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1. Dane organizacji: 

 

1.1. Nazwa: Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa. 

1.2. Siedziba: kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat OLEŚNICKI, gmina 

OLEŚNICA, miejscowość OLEŚNICA 

1.3. Adres na dzień sporządzenia: ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica 

1.4. Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 07.01.2009 

1.5. Numer KRS: 0000321094 

1.6. Numer REGON: 020906357, NIP 911-19-63-812 

1.7. Dane członków Zarządu: 

 

1. Agnieszka Kasina – prezes zarządu, Ligota Polska, gm. Oleśnica, 

2. Witold Fuchs – wiceprezes zarządu – Radzowice, gm. Dziadowa Kłoda, 

3. Bronisława Mela –wiceprezes zarządu - Namysłów,  

4. Katarzyna Drabczyńska –  sekretarz zarządu – Komorów, gm. Syców, 

5. Paweł Dyszlewski – członek zarządu – Dębnik, gm. Wilków 

 

1.8. Członkowie Komisji Rewizyjnej: 

 

1. Marta Schab – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

2. Józefa Paluszek – członek Komisji Rewizyjnej 

3. Jerzy Kasprzak -  członek Komisji Rewizyjnej  

4. Ewa Ilona Czupta – członek Komisji Rewizyjnej 

5. Adam Jaskuła – członek Komisji Rewizyjnej 

 

 

 



Skład Rady Lokalnej Grupy Działania: 

1. Aneta Fiskies - Przewodnicząca 

2. Sławomir Fluder – Wiceprzewodniczący 

3. Henryka Zmarzły - Sekretarz 

4. Violetta Traczyk 

5. Marek Starczewski 

6. Przemysław Sadowski 

7. Lesław Wachowski 

8. Jarosław Przybysz 

9. Sławomir Pałupski 

10. Magdalena Mielcarska 

 

1.9. Cele statutowe: 

1) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich 

z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego, 

krajobrazu i zasobów historyczno- kulturowych oraz równości szans; 

2) aktywizowanie ludności wiejskiej i miejsko-wiejskiej; 

3) opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej dalej LSR) jako Lokalna 

Grupa Działania (zwana dalej LGD) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007r.                      

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 oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym 

z udziałem lokalnej społeczności oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy i 

przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla obszaru 

gmin: Oleśnica, Dobroszyce, Bierutów, Syców, Czernica, Dziadowa Kłoda, 

Długołęka, Międzybórz, Jelcz Laskowice i Wilków (zwanego dalej obszarem 

działania LGD); 

4) promocja obszarów wiejskich, miejsko-wiejskich oraz gmin położonych na obszarze 

działania LGD; 

5) mobilizowanie społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego 

rozwoju obszarów wiejskich położonych na obszarze LGD; 



6) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 

ludności na obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich położonych na 

obszarze LGD; 

7) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności 

społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR oraz 

innych programów pomocowych Unii Europejskiej  i w ramach tego wspieranie                                     

i upowszechnianie idei samorządowej; 

8) propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD; 

9) pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów 

pomocowych; 

10) udzielanie 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; 

 11) podejmowanie inicjatyw i działań dla rozwoju obszaru LGD mających na celu: 

rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, 

kultury, sportu, aktywnych form spędzania czasu, społeczeństwa obywatelskiego                     

i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania LGD, 

renowację, zabezpieczenie, oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie oraz 

zabytków  charakterystycznych dla danej miejscowości i istotnych dla tożsamości 

kulturowej obszaru działania LGD, bezpieczeństwa mieszkańców, edukację 

estetyczną, artystyczną mieszkańców, aktywizację gospodarczą i zawodową, 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym, propagowanie 

zdrowego trybu życia, profilaktyki zdrowotnej podnoszącej jakość życia na terenie 

Lokalnej Grupy Działania, wspieranie rozwoju edukacji szkolnej oraz zachowanie 

dziedzictwa kulturowego na obszarze działania LGD; 

12) pozyskiwanie innych źródeł finansowania oraz opracowywanie i realizacja innych 

programów pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej; 

13) kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych, tworzenie 

infrastruktury turystycznej obszaru LGD; 

