
Sprawozdanie merytoryczne  

z działalności biura Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” w roku 2012  

oraz informacje nt. prac związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

Nazwa: Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” 

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

W dniu 8 października 2012 r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” 

podjęło uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby LGD, w konsekwencji czego dnia 19.10.2012 r. LGD 

złożyło wniosek o zmianę adresu siedziby LGD w KRS.  W dniu 19.12.2012 r. w KRS dokonano wpisu  

nowego adresu siedziby LGD (ul. Bieszczadzka 2). 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: 10.12.2008 r. 

Numer KRS: 0000319475 

NIP: 8672185317 

REGON: 180387634 

 

W związku z upływem kadencji organów Stowarzyszenia, w dniu 8 października 2012 r. Walne Zebranie 

Członków dokonało wyboru członków organów dla II kadencji Prezesa, Członków Zarządu, Rady oraz 

Komisji Rewizyjnej. W wyniku przeprowadzonego głosowania zmiana członków poszczególnych organów 

przedstawia się następująco: 

 

Skład Zarządu – I kadencja  

(23.10.2008 - 08.10.2012 r.): 

Skład Zarządu – II kadencja 

 (od dnia 08.10.2012 r.): 

- Prezes – Pluta Mirosław  

- Wiceprezes – Ordon Wiesław  

- Wiceprezes – Serafin Sławomir 

- Sekretarz – Wdowiak Barbara  

- Członek Zarządu –  Kwiatkowska Kazimiera  

- Członek Zarządu– Kotwica Zygmunt  

- Prezes – Pluta Mirosław  

- Wiceprezes – Ordon Wiesław  

- Wiceprezes – Serafin Sławomir 

- Sekretarz – Wdowiak Barbara  

- Członek Zarządu –  Hynowski Jacek  

- Członek Zarządu – Kotwica Jan  

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej – I kadencja  

(23.10.2008 - 08.10.2012 r.): 

Skład Komisji Rewizyjnej – II kadencja 

 (od dnia 08.10.2012 r.): 

- Przewodnicząca – Kolańska Monika  

- Wiceprzewodniczący – Łącz Tadeusz  

- Członek Komisji– Gil Jerzy  

- Członek Komisji – Hynowski Jacek  

- Członek Komisji – Marut Stanisława  

- Członek Komisji – Smykla Mirosław  

- Przewodnicząca – Gerba Magdalena  

- Wiceprzewodniczący – Adamus Stanisław  

- Członek Komisji – Teodora Babiuch  

- Członek Komisji – Smykla Stanisław  

- Członek Komisji –  Stec Anna  

- Członek Komisji – Zych Czesława  

 

 

 



Skład Rady – I kadencja  

(23.10.2008 - 08.10.2012 r.): 

Skład Rady – II kadencja 

 (od dnia 08.10.2012 r.): 

- Przewodniczący – Żołądź Zygmunt  

- Wiceprzewodnicząca – Kruk Zofia  

- Wiceprzewodniczący – Tomczyk Bogdan  

- Członek Rady – Flis Marcin  

- Członek Rady – Kotwica Jan  

- Członek Rady – Król Małgorzata  

- Członek Rady – Papież Zofia  

- Członek Rady – Pilecki Władysław  

- Członek Rady – Wyka  Alina 

- 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 31.12.2012 r. wynosił 85, w tym: w roku 2012 do 

Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” przyjęci zostali: 

- Stowarzyszenie Młodzieży „Kreatywni w Działaniu”, reprezentowane przez Panią Joannę Czachor 

- Zofia Wydro, zamieszkała na terenie gminy Baranów Sandomierski 

- Ryszard Stec, zamieszkały na terenie gminy Bojanów. 

 

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 7 posiedzeń Zarządu, podczas których podjęto 12 uchwał. 

Podejmowane uchwały dotyczyły: przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia, zwoływania posiedzeń 

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

się Zarządu, realizacji bieżących zobowiązań wynikających z realizacji LSR, w tym zmiany adresu siedziby 

Stowarzyszenia, zaciągnięcia kredytu oraz określenia górnej wysokości odpowiedzialności z weksla. 

