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

 

 

Kośmin, 25.03.2019 r. 

 

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  

Z DZIAŁALNOŚCI  

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ZIELONY PIERŚCIEŃ” W 2018 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 2018.r w Biurze LGD zatrudnionych było 3 pracowników na pełnych etatach do wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020. 

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

zewnętrznemu – Biuru Usług Księgowych w Puławach.  
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2. Działania LGD 

 

Praca merytoryczna Zarządu LGD 

W 2018 r. Zarząd odbył 12 posiedzeń i podjął 34 uchwały, które dotyczyły następujących 

zagadnień: 

- zmian w zakładowym planie kont i zasadach prowadzenia rachunkowości, 

- aktualizacji harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na 

wdrażanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, 

- przyjęcia projektów ogłoszeń naborów wniosków na inicjatywy grantowe i wsparcie na 

podjęcie i rozwój działalności gospodarczej, 

- w sprawie ukonstytuowania się Zarządu w związku z wyborem nowego składu Zarządu na 

kolejną kadencję. Spośród swego składu Zarząd wyłonił wiceprezesa – Sławomira Łowczaka, 

skarbnika – Anetę Sosik-Kierszniewską i sekretarza – Beatę Antoniak, 

- zaciągnięcia pożyczki w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie (do 

kwoty 87997 zł) na realizację projektu współpracy i operacji własnej w ramach Lokalnej 

Strategii Rozwoju, 

- zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu grantowego 

„Inicjatywy na rzecz aktywizacji mieszkańców obszaru LSR” do kwoty 56542 zł, 

- zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu grantowego 

„Lokalne inicjatywy na rzecz promocji dziedzictwa lokalnego” do kwoty 89404 zł, 

- zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu grantowego 

„Inicjatywy na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców z grup defaworyzowanych z 

obszaru LSR” do kwoty 43751 zł, 

- zmiany procedur naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji, 

- zmiany procedur obsługi operacji dla projektów grantowych, 

- przystąpienia do zmian Lokalnej Strategii Rozwoju, 

- przyjęcia zaktualizowanego harmonogramu realizacji Planu komunikacji z lokalna 

społecznością, 

- przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności LGD w 2017 r., 

- przyjęcia Regulaminu Biura LGD, 

- przyjęcia jednolitego tekstu Lokalnej Strategii Rozwoju po zmianach; 

- przyjęcia nowych członków LGD, 

- wystąpienia do walnego Zebrania członków o wybór uzupełniający członków Rady. 

 

Ponadto Zarząd na posiedzeniach omawiał takie tematy jak: 

- ocena i certyfikacja kolejnych produktów lokalnych zgłaszanych przez producentów i 

twórców lokalnych, 
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- przygotowanie projektów uchwał na Walne Zebrania Członków, 

- przygotowanie terminarza Kiermaszów Produktów Lokalnych w Nałęczowie i Kazimierzu 

Dolnym, 

- wybór wykonawców w konkursie ofert i podpisanie umów na zamówienia udzielane w 

ramach projektu współpracy, 

- podpisanie umów na realizację zadań przez grantobiorców w ramach projektów grantowych, 

- kontrola i rozliczanie zadań powierzonych grantobiorcom w ramach projektów grantowych, 

- Monitoring projektów zrealizowanych przez beneficjentów w ramach Projektu 

„EUROszansa dla Lubelszczyzny” z Programu Szwajcarskiego, 

- monitoring i analiza osiągania poziomu wskaźników zaplanowanych w Lokalnej Strategii 

Rozwoju do końca 2018 r., 

-  harmonogram spotkań aktywizujących, warsztatów i szkoleń mieszkańców i potencjalnych 

wnioskodawców. 

 

Spotkania aktywizujące, warsztaty, konferencje, szkolenia 

 

W 2018 r. Biuro LGD przeprowadziło 20 spotkań aktywizujących i szkoleń  dla 169 

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 w 

zakresie przygotowania wniosków o wsparcie finansowe z Lokalnej Strategii Rozwoju.  