14) prowadzenie szkoleń w formie edukacji pozaszkolnej; 

15) promocja i organizacja wolontariatu; 

16) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej;  

17) ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 



18) współpraca międzynarodowa rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, 

które przyczynią się do innowacyjności działań na obszarze LGD; 

19) współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi  oraz ze 

społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 

 

1.1.  Sposób realizacji celów statutowych organizacji: 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) Opracowanie, aktualizację i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju; 

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 o możliwości wstąpienia do Lokalnej Grupy Działania, w sprawie wyboru 

projektów do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” oraz wdrażania Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020; 

6) Sprawdzanie zgodności projektów z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju, 

7) Dokonywanie wyboru operacji do finansowania z puli środków przyznanych Lokalnej 

Grupy Działania, na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. 

8) Organizowanie, finansowanie lub wspieranie: 

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 oraz 

edukacji szkolnej i pozaszkolnej 

b) imprez kulturalnych, koncerty, festiwale, przedstawienia teatralne, festyny, targi, 

pokazy i wystawy służących promocji regionu, jego tożsamości kulturowej, 

c) imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych, 

d) punktów informacji turystycznej oraz innych usług związanych z obsługa 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, 

9) Przygotowanie analiz, opracowań oraz gromadzenie dokumentacji; 

10) Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami statutowymi Stowarzyszenia 

na poziomie krajowym i międzynarodowym; 

11) Prowadzenie innych działań przewidzianych dla Lokalnej Grupy Działania, 

określonych w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej; 

12) Podejmowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów 

statutowych Stowarzyszenia oraz przewidzianych dla Lokalnej Grupy Działania w 

przepisach PROW;  

13) Współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i instytucjami 

krajowymi i międzynarodowymi, których działalność jest zbieżna z celami 

stowarzyszenia na wszystkich obszarach jego aktywności. 

 

2. Charakterystyka działalności organizacji w okresie sprawozdawczym. 

2.1 W 2021 roku prowadzono następującą działalność statutową, dla realizacji celów 

statutowych: 

1. Kontynuowano wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 z 

perspektywą do 2023 roku 

2. Prowadzono stronę internetową oraz profil na FB Lokalna Grupa Działania Dobra 

Widawa – Oficjalny Profil, poprzez które informowano o działalności Stowarzyszenia 

i promowano idee rozwoju wsi, 

3. W siedzibie Stowarzyszenia prowadzono biuro projektu, w którym koordynowano 

prawidłowy przebieg wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i prowadzono bezpłatne 

doradztwo dla mieszkańców obszaru LSR, 

4. Gromadzono dokumentację związaną z realizacją projektu, 



5. 19.01.2021 – podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Opolskiego na projekt współpracy „Kultura bez granic” realizowany w partnerstwie z 

LGD Stowarzyszenie Brzesko-Oławska Wieś Historyczna. 

6. 23.02.2021 r. przeprowadzenie warsztatu refleksyjnego za 2020 r.za pomocą aplikacji 

zoom. 

7. 24.05.2021 r. – podpisanie w ramach programu „Działaj lokalnie” „Umowy dotacji nr 

86A/DL12-ODL/2021” na realizację lokalnego konkursu grantowego. 

8. Przeprowadzenie szkoleń dla wnioskodawców w ramach PROW oraz „Działaj 

Lokalnie edycja 2021” 

• 28.04.2021 - Spotkanie informacyjno-konsultacyjne online dotyczące projektu 

grantowego "Dobra Widawa" nasze dziedzictwo i tożsamość 

• 12.05.2021 – szkolenie online dla wnioskodawców z przygotowania wniosku o 

przyznanie grantu w ramach projektu grantowego "Dobra Widawa" nasze dziedzictwo 

i tożsamość                                                                                                           

• 17.05.2021 r. –  webinarium dla wnioskodawców na temat zasad ubiegania się o 

dotację oraz wypełniania formularza wniosku w ramach konkursu „Działaj lokalnie 

2021” 

• 09.06.2021 - webinarium dla wnioskodawców na temat zasad ubiegania się o dotację 

oraz wypełniania formularza wniosku w ramach konkursu „Działaj lokalnie 2021” 

• 15.07.2021 - szkolenie z zakresu realizacji i rozliczania projektu "Działaj Lokalnie 

2021". 