 

Walne Zebrania Członków i ich tematyka: 

W 2012 r. odbyło się cztery Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania” 

zwołane z inicjatywy Zarządu LGD, podczas których podjęto 15 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, wyboru Prezesa, członków Zarządu, Rady oraz Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Posiedzenia Rady LGD: 

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

które dotyczyły: 

I. Wyboru operacji do dofinansowania (4-5 stycznia 2012 r.) 

II. Procedury odwoławczej (25 stycznia 2012 r.) 

III. Akceptacji zmiany zakresu rzeczowo – finansowego wniosku objętego dofinansowaniem 

(19 marca 2012 r.) 

IV. Wyboru operacji do dofinansowania (19 – 20 września 2012 r.) 

V. Wyboru Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady (16 października 2012 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 2012 r. został ogłoszony jeden 

nabór wniosków o przyznanie pomocy dla wszystkich działań. Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada 

Stowarzyszenia dokonała wyboru operacji dla naboru wniosków realizowanego w IV kwartale 2011 r.  

W ramach naboru realizowanego w 2011 r. (16.11.2011 r.  -15.12.2011 r.)  sytuacja na temat  wniosków 

ocenionych przez Radę Stowarzyszenia w 2012 r. przedstawia się następująco: 

 

 

 

 

Nazwa działania Limit dla 

operacji 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Łączna kwota 

złożonych 

wniosków 

Liczba 

wniosków 

przyjętych do 

dofinansowania 

„małe projekty’ 325 000,00 18 402 493,13 14 

„Odnowa i rozwój 

wsi” 
280 089,00 0 0,00 0 

„Różnicowanie w 

kierunku działalności 

nierolniczej” 

441 578,00 2 118 300,00 2 

„Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” 
807 084,83 0 0,00 0 

 

 

 

 

 

 



W poniższej tabelce przedstawiono wyniki przeprowadzonego  naboru wniosków w terminie 06.08.2012 r. 

31.08.2012 r. z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, które zostały ocenione przez Radę 

LGD w dniach 19 – 20 września 2012 r.: 

 

 

 

 

Nazwa działania Limit dla 

operacji 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Łączna kwota 

złożonych 

wniosków 

Liczba 

wniosków 

przyjętych do 

dofinansowania 

„małe projekty’ 371 012,12 16 337 298,89 16 

„Odnowa i rozwój 

wsi” 
616 509,00 5 614 151,00 5 

„Różnicowanie w 

kierunku działalności 

nierolniczej” 

100 000,00 1 100 000,00 1 

„Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” 
400 000,80 2 398 818,00 1 

 

 

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

W ramach Aneksu nr 4 zawartego w dniu 31 lipca 2012 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 

2012 r. wyniosła 186 940,06 zł, tj. 98 059,16 zł dla III etapu (pierwsze półrocze 2012 r.) oraz 88 880,90 zł 

dla IV etapu (drugie półrocze 2012 r.). Przyznana pomoc na 2012 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, prowadzono doradztwo indywidualne dla potencjalnych wnioskodawców w zakresie 

przygotowania wniosków o przyznanie pomocy, prowadzono oraz aktualizowano stronę internetową 

Stowarzyszenia 

II. Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR 

W ramach informowania o obszarze działania LGD oraz LSR w 2012 r. dokonano zakupu dwóch 

banerów: jeden wiszący i jeden typu roll up. Wydatek konieczny był ze względu na wykorzystywanie 

(eksponowanie) banerów w trakcie imprez promujących obszar LGD, spotkań informacyjnych oraz 

w trakcie innych wydarzeń informacyjno – promocyjnych a dotychczas wykorzystywane banery zostały 

uszkodzone w trakcie imprez realizowanych w ubiegłych latach. 

III. Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR 

W 2012 r. zrealizowane zostało szkolenie zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR (Rady, Zarządu, 

pracowników Biura LGD) w postaci wizyty studyjnej na obszarze działania Fundacji Bieszczadzkiej oraz 

LGD „Zielone Bieszczady”. W szkoleniu udział wzięło 11 osób. Celem szkolenia było zdobycie dobrych 

praktyk w zakresie znaczenia produktów lokalnych/ regionalnych/ tradycyjnych w promocji LGD. 



