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Sprawozdanie merytoryczne z działalności  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania KWIAT LNU za 2018 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. Sławomira Klijanowicz - Marciniec  – sekretarz  
4. Karolina Kwiatkowska – członek Zarządu 
5. Teresa Sobala – członek Zarządu 
6. Bożena Kończak – członek Zarządu 
7. 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 2018 roku główne działania stowarzyszenia to: 

1. Udział w spotkaniach partnerów organizowanych przez UM  

2. Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje pracowników i członków Rady  

3. Udział w posiedzeniach Rady LGD Kwiat Lnu 

4. Spotkania z LGD Duch Gór i Czeskim partnerem w sprawie międzynarodowego projektu 
współpracy oraz podpisanie umowy na projekt „Zrównoważony ruch turystyczny w Sudetach 
Zachodnich na pograniczu polsko-czeskim” 

5. Udział w spotkaniu refleksyjnym w LGD Kwiat Lnu i LGD Duch Gór 

6. Udział w imprezach: Jarmark Tkaczy Śląskich,Festiwal Kieślowskiego, Święto Mleka, Dożynkach 
Gmin, Mała Wielkanoc, 

7. Udział w forum Podlaskiej Sieci LGD w Supraślu – spotkanie dotyczące przyszłości RLKS 

8. Udział w otwarciach inwestycji realizowanych ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju 

9. Podpisanie umowy na realizację projektu grantowego nr 1/2018 i 2/2018 

10.  Udział w wyjeździe studyjnym do Portugalii  

11. Udział w programie „Teraz wieś” w TVP Wrocław 

12. Przyjmowanie wizyt studyjnych z LGD Lider A4 oraz  LGD KOLD 

13. Udział w Konferencjach „Akademia umiejętności animatora LGD”, „ Niepodległa i inspirująca 
wieś Polska”  

14. Udział w spotkaniach Zarządu Dolnośląskiej Sieci LGD i Zarządu Polski LGD 

15. Udział w grupie tematycznej ds. Leadera (GTL) 

16. Prezentacja Programu Leader na Sesjach Rady Gminy Kamiennej Góra, Marciszów  i Szczawna- 
Zdrój 

17. Udział w Powiatowej Radzie Zatrudnienia Urzędu Pracy Kamienna Góra, Powiatowej Radzie 
Pożytku Publicznego w Kamiennej Górze 

18. Ogłoszenie naborów 8/2018 Rozwój infrastruktury turystycznej 

19. Ogłoszenie naborów 9/2018 - podejmowanie działaności gospodarczej 

20. Ogłoszenie naborów 10/2017 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 

21. Ogłoszenie naboru 3/2018/G – projekt grantowy 

KONTROLE: brak 

3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej 

4. Zarząd odbył 7 posiedzeń i  podjął  17 uchwał: 

1) uchwała nr 1/2018 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji warsztatu refleksyjnego 
przeprowadzonego 24.01.2018r. w ramach ewaluacji wewnętrznej (on-going).  

2) uchwała nr 2/2018 -  wsprawie zm iany umowy zlecenie na sprzątanie biura 

3) uchwała nr 3/2018 – w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków  

4) uchwała nr 4/2018 – w sparwie przyjęcia w poczet członków A.Wiercińskiego  

5) uchwała nr 5/2018 – w sprawie wyboru z grona członków Zarządu Prezesa, Wiceprezesa i 
Sekretarza. 
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6) uchwała nr 6/2018 – w sprawie wprowadzenie zmian w Procedurze oceny i wyboru 
grantobiorców, Procedurze przekazania i rozliczenia grantu oraz Regulaminie naboru wniosków. 

7) uchwała nr 7/2018 – w sprawie przyjęcia polityki RODO 

8) uchwała nr 8/2018 – w sprawie wypłaty pracownikom świadczenia urlopowego w 2018r.  

9) uchwała nr 9/2018 – w sprawie finansowania projektów grantowych realizowanych przez 
beneficjentów w ramach naborów 1/2017/G i 2/2017/G 

10) uchwała nr 10/2018 – w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Biura  

11) uchwała nr 11/2018 – w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie  Biura  

12) uchwała nr 12/2018 – w sprawie zmiany wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania 
pracowników Biura LGD Kwiat Lnu 

13) uchwała nr 13/2018 – w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady za posiedzenie w dniu 
06.10.2018 dotyczące naborów 9/2018 i 10/2018 

14) uchwała nr 14/2018 – w sprawie ustania członkostwa w Stowarzyszeniu LGD Kwiat Lnu 

15) uchwała nr 15/2018 – w sprawie wykonania modernizacji zaplecza oraz zakupu urządzeń na 
potrzeby biura 

16) uchwała nr 16/2018 – w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków  

17) uchwała nr 17/2018 – w sprawie zmiany Regulaminu pracy Zarzadu  

 

5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów i kosztów:  
Przychody : 

P
R

ZY
C

H
O

D
Y DZIAŁALNOŚĆ 

STATUTOWA 

SKŁADKI GMIN 95 000,00 

345 311,13 

348 065,03 

SKŁADKI CZŁONKÓW 4 986,87 

PRZYCH. NA REAL. PROJ. GRANTOWEGO 28 826,00 

PRZYCH. NA REAL. DZIAŁANIA 19.4 208 728,26 

PRZYCH. Z TYT. SZKOLEŃ 800,00 

PRZYCH - PRZEPROWADZENIE WIZYTY 
STUDYJNEJ 6 970,00 

OPERACYJNE 
ZWROTY Z DOTACJI - PROJ. GRANTOWY 340,65 

343,65 
RÓŻNICE OPERACYJNE 3,00 

FINANSOWE ODSETKI 2 410,25 2 410,25 

 
Koszty: 

K
O

SZ
TY

 

DZIAŁALNOŚCI 
STATUTOWEJ 

Jarmark Tkaczy  Śl. 1 765,14 

331 536,99 

377 728,23 

Koszty wizyty studyjnej 6 781,06 

Projekt Grantowy 79 030,00 

Bieżące finkcjonow. i aktywizacja Dz. 19.4 243 960,79 

OGÓLNEGO 
ZARZĄDU 

Wynagrodzenia z umów cywilono prawn. 2 138,28 

15 508,24 

Koszty posiedzeń zarządu 1 900,00 

Materiały 4 597,41 

Usługi Obce 4 423,56 

Koszty bankowe 49,00 

Podróże służbowe 2 399,99 

OPERACYJNE 

Pozostałe 83,00 

30 683,00 Przekazana dotacja na Działaj Lokalnie 30 000,00 

Przekazane składki 600,00 

FINANSOWE   0,00 0,00 

 
  WYNIK NADWYŻKA KOSZTÓW NAD PRZYCHODAMI     29 663,20 
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6. Dane o zatrudnieniu – stan na 31.12.2018r.:  
Liczba zatrudnionych – 3 osoby: 

1 etat – prezes 
    1 etat – specjalista ds. rozliczeń wniosków 
    1 etat – specjalista ds. projektów 
 
 
 
 

Podpisy członków Zarządu 
 


