 000,00 2 

 

W poniższej tabelce przedstawiono wyniki przeprowadzonego  naboru wniosków w terminie 07.10.2013 r. 

23.10.2013 r. w ramach tzw. „małych projektów”.: 

 

Nazwa działania Limit dla 

operacji 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Łączna kwota 

złożonych 

wniosków 

Liczba 

wniosków 

przyjętych do 

dofinansowania 

„małe projekty’ 349 758,31 22 627 569,04 11 

 

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

W ramach Aneksu nr 6 zawartego w dniu 18 czerwca 2013 r. zmieniającego Umowę nr 00001 – 6932  - 

UM0900001/10 dokonano zmiany planu finansowego w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”. Zgodnie ze zmianami kwota dofinansowania na rok 

2013 r. wyniosła 183 046,91 zł, tj. 87 560,01 zł dla V etapu (pierwsze półrocze 2013 r.) oraz 95 486,90 zł dla 

VI etapu (drugie półrocze 2013 r.). Przyznana pomoc na 2013 r. została wydatkowana na następujące 

zadania: 

I. Funkcjonowanie LGD (koszty bieżące i administracyjne) 

W ramach bieżącego funkcjonowania zapewniono m.in.: wynagrodzenie członków Rady za udział 

w posiedzeniu, zatrudnienie pracowników Biura LGD, utrzymanie biura, zwrot kosztów podróży 

służbowych, prowadzenie doradztwa indywidualnego dla potencjalnych wnioskodawców w zakresie 

przygotowania wniosków o przyznanie pomocy, prowadzenie oraz aktualizację strony internetowej 

Stowarzyszenia 

II. Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR 

W ramach informowania o obszarze działania LGD oraz LSR w 2013 r. wykonano materiały 

informacyjno-promocyjne związane z informowaniem mieszkańców obszaru LGD o realizowanych przez 

biuro naborach wniosków w ramach ogłaszanych konkursów.  

III. Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR 

a) W 2013 r. zrealizowane zostało szkolenie zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR (Rady, 

Zarządu, pracowników Biura LGD) w zakresie oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach 

„małych projektów” oraz oceny wskaźników LSR. W szkoleniu udział wzięło 9 osób. Celem 

szkolenia było zapoznanie nowych członków Rady z procedurą oceny wniosków oraz ocena 

osiągniętych wskaźników produktu, rezultatu oraz zagrożeń w stosunku do wskaźników jeszcze nie 

osiągniętych; 



b) Uczestnictwo w Forum LGD – Ogólnopolskie Spotkanie Lokalnych Grup Działania – celem 

uczestnictwa pracowników Biura LGD była wymiana doświadczeń pomiędzy lokalnymi grupami 

działania z innych województw oraz uczestnictwo w panelu dotyczącym zakończenia osi LEADER 

PROW oraz dotyczącym przyszłego okresu programowania. 

IV. Wydarzenia o charakterze promocyjnym 

W ramach działań promocyjnych w 2013  r. Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” zrealizowała 

następujące zadania: 

a) Uczestnictwo w targach/ wystawach/ konkursach organizowanych przez Krajową Sieć Obszarów 

Wiejskich: 

 Uczestnictwo w Konkursie Wielkanocnym – LGD było reprezentowane przez 

Stowarzyszenie Kulturalne „Cyganiacy”. Zadanie obejmowało: przygotowanie stoiska 

wystawienniczego prezentującego potrawy, aranżację stołu wielkanocnego oraz prezentację 

kosza wielkanocnego; 

 Uczestnictwo w V edycji Targów LGD – reprezentantem LGD było Stowarzyszenie 

Kulturalne „Cyganiacy”. Zadanie obejmowało: przygotowanie stoiska wystawienniczego 

prezentującego lokalne potrawy, wyroby, rękodzieło z obszaru Lasowiackiej Grupy 

Działania; 

 Uczestnictwo w Konkursie Bożonarodzeniowym –  reprezentantem LGD była Kapela 

Ludowa „Łęgowianie”. Zadanie obejmowało przygotowanie stoiska wystawienniczego 

prezentującego potrawy oraz aranżację stołu bożonarodzeniowego z obszaru Lasowiackiej 

Grupy Działania. 

b) Realizacja imprez promujących obszar LGD: 

 „Piknik Rodzinny” zorganizowany przez Zespół Szkół w Jadachach (w wydarzeniu 

uczestniczyło około 210 osób) 

 „Nadwiślański Rajd Nordic Walking” zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy przy 