IV. Wydarzenia o charakterze promocyjnym 

W ramach działań promocyjnych w 2012 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 „Cyganianki”. Zadanie obejmowało: przygotowanie stoiska 

wystawienniczego prezentującego potrawy, aranżację stołu wielkanocnego oraz prezentację 

kosza wielkanocnego – III miejsce w kategorii B „Koszyk jajek wielkanocnych” 

 Uczestnictwo w Konkursie Bożonarodzeniowym –  reprezentantem LGD był „Zajazd nad 

Łęgiem”. Zadanie obejmowało przygotowanie stoiska wystawienniczego prezentującego 

potrawy oraz aranżację stołu bożonarodzeniowego z obszaru Lasowiackiej Grupy Działania. 

b) Realizacja imprez promujących obszar LGD: 

 Międzygminne Zawody Grand Prix w Pokonywaniu Toru Wodnego „AQUATRACK” 

zorganizowane przez Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie 

(w wydarzeniu uczestniczyło około 1026 osób) 

 „Młodzieżowe  Zawody Wędkarskie” zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

Baranowa Sandomierskiego „ARKADIA”, Koło Wędkarskie Nr 8 w Baranowie 

Sandomierskim (w wydarzeniu uczestniczyło około 220 osób) 

 „XIII Biegi Uliczne” zorganizowane przez Nowodębskie Towarzystwo Społeczno – 

Kulturalne (w wydarzeniu uczestniczyło około 764 osoby) 

 „Parafiada 2012” zorganizowana przez Towarzystwo Włościańskie „ŁUGI” (w wydarzeniu 

uczestniczyło około 2500 osób) 

 „I Marsz Nordic Walking” zorganizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju 

i Promocji Wsi Jadachy (w wydarzeniu uczestniczyło 55 osób) 

 Konkurs kulinarny „Produkt Miodem Słodzony”  w trakcie imprezy plenerowej „Dni Miodu 

w Bojanowie” zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie (w wydarzeniu 

uczestniczyło 223 osoby) 

 Turniej piłki nożnej dla dzieci szkół gimnazjalnych zorganizowany przez Miejski Klub 

Sportowy „STAL” w Nowej Dębie (w wydarzeniu uczestniczyło około 200 osób) 

 „Lasowiackie Zimnioki” zorganizowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej 

Dębie (w wydarzeniu uczestniczyło około 700 osób) 

 Konkurs literacki „Pisarze i wierszokleci” zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz 

Ekorozwoju Wsi Cygany (w wydarzeniu uczestniczyło 107 osób) 

 Konkurs „Szydełko 2012” zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Bojanowie 

(w wydarzeniu uczestniczyło 146 osób) 

 „Świąteczne spotkanie pokoleń” zorganizowane przez Towarzystwo Włościańskie „Ługi” 

(w wydarzeniu uczestniczyło około 100 osób). 

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) Przygotowanie projektu oraz wykonanie gadżetów promocyjnych - przygotowanie matrycy dużej 

i matrycy małej oraz wykonanie gadżetów promocyjnych, tj. podkoszulki typu baseball damsko – 

męskie, z nadrukiem (logotypy: LGD, PROW), rozmiar L, M (200 szt.) 

V. Szkolenia lokalnych liderów 



W ramach aktywizowania mieszkańców obszaru LGD przeprowadzono: 

a)  Szkolenie wyjazdowe do Ulanowa dla potencjalnych beneficjentów (w szczególności dla członków 

stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich oraz innych osób zajmujących się przygotowaniem 

tradycyjnej kuchni lasowiackiej). W szkoleniu udział wzięło 14 lokalnych liderów. Celem szkolenia 

był wzrost zainteresowania rejestracją lasowiackiej kuchni jako produktów lokalnych/ tradycyjnych. 

Efektem realizacji szkolenia było złożenie do Urzędu Marszałkowskiego wniosków o wpis na listę 

produktów tradycyjnych złożonych przez Stowarzyszenie Kulturalne „Cyganianki” oraz 

Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany. 

b) Spotkanie informacyjne w Cyganach poświęcone informowaniu o założeniach Lokalnej Strategii 

Rozwoju Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”. W spotkaniu udział wzięło 8 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 

01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.: 

 

Podmiot Liczba
1
 

Osoby fizyczne 8 

Przedsiębiorcy 10 

Organizacje pozarządowe 10 

Inne 5 

RAZEM 33 

 

 

Wdrażanie projektu współpracy  

W dniu 29 maja 2012 r. Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” podpisała umowę nr 000206931-

UM0900018/11 w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” na realizację projektu pt. 

