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Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania KWIAT LNU za 2014 rok 

 
1. DANE 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z siedzibą w Lubawce , ul. Dworcowa 33 
Wpis do KRS 26.08.2008r. pod numerem 0000312366 
NIP 6141586749 
REGON 020821336 

 
Członkowie Zarządu: 
1. Bożena Pełdiak – prezes 
2. Tomasz Fąka – wiceprezes  
3. Sławomira Klijanowicz - Marciniec  – sekretarz 
4. Karolina Kwiatkowska – członek zarządu 
5. Teresa Sobala – członek zarządu 
6. Bogdan Rosicki – członek zarządu 
7. Łukasz Prochacki – członek zarządu 

 
Celami Stowarzyszenia są:  
 

 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji 
środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych oraz równości szans; 

 Zaktywizowanie ludności wiejskiej; 
 Realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej dalej LSR) jako Lokalna Grupa Działania (zwana 

dalej LGD) 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 (Dz. U. 
Nr 64, poz. 427), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich: Kamienna 
Góra, Lubawka, Marciszów, Czarny Bór, Mieroszów, Stare Bogaczowice (zwanego dalej obszarem 
działania LGD); 

 Wypromowanie obszarów wiejskich oraz gmin położonych na obszarze działania LGD; 
 Zmobilizowanie społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich położonych na obszarze LGD; 
 Upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na 

obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich położonych na obszarze LGD; 
 Podjęcie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz 

ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR oraz innych programów pomocowych i w ramach 
tego wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej; 

 Rozpropagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD;  
 Pozyskanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych; 
 Udzielenie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i 

pozyskania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych oraz innych projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; 

 Podjęcie inicjatyw i działań dla rozwoju obszaru objętego LSR mających na celu: rozwój produktów 
regionalnych, turystyki i sportu, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa 
obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania LGD i 
bezpieczeństwa mieszkańców, edukację estetyczną, artystyczną mieszkańców, aktywizację 
gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym, 
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propagowanie zdrowego trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze 
działania LGD; 

 Pozyskanie innych źródeł finansowania oraz opracowanie i realizacja innych programów 
pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; 

 Wykreowanie lokalnego produktu i usług, w szczególności turystycznych, stworzenie infrastruktury 
turystycznej obszaru objętego LSR; 

 Wypromowanie i organizacja wolontariatu; 
 Podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców obszarów wiejskich poprzez prowadzenie 

działalności szkoleniowej w formie pozaszkolnej i działalności wydawniczej;  
 Ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
 Współpraca międzynarodowa rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, które 

przyczynią się do innowacyjności działań w obszarze objętym LSR; 
 Współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi, oraz ze społecznościami 

lokalnymi i regionalnymi innych państw. 
 
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 Przystąpienie do konkursu na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, organizowanego przez 
samorząd województwa, 

 Rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze działania 
Lokalnej Grupy Działania, 

 Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z 
realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju, 

 Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów 
przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru 
wniosków o pomoc w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, 

 Informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. za pomocą strony internetowej, 
ogłoszeń w prasie lokalnej, o możliwości przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania, o wyborze 
projektów do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach działania 4.1. „Lokalne 
strategie Rozwoju – poprawa jakości życia i różnicowanie działalności na obszarach wiejskich”, 

 Sprawdzanie zgodności projektów z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju, 
 Dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych na realizację 

Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach działania 4.1. – „Lokalne Strategie Rozwoju – poprawa 
jakości życia oraz różnicowania działalności na obszarach wiejskich”, 

