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

 

 

Kośmin, 15.05.2017 r. 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  

Z DZIAŁALNOŚCI  

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ZIELONY PIERŚCIEŃ” W 2016 R. 

 

1. Sprawy organizacyjne związane z funkcjonowaniem LGD 

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” mieści się w wynajmowanym lokalu w 

dworku Kossaków w Kośminie w gminie Żyrzyn. Wynajmowana powierzchnia stanowi 

ponad 212 m
2
 i składa się z 3 pomieszczeń biurowych, korytarza i sanitariatu. Lokal ma 

dostęp do wszystkich mediów (woda, kanalizacja, energia elektryczna, telefon, internet). W 

ramach wynajmu, LGD dysponuje także posesją na miejsca parkingowe. Wynajmowane 

pomieszczenia służą do  funkcjonowania biura, organizacji posiedzeń organów statutowych 

LGD (Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna) oraz organizacji szkoleń i spotkań aktywizacyjnych 

dla mieszkańców i podmiotów z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju (11 gmin należących do 

LGD). 

Pomieszczenia są wyposażone w niezbędny biurowy sprzęt, w tym: meble, komputery z 

oprogramowaniem, drukarki, kserokopiarkę, projektor. 

W 2016.r w Biurze LGD zatrudnionych było: 

- przez cały rok 2016 2 pracowników na pełnych etatach do wdrażania Wsparcia 

Przygotowawczego oraz Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020; 

- oraz od stycznia do marca 2016 r. 1 pracownik na ½ etatu do wdrażania projektu 

partnerskiego pn „EUROszansa dla Lubelszczyzny…” współfinansowanego ze Szwajcarsko – 

Polskiego Programu Współpracy; 

- oraz od czerwca 2016 r. 1 pracownik na pełnym etacie do wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju w ramach PROW 2014-2020; 
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- oraz od października 2016 r. 1 pracownik na pełnym etacie do wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju w ramach PROW 2014-2020; 

- oraz 1 osoba na ½ etatu – pracownik Punktu Informacji Turystycznej.  

Zadania, które przypisane są stanowisku ds. rachunkowo – księgowych zlecono podmiotowi 

zewnętrznemu – Biuru Usług Księgowych w Puławach.  

 

2. Działania LGD 

 

Praca merytoryczna Zarządu LGD 

 

W 2016 r. Zarząd odbył 14 posiedzeń i podjął 43 uchwały, które dotyczyły następujących 

zagadnień: 

- przyjęcia formularzy deklaracji członkowskich, 

- przyjęcia nowych lub wykluczenia dotychczasowych członków LGD (nie wypełniających 

statutowych obowiązków), 

- zaciągnięcia kredytu obrotowego w wysokości 80 tys. zł, 

- certyfikowania produktów lokalnych: spożywczych i rękodzieła, 

- przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności LGD w 2015 r., 

- zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2021 (zmiana kryteriów wyboru operacji, 

planu działania i komunikacji), 

- przyjęcia harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na 

wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, 

- przyjęcia zmiany w zakładowym planie kont i zasadach prowadzenia rachunkowości, 

- przyjęcia szczegółowego harmonogramu realizacji w 2016 r. „Planu komunikacji z lokalną 

społecznością”, 

- przyjęcia regulaminu Biura LGD Zielony Pierścień, 

- przyjęcia projektów ogłoszeń naborów wniosków na: (a) podjęcie działalności gospodarczej; 

(b) rozwój działalności gospodarczej; (c) poprawę infrastruktury na rzecz rozwoju lokalnej 

działalności kulturalnej; (d) poprawę lokalnej infrastruktury rekreacyjnej, 

- przyjęcia zmiany procedur naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji w ramach LSR, 

- przyjęcia wzorów dokumentów dotyczących wdrażania LSR, 

- ogłoszenia informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach LSR, 

- przyjęcia polityki bezpieczeństwa danych osobowych dla LGD oraz instrukcji zarządzania 

system informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, 
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- ustalenia wysokości diety dla członków Rady za ocenę wniosków do realizacji w ramach 

LSR, 

- ustalenia składek członkowskich dla gmin na 2017 r. 