• 28.12.2021 r. Szkolenie nt. zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD oraz 

przygotowania Wniosku o przyznanie pomocy, Biznesplanu oraz załączników – z 

zakresu rozwijania działalności gospodarczej (szkolenie on-line);          

•   28.12.2021 r. Szkolenie nt. zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD oraz 

przygotowania Wniosku o przyznanie pomocy, Biznesplanu oraz załączników – z 

zakresu podejmowania działalności gospodarczej (szkolenie on-line);      

9. Prowadzenie mobilnych punktów konsultacyjnych  w zakresie ubiegania się o 

wsparcie w ramach podejmowania/rozwijaniadziałalności/operacji grantowych: 

• 13.10.2021 – Urząd Gminy Długołęka 

• 26.10.2021 – Urząd Gminy Dobroszyce 

• 3.12.2021 – Urząd Gminy Oleśnica 

          

 



10. Odbyte szkolenia dla Zarządu, Rady, Biura LGD 

• 25.02.2021, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej - Dostęp do informacji 

publicznej a organizacje społeczne (on-line) 

• 05.10.2021 - Szkolenie z zakresu koncepcji Smart Village w ramach działania 

LEADER (on-line) 

• 16-17.11.2021. KSOW, Agroturystyka na nowo (on-line) 

• 08.11.2021, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej - Rejestr „Beneficjentów 

rzeczywistych” (on-line) 

• 29.11.2021, UMWD, Realizacja Lokalnych Strategii Rozwoju dla Lokalnych Grup 

Działania 

• 03.12.2021, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Webinary: Model tworzenia 

partycypacyjnych koncepcji Smart Villages 

• 06.12.2021, UMWD - Powiększenie wiedzy i kompetencji w zakresie możliwości 

zastosowania OZE na obszarach wiejskich oraz nowych modeli organizacji produkcji i 

sprzedaży rolniczej, w tym krótkich łańcuchów dostaw, rolniczego handlu 

detalicznego, działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej 

• Szkolenie pt.: "Zasady ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Kierowanej przez 

Społeczność LGD Dobra Widawa"; Oleśnica, 09.12.2021 r. 

 

11. 25.06.2021 - podpisanie umowy na realizację projektu współpracy "Turystyka Regionalna 

i Promocja Produktu Lokalnego" (TRIP PL), w ramach którego wybudowane zostanie 

Centrum Turystyczno-Rekreacyjne Dobra Widawa w Stradomi przy zalewie 

12. 15.07.2021 r. Zarząd LGD Dobra Widawa podpisał „Umowy dotacji” z organizacjami 

pozarządowymi i grupami nieformalnymi, które otrzymały wsparcie na realizację swoich 

projektów w ramach konkursu „DZIAŁAJ LOKALNIE”. Wsparcie otrzymało 11 projektów, 

które były realizowane w okresie od  15 lipca do 31 grudnia 2021 r.  

Lista dofinansowanych projektów: 

1. Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica (działający w imieniu grupy nieformalnej Młodzi 

duchem i ciałem) – „Kącik czytelnika z domkiem dla książek i ławką spotkań”; 

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyborzu (działający w imieniu Partnerstwa 

Lokalnego na Rzecz Rozwoju Gminy Międzybórz) – „Ścieżki aktywności”; 

3. Sołectwo Komorów – „Wakacyjna akcja-integracja”; 



4. Gminny Ośrodek Kultury w Dziadowej Kłodzie (działający w imieniu grupy nieformalnej 

Aktywni w Dziadowej Kłodzie) – „Ogródek społeczny”; 

5. Koło Gospodyń Wiejskich "Ślizowianki" – „Gimnastyka dla kręgosłupa - powrót do formy 

sprzed pandemii”; 

6. Koło Gospodyń Wiejskich w Sątoku – „Sadzenie krzewów na boisku – działamy i 

zmieniamy naszą wieś”; 