 Organizowanie i finansowanie: 
o przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, 

szkoleń, kursów, warsztatów, wizyt studyjnych, konferencji, sympozjów, debat, akcji 
informacyjnych i konkursów oraz innych form przekazywania wiedzy 

o imprez kulturalnych, koncertów, festiwali, przedstawień teatralnych, festynów, targów, 
pokazów i wystaw służących promocji regionu, jego tożsamości kulturowej, 

o imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych, 
o  punktów informacji turystycznej oraz innych usług związanych z obsługą ruchu 

turystycznego na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania, 
o punktów konsultacyjno-doradczych dla organizacji społecznych, przedsiębiorców z 

obszaru Lokalnej Grupy Działania, 
o działalności promocyjnej, informacyjnej, publicystycznej i poligraficznej, w tym 

opracowanie, redagowanie i druk ulotek , broszur, folderów, plakatów, kalendarzy, 
czasopism i innych publikacji, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów 
audiowizualnych, tworzenie stron internetowych i ich redagowanie, przygotowanie i 
rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze promocyjnym lub reklamowym, 

 Przygotowanie analiz, opracowań oraz gromadzenie dokumentacji, 
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 Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi 
działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia na poziomie krajowym i 
międzynarodowym, 

 Prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnej Grupy Działania, określonych w prawie 
polskim i prawie Unii Europejskiej, 

 Podejmowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia oraz przewidzianych dla Lokalnej Grupy Działania w przepisach PROW,  

 Współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i instytucjami krajowymi i 
międzynarodowymi, których działalność jest zbieżna z celami stowarzyszenia na wszystkich 
obszarach jego aktywności. 

 Prowadzenie działalności szkoleniowej w formie pozaszkolnej  i działalności wydawniczej. 
 Wszelkie inne działania związanych z szeroko pojętym rozwojem obszarów wiejskich. 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 
1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr. 79, poz.855 z późn. zm.), ustawy z 7 marca 
2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr. 64, poz. 427), rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 
z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str.1), Ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu. 
 

Główne działania: 
W 2014 roku główne działania Stowarzyszenia to: 

1. Podpisanie umowy kredytowej z BGK na działanie 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy 
działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja na rok 2014 

2. Podpisanie umowy kredytowej z BGK na działanie 4.21 Wdrażanie projektów współpracy 
na rok 2014 

3. Podpisanie umowy przyznania pomocy na projekt pn. „Europejskie Drogi św. Jakuba” w 
Poznaniu 

4. Podpisanie umowy przyznania pomocy na projekt pn. „Przewodnik za ladą” we 
Wrocławiu 

5. Ogłoszenie konkursów na Małe Projekty - 1 nabór, Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw – 1 nabór, Odnowa i rozwój wsi - 3 nabory. 

6. Udział w spotkaniach partnerów organizowanych przez UMWD - 3 
7. Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje pracowników -2 
8. Jarmark Tkaczy Śląskich (współorganizacja)  
9. Udział w imprezach: Festiwal Kieślowskiego, Święto Mleka, Dożynkach Gmin. 
10. Wyjazd studyjny dla lokalnych liderów do wiosek tematycznych w okolice Koszalina 
11. Wyjazdy promocyjne i targi  z działań 4.31 i 4.21: MTT Wrocław, Międzynarodowe Targi 

Grüne Woche w Berlinie, MTT Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel Kielce, Dni Otwarte 
Funduszy Europejskich, Targi w Chorzowie, II Festynu Regionu „Dolnośląska Wieś 
Zaprasza” we Wrocławiu, Bieg Mieszka-Dobrawy Mieroszów, nord-walking Sokołowsko,  
Święto Lasu – Koszęcin, Święto Wina – Środa Śląska, Festiwal Smaków – Karpacz, Święto 
Granitu – Strzegom i Promocja projektu PzL we Wrocławiu 

12. Udział w konferencji rozpoczynającej projekt PzL w Miękini 
13. Udział w szkoleniu teoretycznym i praktycznym dla Przewodników za ladą 
14. Udział w wizycie studyjnej – Węgry 
15. Przejście po szlaku św. Jakuba od Krzeszowa do Czarnowa w ramach projektu 

współpracy „Europejskie drogi św. Jakuba” 
16. Udział w spotkaniach Zarządu Dolnośląskiej Sieci LGD - 6 
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17. Udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego ws. RLKS w RPO WD 
18. Prezentacja Programu Leader na Sesji Rady Gminy Kamienna Góra  
19. Udział w warsztatach czesko-polskich pt.” Lokalne grupy działania na czesko-polskim 

pograniczu. Możliwości współpracy i rozwoju regionu” 
20. Udział w konferencji „Wiejska Polska. Przedsiębiorcza wieś” w Licheniu, podczas której 

Pani Prezes Bożenie Pełdiak minister, Dariusz Młotkiewicz wręczył nadany przez 
prezydenta Srebrny Krzyż Zasługi za działalność społeczną i charytatywną.  