  

 

Nabory wniosków 

 

W 2018 r. LGD „Zielony Pierścień” przeprowadziła i zakończyła 11 naborów wniosków w 

ramach następujących przedsięwzięć z LSR: 

- Przedsięwzięcie 1.2.1 – Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego, 

- Przedsięwzięcie 1.2.2 - Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, 

- Przedsięwzięcie 1.2.3 – Wsparcie na rozwój istniejących przedsiębiorstw, 

- Przedsięwzięcie 2.1.1 - Poprawa infrastruktury na rzecz rozwoju lokalnej działalności 

kulturalnej, 

- Przedsięwzięcie 2.1.3: Inicjatywy na rzecz lokalnej aktywności i integracji społecznej 

(projekt grantowy), 

-  Przedsięwzięcie 2.1.4: Włączenie społeczne grup defaworyzowanych, w tym seniorów 

(projekt grantowy) 
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W sumie w konkursach wpłynęło 77 wniosków. Do dofinansowania Rada wybrała 54 

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

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, który w 2018 r. i 2019 r. podpisał z 

wnioskodawcami umowy na realizację projektów. 

 

Imprezy i wydarzenia promocyjne 

 

W 2018 r. LGD przygotowała lub współorganizowała szereg wydarzeń promujących obszar 

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

plenerowe promujące produkty lokalne i turystykę jak np.: 

- 9. Festiwal Produktu Lokalnego w Nałęczowie, 

- rajdy rowerowe i spływy kajakowe, 

- 18 Kiermaszów Produktów Lokalnych w Nałęczowie i Kazimierzu Dolnym– 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 2018 r. LGD posiadała 7 wydzielonych rachunków bankowych do obsługi 

finansowej projektów. 

W 2018 r. przychody LGD osiągnęły poziom 477.132,14 zł. Były one niższe od 

zaplanowanych w kwocie 1.335.233 z uwagi na przesunięcie w czasie na rok 2019 i 2020 

oceny i realizacji projektów grantowych i projektów współpracy w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju (LSR) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.    

 

Z tego największą pozycję przychodów stanowiło wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 

aktywizacji (254.520 zł) objętego LSR z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

oraz składki członkowskie (84.648,18 zł).  

  

Łączne koszty LGD w 2018 r. wyniosły 752.637,14 zł. Z tego największe pozycje kosztów to 

wynagrodzenia w ramach umów o pracę i umów zleceń/o dzieło (236.162,66 zł) i usługi obce 

(133.621,14 zł - pocztowe, telekomunikacyjne, księgowe, najem pomieszczeń na biuro i 

inne).  

 W 2018 r. wynik finansowy osiągnięty przez LGD to nadwyżka kosztów nad 

przychodami w wysokości  275.505,73 zł. Deficyt budżetowy w 2018 r. został pokryty z 

zaciągniętych pożyczek lub kredytów, które zostaną zwrócone po otrzymaniu refundacji z 

rozliczonych projektów realizowanych przez LGD. 

 

Podpisy członków Zarządu: 

 
Imię, Nazwisko Stanowisko Podpis 

 

Zbigniew Pacholik 

 

Prezes Zarządu 

 

______________________ 
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Sławomir Łowczak  Wiceprezes Zarządu ______________________ 
 

Beata Antoniak 
 

Sekretarz 

 

______________________ 
 

Aneta Sosik- Kierszniewska 
 

Skarbnik 

 

______________________ 
 

Urszula Wojtalik-Sarnecka 
 

Członek Zarządu 

 

______________________ 

 

Paweł Kamola Członek Zarządu ______________________ 

 

Stanisław Widz Członek Zarządu ______________________ 

 

Agnieszka Gąska Członek Zarządu ______________________ 

 

Małgorzata Miller Członek Zarządu ______________________ 

Sylwia Skwarek Członek Zarządu ______________________ 

Maciej Goławski Członek Zarządu ______________________ 

 


