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Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania KWIAT LNU za 2015 rok 

 
1. Dane: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 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. Arkadiusz Wierciński – członek Zarządu 
4. Sławomira Klijanowicz - Marciniec  – członek Zarządu 
5. Karolina Kwiatkowska – członek Zarządu 
6. Teresa Sobala – członek Zarządu 
7. Bożena Kończak – członek Zarządu 
8. Łukasz Prochacki – członek Zarządu 
9. Anna Zdanowicz – członek Zarządu 

 
Celami Stowarzyszenia są:  

1. Realizacja opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju, 
2. Aktywizowanie ludności do udziału w procesie rozwoju obszaru LGD Kwiat Lnu, 
3. Rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowania i wdrażania operacji, w tym 

rozwijania ich zdolności zarządzania projektami, 
4. Budowanie i promocja wizerunku obszaru działania LGD i regionu, 
5. Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją społeczności 

lokalnej, 
6. Promocję ochrony środowiska, 
7. Wspieranie rozwoju edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych, 
8. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i organizacji 

społecznych, upowszechniania idei demokracji, samorządności i samorządu,  
9. Działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, 
10. Wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu, 
11. Wspieranie rozwoju turystyki, agro - i ekoturystyki oraz infrastruktury turystycznej, 
12. Ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania 

lokalnych tradycji i sztuki, 
13. Wspieranie rozwoju i promowanie produktów lokalnych i regionalnych, 
14. Wspieranie rozwoju filantropii, wolontariatu i działalności charytatywnej, 
15. Wspieranie przedsiębiorczości, 
16. Przeciwdziałanie bezrobociu, 
17. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, 
18. Wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych, 
19. Inicjowanie, animowanie oraz wspieranie lokalnej aktywności społecznej, zawodowej  

i gospodarczej, 
20. Inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa, 
21. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie rozwoju gospodarki 

społecznej, 
22. Wspieranie rozwoju działań ukierunkowanych na pozyskiwanie i zastosowanie alternatywnych 

źródeł energii, 
23. Wspieranie zastosowania i rozwoju nowych technologii w różnych dziedzinach życia 

mieszkańców, w szczególności infrastruktury teleinformatycznej, 
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24. Współpraca międzynarodowa rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, które 
przyczynią się do innowacyjności działań w obszarze objętym LSR, 

25. Współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi, oraz ze społecznościami 
lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

 
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju i przystąpienie do konkursu na jej realizację  

organizowanego przez samorząd województwa, 
2. Rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze działania 

Lokalnej Grupy Działania, 
3. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych  

z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju, 
4. 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, 

5. Informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. za pomocą strony internetowej, 
ogłoszeń w prasie lokalnej o wyborze projektów do realizacji w ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju, 

6. Organizowanie i finansowanie: 
a) 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, 

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

c) imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych, 
d)  punktów informacji turystycznej oraz innych usług związanych z obsługą ruchu turystycznego 

na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania, 
e) punktów konsultacyjno-doradczych dla organizacji społecznych, przedsiębiorców z obszaru 

Lokalnej Grupy Działania, 
f) 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, 

g) finansowanie działalności innych osób prawnych, 
h) wspieranie finansowe projektów z zastosowaniem regrantingu. 

7. Przygotowanie analiz, opracowań oraz gromadzenie dokumentacji diagnozujących obszar 
działania LGD, 

8. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi 
działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia na poziomie krajowym  
i międzynarodowym, 

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

10. Podejmowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia oraz przewidzianych dla Lokalnej Grupy Działania. 

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

12. Prowadzenie działalności szkoleniowej w formie pozaszkolnej  i działalności wydawniczej, 
13. Wszelkie inne działania związane z szeroko pojętym rozwojem obszaru LGD. 
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Główne działania: 
W 2015 roku główne działania stowarzyszenia to: 

1. Udział w szkoleniach przygotowujących do opracowanie LSR 
2. Udział w spotkaniach partnerów organizowanych przez UM  
3. Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje pracowników  
4. Udział w imprezach: Festiwal Kieślowskiego, Święto Mleka, Dożynkach Gmin. 
5. Wyjazdy promocyjne i targi :  (Wrocław, Kielce) 
6. Spotkania robocze w sprawie wsparcia podejścia RLKS  
7. Udział w wizytach studyjnych – Bornholm, województwo pomorskie 
8. Udział w spotkaniach Zarządu Dolnośląskiej Sieci LGD  
9. Prezentacja Programu Leader na Sesjach Rad Gmin  i komisjach i spotkaniach  
10. Udział w Powiatowej Radzie Zatrudnienia Urzędu Pracy Kamienna Góra 
11. Spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami gmin, ngo i przedsiębiorcami w celu 

opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju 
 

KONTROLE: 

 Kontrola z UMWD z zakresie realizacji projektu współpracy „Przewodnik za ladą” - bez 
uwag -pozytywnie zaakceptowana cała wydatkowana kwota do refundacji. 

 Kontrola z UMWD w zakresie ostatniego naboru na działania „Odnowa i rozwój wsi” – 
uwagi zapisane w protokole. 

 Kontrola z UMWD z zakresie funkcjonowania LGD ( wnioski o płatność) – bez uwag -
pozytywnie zaakceptowana cała wydatkowana kwota do refundacji. 