21. Udział w Powiatowej Radzie Zatrudnienia Urzędu Pracy Kamienna Góra 
22. Udział w pracach Zarządu Polskiej Sieci LGD 
KONTROLE: 

 Kontrola z UMWD z zakresie funkcjonowania LGD ( wniosek o płatność) – 
pozytywnie zaakceptowana cała wydatkowana kwota do refundacji.  

  
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 
4. Zarząd odbył 12 posiedzeń i  podjął  4 uchwały: 
1) uchwała nr 1/2014 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD 
Kwiat Lnu 
2) uchwała nr 2/2014 w sprawie pozytywnego zaopiniowania kandydatury nowego członka 
zwyczajnego Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu  
3) uchwała nr3/2013 w sprawie wyboru z grona członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Kwiat Lnu Prezesa Stowarzyszenia, Wiceprezesa i Sekretarza  
4) uchwała nr 4/2013 w sprawie wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kwiat 
Lnu 
 
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:  
 

Przychody z działalności statutowej 320.493,95 PLN. 
I. Składki określone statutem 77.438,00 – w tym od Gmin 73.923,00 PLN oraz 

pozostałe 3.515,00 PLN, 
II. Inne przychody określone statutem 243.055,95 PLN – w tym 32.989,38 PLN z 

ARiMR, 4.000,00 PLN na PzL, 98.133,90 na Leader 2013 oraz 107.932,67 na 
Leader 2014, 

Koszty realizacji zadań statutowych 154.327,69 PLN – w tym koszty realizacji projektu pt. 
Europejskie Drogi Św. Jakuba 15.333,52 PLN, Leader II.2013 61,50 PLN, Leader I.2014 
107.932,67 PLN oraz dotacje przekazane 30.000,00 PLN na Działaj Lokalnie i składki 
członkowskie na rzecz Dolnośląskiej Sieci LGD 1000,00 zł. 
Wynik na działalności statutowej (zysk) 166.166,26 PLN. 
Koszty administracyjne – nie związane z realizacją projektów Leader i PzL – 20.652,30 PLN  
a w tym : wynagrodzenia z umów o pracę 4.676,53 PLN, wynagrodzenia z umów cywilno 
prawnych 2.424,00 PLN, materiały 2.020,46 PLN, usługi obce 6.735,65 PLN, podatki i opłaty 
40,00 PLN, koszty obsługi bankowej Bank Spółdzielczy 38,00 PLN, koszty obsługi bankowej 
Bank BGK 1.820,08 PLN, podróże służbowe 2.748,78 PLN, usługi pocztowe 148,80 PLN. 
Pozostałe przychody 117.111,39 PLN, w tym przeksięgowanie wyniku finansowego 2013 
roku 117.108,65 PLN oraz korekta sald 2,74 PLN. 
Pozostałe koszty 0,00 PLN. 
Przychody finansowe 2.271,87 PLN – odsetki uzyskane z lokaty w BS. 
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Koszty finansowe 1.051,54 PLN – odsetki przekazane do Ministerstwa Finansów. 
Wynik finansowy ogółem 263.845,68 PLN – różnica zwiększająca przychody następnego roku 
 
6. Dane o zatrudnieniu: 

a) Liczba zatrudnionych – 3 osoby ( prezes, dyrektor biura 1 etat; specjalista ds. projektów, 
asystent prezesa ¾ etatu; specjalista ds. organizacyjno-kadrowych ¾ etatu ) 
 
 

Zarząd 
 