OSP w Siedleszczanach (w wydarzeniu uczestniczyło 56 osób) 

 „Aktywizowanie społeczności do wspólnych działań na rzecz zdrowia i współpracy w 

rozwiązywaniu problemów w trakcie światowego dnia spirometrii” zorganizowane przez 

Społeczny Komitet Pomocy Szpitalowi Powiatowemu w Nowej Dębie (w wydarzeniu 

uczestniczyło około 103 osoby) 

 „Dzień Gołębia Pocztowego” zorganizowany przez Stowarzyszenie Bojanowskie Koło 

Wędkarskie „Stary Łęg” (w wydarzeniu uczestniczyło około 100 osób) 

 „Turniej piłki nożnej <Kolejarz Knapy vs firmy>” zorganizowany przez Ludowy Zespół 

Sportowy „Kolejarz” Knapy (w wydarzeniu uczestniczyło 59 osób) 

 „Kiermasz Dożynkowy” zorganizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w 

Baranowie Sandomierskim (w wydarzeniu uczestniczyło około 247 osób) 

 „XIV Biegi Uliczne” zorganizowane przez Nowodębskie Towarzystwo Społeczno - 

Kulturalne (w wydarzeniu uczestniczyło około 775 osób) 

 „Promocja ścieżki rowerowo – pieszej, jej zasobów materialnych, przyrodniczych i 

kulturowych” zorganizowana przez Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany (w 

wydarzeniu uczestniczyło około 100 osób) 

 „Poznajemy hafty lasowiackie - wystawa” zorganizowana przez Stowarzyszenie na rzecz 

Aktywizacji Społeczności Lokalnej i Rozwoju Przedsiębiorczości w Gminie Baranów 

Sandomierski „SOKÓŁ” (w wydarzeniu uczestniczyło około 520 osób) 

 „Organizacja Konkursu Rękodzieła Artystycznego <Szydełko 2013> oraz wystawy prac 

rękodzielniczych” zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie 

(w wydarzeniu uczestniczyło około 132 osoby) 



Udział Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” w powyższych wydarzeniach miał na celu 

promocję LGD poprzez przygotowanie i zorganizowanie stoiska wystawienniczego LGD, 

zamieszczenie informacji o współfinansowaniu na materiałach informacyjno – promocyjnych, 

wyeksponowanie banerów promocyjnych LGD oraz podawanie przez konferansjera do publicznej 

wiadomości informacji o współfinansowaniu imprez. 

c) Realizacja konferencji „Być przedsiębiorczym w czasach kryzysu” zrealizowana za pośrednictwem 

Stowarzyszenia „PORĘBA”. W pierwszej części odbyły się zajęcia warsztatowe dotyczące 

podejmowania decyzji ekonomicznych. Druga część poświęcona została wykładom wygłoszonym nt. 

pozyskania środków na działalność gospodarczą, walorom przemysłowym i turystycznym naszego 

obszaru. W konferencji uczestniczyło około 119 osób. 

V. Przygotowanie projektu oraz wykonanie gadżetów promocyjnych - przygotowanie matrycy dużej 

i matrycy małej oraz wykonanie gadżetów promocyjnych, tj. bluzy z kapturem, koszulki z 

kontrastującymi rękawami, koszulki dziecięce , torebki na pasek, plecaki, kurtki. 

VI. Szkolenia lokalnych liderów 

W ramach aktywizowania mieszkańców obszaru LGD przeprowadzono: 

a)  Szkolenie dla lokalnych liderów pt. „Rozwój kierowany przez lokalne społeczności” W szkoleniu 

udział wzięło 35 lokalnych liderów. Celem realizacji szkolenia było włączenie lokalnej społeczności 

w proces budowania dokumentów strategicznych Stowarzyszenia na nowy okres programowania.  

b) Spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom i warunkom otrzymania dofinansowania w 

ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla „małych projektów”. W spotkaniu 

udział wzięło 16 osób.  

 

Doradztwo udzielone w Biurze LGD 

Liczba podmiotów, które skorzystały z doradztwa w biurze LGD w zakresie przygotowywania wniosków 

o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w okresie od 

01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.: 

 

Podmiot Liczba
1
 

Osoby fizyczne 7 

Przedsiębiorcy 3 

Organizacje pozarządowe 6 

Inne 5 

RAZEM 21 

 

 

Piotr Pastuła 

…………………………………… 

(Dyrektor Biura LGD) 

                                                           
1
 Każdy podmiot liczony jest jednokrotnie, bez względu na liczbę udzielonego doradztwa 