„Ekomuzeum – atrakcją turystyczną regionu” na kwotę 114 179,15 zł. Projekt współpracy został 

zrealizowany w partnerstwie ze Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi 

Niżańskiej” z siedzibą w Nisku oraz Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” 

z siedziba w Leżajsku.  

W ramach realizacji projektu współpracy Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” zrealizowała 

następujące zadania: 

I. Przygotowanie, opracowanie koncepcji Ekomuzeum wraz z trasami turystyki zrównoważonej w zakresie 

prezentacji, udostępniania i interpretacji dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego: 

a) Realizacja szkolenia w Ulanowie pt. „Metodologia kreowania tras turystyki zrównoważonej na 

obszarze projektu współpracy” – realizacja szkolenia przyczyniła się do przygotowania 12 lokalnych 

animatorów życia społecznego w zakresie tworzenia oznakowanych i nieoznakowanych szlaków 

turystycznych. 

b) Opracowanie koncepcji Ekomuzeum, w tym opracowanie założeń merytorycznych i graficznych oraz 

druk i oznaczenie tras turystycznych, questów, gier terenowych i innych podobnych tras turystyki 

zrównoważonej: 

 szlak kajakowy na rzecze Łęg na odcinku Bojanów - Przyszów Ruda 

 Gra terenowa (Quest) w Gminie Baranów Sandomierski 

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



 Gra terenowa (Quest) w Gminie Nowa Dęba 

 Rowerowa trasa turystyczna zlokalizowana w Gminie Bojanów 

 Rowerowa trasa turystyczna zlokalizowana w Gminie Baranów Sandomierski 

 Trasa turystyczna Nordic Walking zlokalizowana w Gminie Nowa Dęba 

 Rowerowa trasa turystyczna zlokalizowana w Gminie Nowa Dęba 

 Trasa Nodic Walking zlokalizowana w Gminie Baranów Sandomierski 

II. Opracowanie i druk mapy turystycznej  

III. Promocja festiwali, jarmarków i imprez/wydarzeń promocyjnych 

a) opracowanie graficzne i druk plakatów 

b) Zakup banerów stojących i wiszących 

c) Zakup stojaków na materiały promocyjne 

d) Realizacja imprez promujących Ekomuzeum „W widłach Wisły i Sanu”: 

 „Rajd rowerowy po gminie Baranów Sandomierski” zorganizowany przez Ochotniczą Straż 

w Skopaniu (w wydarzeniu uczestniczyło 62 osoby) 

 QUEST „Najmniejszy rezerwat w Polsce” zorganizowany przez UKS „Olimp” przy 

Gimnazjum w Nowej Sarzynie (w wydarzeniu uczestniczyło 55 osób) 

 Rajd rowerowy Jadachy – Rozalin zorganizowany przez Zespół Szkół w Jadachach 

(w wydarzeniu uczestniczyło 62 osoby) 

 „Trasy Nordic Waliking w Nowej Dębie” oraz „Promocja nowych ścieżek Nordic Walking 

na terenie Zwałki w Siedleszczanach” zorganizowane przez Uczniowski klub Sportowy przy 

OSP w Siedleszczanach we współpracy ze Stowarzyszeniem Komitet Miast Bliźniaczych 

w Nowej Dębie (w wydarzeniu uczestniczyło 52 osoby) 

 Rowerowy Rajd Ścieżkami Ekomuzeum zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół 

Ziemi Zarzeckiej (w wydarzeniu uczestniczyło 50 osób). 

IV. Rozbudowa infrastruktury, wytyczenie i oznakowanie tras turystyki zrównoważonej: 

a) Opracowanie trasy szlaku rowerowego oraz informatora 

b) Wykonanie metodą malarską oznakowania szlaków rowerowych w terenie oraz miejsc 

początkowych dla realziacji gier terenowych 

c) Wykonanie tablic informacyjnych 

V. Opracowanie i budowa strony internetowej (ekomuzeum.eu)  

VI. Zarządzanie projektem współpracy i informacją 

VII. Zakup przenośnego dysku do archiwizacji danych 

VIII. Opracowanie i wykonanie logo projektu 

 

 