 

Ponadto Zarząd na posiedzeniach omawiał takie tematy jak: 

- podpisanie z Zarządem Województwa Lubelskiego umowy ramowej oraz aneksów w/s 

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2021 przez Lokalną Grupę Działania 

„Zielony Pierścień”, 

- podpisanie z Zarządem Województwa Lubelskiego umowy o wsparcie na rzecz kosztów 

bieżących i aktywizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2021 Lokalnej 

Grupy Działania „Zielony Pierścień”,  

- organizacja imprez promocyjnych (Festiwalu i Kiermaszów Produktu Lokalnego) i 

uroczystego otwarcia kempingu w Kośminie, 

- rozpatrzenie pisma Spółdzielni Socjalnej „Od Serca” w/s zaproszenia LGD „Zielony 

Pierścień” do członkostwa w Spółdzielni. Zarząd, podając uzasadnienie, nie wyraził zgody na 

wstąpienie LGD do Spółdzielni, 

- przyznanie wyróżnień 10 beneficjentom za zaangażowanie w rozwój turystyczny regionu i 

realizację projektów w ramach projektu partnerskiego pn. „EUROszansa dla 

Lubelszczyzny…” współfinansowanego ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, 

- sprawa organizacji 7. Festiwalu Produktu Lokalnego w Nałęczowie, 

- przygotowanie 2 projektów współpracy w ramach inicjatywy LEADER w/s promocji 

produktów lokalnych i regionalnych oraz rozwoju turystyki kajakowej na rzece Wieprz, 

- podjęcie inicjatywy wspólnie z samorządami, uczelniami wyższymi, parlamentarzystami, 

szkołami, aby wystąpić do Sejmu RP o ustanowienie roku 2018 lub 2019 rokiem Zofii 

Kossak w 50 rocznicę jej śmierci (2018 r.) lub 130 rocznicę urodzin pisarki; 

- prezentacja i omówienie wyników badań ankietowych dotyczących efektywności wdrażania 

planu komunikacji, 

- przygotowanie programów i projektów uchwał na walne zebrania członków, 

- harmonogram spotkań aktywizujących, warsztatów i szkoleń mieszkańców i potencjalnych 

wnioskodawców, 

- analiza i monitorowanie wydatków na rok 2016 w ramach wszystkich działań organizacji, 

- przystąpienie do przygotowania międzynarodowego projektu pn. „Ożywienie i promocja 

dziedzictwa przyrodniczego oraz wsparcie lokalnego rozwoju i transgranicznego partnerstwa” 

– dotyczącego promocji turystyki rowerowej w ramach programu transgranicznego Polska – 

Białoruś - Ukraina. 
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Spotkania aktywizujące, warsztaty, konferencje, szkolenia 

 

W 2016 r. Biuro LGD przeprowadziło 39 spotkań dla 556 mieszkańców, przedstawicieli 

organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych oraz przedsiębiorców. Były to 

spotkania aktywizujące i warsztaty (dotyczące m.in. produktów lokalnych, rozwoju turystyki, 

podejmowania różnych lokalnych inicjatyw) oraz szkolenia dotyczące przygotowania 

wniosków o wsparcie finansowe z Lokalnej Strategii Rozwoju. W czerwcu 2016 r. w 

Końskowoli odbyła się także konferencja inaugurująca wdrażanie inicjatywy LEADER. 

  

 

Nabory wniosków 

 

W 2016 r. LGD „Zielony Pierścień” przeprowadziła i zakończyła 4 nabory wniosków w 

ramach następujących przedsięwzięć z LSR: 

- Przedsięwzięcie 2.1.1 – Poprawa infrastruktury na rzecz rozwoju lokalnej działalności 

kulturalnej, 

- Przedsięwzięcia 2.1.2 – Poprawa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej, 

- Przedsięwzięcie 1.2.2 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, 

- Przedsięwzięcie 1.2.3 Wsparcie na rozwój istniejących przedsiębiorstw. 

W sumie w konkursach wpłynęło 55 wniosków. Do dofinansowania Rada wybrała 26 

wniosków, które mieściły się w limicie dostępnych środków. Zostały one przekazane do 

oceny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, który w 2017 r. podpisze z 

wnioskodawcami umowy na realizację projektów. 