  
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej 
4. Zarząd odbył 14 posiedzeń i  podjął  24 uchwały: 
1) uchwała nr 1/2015 – zwołanie Walnego Zebrania Zebrania Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu 

2) uchwała nr2/2015 -  zaopiniowanie przekazania środków na Program Działaj Lokalnie IX 2015 

3) uchwała nr3/2015 – wybór wiceprezesa Tomasza Fąki 

4) uchwała nr 4/2015 - zwołanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu 

5) uchwała nr 5/2015 – pozytywne zaopiniowanie kandydatury nowego członka – Uzdrowiskowa 

Gmina Miejska Szczawno - zdrój 

6) uchwała nr 6/2015 - pozytywne zaopiniowanie kandydatur nowych członków – Fundacja „Polny 
Kwiat”, Euroca International Andrzej Wolański, Sklep spożywczo – przemysłowy Aldona wojcik, Agro 
Pustelnik Małgorzata Wernicka 
7) uchwała nr 7/2015 - pozytywne zaopiniowanie kandydatur nowych członków – W&W Consulting 
8) uchwała nr 8/2015 - wprowadzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kwiat Lnu 
9) uchwała nr 9/2015 - zwołanie Walnego Zebrania Zebrania Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu 
10) uchwała nr 10/2015 – wykluczenie członków Stowarzyszenia 
11)  uchwała nr 11/2015 – skreślenie z listy członków 
12) uchwała nr 12/2015 - pozytywne zaopiniowanie kandydatur nowych członków – Ekobajka Barbara 
Jochymek, Stowarzyszenie Pałac i Zamek, Koniewo 
13) uchwała nr 13/2015 – wyrażenie negatywnej opinii w sprawie zmiany siedziby LGD 
14) uchwała nr 14/2015 – podwyżki płac dla pracowników biura 
15) uchwała nr 15/2015 – podwyżki pensji dla Prezesa 
16) uchwała nr 16/2015 – przyjęcie nowego członka – Marzena Łatka 
17) uchwała nr 17/2015 – zmiana uchwały nr 12/2015 
18) uchwała nr 18/2015 - przyjęcie nowych członków – Stowarzyszenie „Witold” 
19) uchwała nr 19/2015 – przyjęcie nowego członka – Maria Świetlik 
20) uchwała nr 20/2015 - zwołanie Walnego Zebrania Zebrania Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu 
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21) uchwała nr 21/2015 – przyjęcie nowych członków – Fundacja ‘Ulica swoje wie”, Andżelika Godyk 
Kijewska 
22) uchwała nr 22/2015 – propozycja Zarządu składu Rady 
23) uchwała nr 23/2015 – przyjęcie nowych członków – Gospoda Pizzeria Bogaczowiczanka, Izabela 
Stawarz - Lubiak 
24) uchwała nr 24/2015 – przyjęcie regulaminu pracy biura 
 
5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:  
 
Rachunek wyników przychody 

PRZYCHODY kwota 

Leader w.o.p. II 2014 86 682,02 

Leader w.o.p. I  2015 80 311,58 

Wsparcie przygotowawcze VIII - XII. 2015 97 054,93 

P.z.L. 2014 87 193,96 

Składki członkowskie 2 375,00 

Składki Gmin 80 423,00 

Przychody finansowe kapitalizacja odsetek z lokat 1 634,10 

Pozostałe przychody operacyjne - energia, ogrzewanie - za refakturę dla GRANICY 1 706,60 

Pozostałe przychody operacyjne - W.Fin.2014 263 845,68 

RAZEM PRZYCHODY 701 226,87 

 
Rachunek wyników koszty 

KOSZTY kwota 

Wynagrodzenia z umów cywilno - prawnych sprzątanie biura J. Dygoń 2 424,00 

Materiały - śr. Czystości, poczęstunek 891,94 

Usługi obce - energia, ogrzewanie 2 178,71 

Podatki i opłaty - interpretacja izby skarbowej 40,00 

Koszty obsługi bankowej Bank Spółdzielczy 24,00 

Koszty obsługi bankowej BGK 687,50 

Podróże służbowe Bożena Pełdiak 2 398,25 

Podróże służbowe Joanna Cebula 598,42 

Podróże służbowe Kamila Kulikowska 207,25 

Usługi pocztowe 856,55 

Pozostałe koszty - pióra, wiązanki, druki 2 472,14 

Leader w.o.p. II 2014 86 682,08 

Leader w.o.p. I  2015 80 311,58 

Koszty funkcjonowania VII.2015 12 312,60 

Koszty funkcjonowania wsparcie przygotowawcze VIII-XII. 2015 97 092,35 

Koszty P.z.L.2014 108 992,45 

Koszty finansowe odsetki - prowizje do Min.Fin. 974,47 

Koszty finansowe - nadpłata w ZUS 0,01 

Pozostałe koszty operacyjne Działaj Lokalnie 30 000,00 

RAZEM KOSZTY 429 144,30 

 
Wynik finansowy 
Jak opisano powyżej przychody Stowarzyszenia za rok 2015 były wyższe niż koszty o kwotę  
272 082,57 zł. 
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Stosownie do obowiązujących w Stowarzyszeniu zasad rachunkowości – wynik finansowy roku 
proponuje się przeznaczyć na zwiększenie przychodów roku 2016 r. z przeznaczeniem na realizację 
zadań statutowych, przez podjęcie odpowiedniej uchwały. 
 
6. Dane o zatrudnieniu: 

a) Liczba zatrudnionych – 3 osoby (1 etat – prezes,  2 x ¾ pracownicy biurowi ) 
 

Zarząd 