 

 

Imprezy i wydarzenia promocyjne 

 

W 2016 r. LGD przygotowała lub współorganizowała szereg wydarzeń promujących obszar 

11 gmin należących do naszej organizacji, w tym: audycje radiowe w Radio Lublin i w Radio 

Puławy24, imprezy plenerowe promujące produkty lokalne i turystykę jak np.: 

- otwarcie kempingu w czerwcu 2016 r. w Kośminie (gm. Żyrzyn), 

- 7. Festiwal Produktu Lokalnego w Nałęczowie, 

- organizacja rekonstrukcji historycznej w plenerze na kempingu w Kośminie w rocznicę 

bitwy pod Żyrzynem z sierpnia 1863 r., 

- 3 audycje radiowe w Radio Lublin (każda trwała po 55 minut – reportaż połączony z 

dyskusją w studio radiowym), 
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- 24 audycje radiowe w Radio Puławy24 – rozmowy w studio na żywo trwające ok. 30 minut 

każda z udziałem przedstawicieli LGD i producentów produktów lokalnych na temat oferty 

turystycznej obszaru LSR i produktów lokalnych, 

- 16 Kiermaszów Produktów Lokalnych w Nałęczowie (10) i Kazimierzu Dolnym (6) – ich 

celem jest promocja lokalnych wyrobów i wspieranie współpracy lokalnych wytwórców.  

 

 

3. Finanse LGD 

LGD posiada rachunek bieżący w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie. Ponadto według 

stanu na koniec 2016 r. LGD otworzyła 4 wydzielone rachunki bankowe do obsługi 

finansowej projektów. 

W 2016 r. łączne przychody LGD osiągnęły poziom 3.096.105,90 zł. Z tego największe 

pozycje to: w wysokości 1.720.454,82 zł rozliczona zaliczka w związku z realizacją Projektu 

pn. „EUROszansa dla Lubelszczyzny …” w ramach: Szwajcarsko – Polskiego Programu 

Współpracy oraz zaliczka w wysokości 745.585,00 zł na wdrażanie LSR w ramach inicjatywy 

LEADER. 

Łączne koszty LGD w 2016 r. wyniosły 2.167.643,69 zł z tego największe pozycje kosztów 

wynikały z umów o dofinasowanie projektów ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu 

Współpracy – koszty w wysokości 1.591.837,17 zł. Kolejne pozycje kosztowe to usługi obce 

(pocztowe, telekomunikacyjne, księgowe, najem pomieszczeń na biuro i inne) w wysokości 

159.529,88 zł oraz wynagrodzenia pracowników (łącznie z umowami zlecenia i o dzieło) w 

wysokości 260.495,56 zł. 

W 2016 r. wynik finansowy osiągnięty przez LGD to nadwyżka przychodów nad kosztami 

w wysokości  928.462,21 zł. Środki te będą przeznaczone na realizację projektów w 2017 r.   

Nadwyżka kosztów nad przychodami wynika z zaliczek otrzymanych na: wyprzedzające 

finansowanie kosztów bieżących i aktywizacji związanych z realizacją lokalnej strategii 

rozwoju oraz na realizację projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny (…)”. 

 

Podpisy członków Zarządu: 

 
Imię, Nazwisko Stanowisko Podpis 

 

Zbigniew Pacholik 

 

Prezes Zarządu 

 

______________________ 
 

Stanisław Widz 
 

Wiceprezes Zarządu 

 

______________________ 
 

Beata Antoniak 
 

Sekretarz 

 

______________________ 
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Aneta Sosik- Kierszniewska Skarbnik ______________________ 
 

Jakub Pruchniak 
 

Członek Zarządu 

 

______________________ 

 

Marcin Berłowski Członek Zarządu ______________________ 

 

Sławomir Łowczak Członek Zarządu ______________________ 

 

Anna Matys Członek Zarządu ______________________ 

   

Jan Franciszek Nowak Członek Zarządu ______________________ 

Barbara Ścibior Członek Zarządu ______________________ 

Justyna Chechelska - 

Kowalczyk Członek Zarządu ______________________ 

 