7. Dobroszycka Grupa Strzelecka – „Łucznictwo łączy pokolenia”; 

8. Koło Gospodyń Wiejskich w Poniatowicach (działający w imieniu grupy nieformalnej 

NiZaGaM) – „Zaangażowanie młodzieży w życie lokalnej społeczności w dobie 

ograniczonych kontaktów międzyludzkich”; 

9. Lokalni Patrioci J-L – „Nie jesteście sami”; 

10. Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy (działający 

w imieniu grupy nieformalnej Grupy Organizacyjnej Razem Raźniej) – „Razem Raźniej”; 

11. KGW Brzeziołączanki – „Ramię w ramię - Jak dobrze mieć sąsiada”. 

 

13. Przeprowadzono nabory wniosków: 

• Przeprowadzono nabór wniosków w ramach projektu grantowego nr 6/2021/G "DOBRA 

WIDAWA" NASZE DZIEDZICTWO I TOŻSAMOŚĆ ( 17-31.05.2021). Alokacja naboru: 

246 871,90 zł 

• Przeprowadzono nabór w ramach programu „Działaj Lokalnie” (01-30.06.2021 r.).  

W naborze wpłynęło 11 wniosków. Komisja konkursowa wszystkie wnioski wybrała do 

realizacji. Każdy z wniosków otrzymał dotację w wysokości: 2 400,00 zł 

14. Przeprowadzono ogłoszenie realizacji operacji własnej nr 5/2021 Promowanie obszaru 

objętego LSR – Liczba wydanych edycji przewodnika po obszarze (30.06.2021 – 29.07.2021) 

Alokacja naboru: 50 000 zł 

15. Przeprowadzono ogłoszenie realizacji operacji własnej nr 6/2021 Promocja rozwoju 

obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich na obszarze Dobrej Widawy poprzez publikacje 

dobrych praktyk oraz przebudowę strony internetowej – (30.06.2021 – 29.07.2021) Alokacja 

naboru: 50 000 zł 

16. Przeprowadzono ogłoszenie realizacji operacji własnej nr 7/2021 Kreowanie „Dobrej 

Marki” – (30.06.2021 – 29.07.2021) Alokacja naboru: 50 000 zł 

17. Przeprowadzono ogłoszenie realizacji operacji własnej nr 8/2021 Wizyta studyjna 

Szlakiem Lokalnych Produktów (30.06.2021 – 29.07.2021) Alokacja naboru: 50 000 zł 



Przeprowadzono ogłoszenie realizacji operacji własnej nr 9/2021 Nieodkryta Dobra Widawa 

(24.08-22.09.2021). Alokacja naboru: 50 000 zł 

18. 27.10.2021 – Podpisanie Aneksu nr 17 z UMWD do umowy o warunkach i sposobie 

realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  nr 00010-6933-

UM0110012/15 z dnia 17.05. 2016 r.  

19. Prowadzenie w biurze Stowarzyszenia sekretariatu Dolnośląskiej Sieci Partnerstw 

Lokalnych Grup Działania.                                                                                                   

 

2.2. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 

Lokalna Grupa Działania nie prowadziła działalności gospodarczej. 

 

2.3. Spotkania organów Stowarzyszenia 

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa w roku 2021 spotkało 

się w dniu: 30.09.2021 r. na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym oraz 23.11.2021 r. na 

Walnym Nadzwyczajnym. 

 

Rada Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa odbyła w 2021 roku 2 posiedzenia związane z 

oceną i wyborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji LSR: 

- w dniu 08.02.2021 r. odbyło się posiedzenie w ramach powtórnej oceny wniosków 

złożonych w ramach naboru w zakresie rozwijania działalności gospodarczej 12/2020. 

- w dniu 27.07.2021 r. odbyło się posiedzenie w ramach oceny wniosków złożonych w 

ramach naboru grantowego 6/2021/G "DOBRA WIDAWA" NASZE DZIEDZICTWO I 

TOŻSAMOŚĆ . 

 

W 2021 r. odbyło się 16 obrad Zarządu Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa, na których 

podjęto 36 uchwał. 

 

2.5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:  

Składki od osób fizycznych - 520,00 zł 

Składki od instytucji - 133.784,00 zł 

Odsetki od lokat bankowych - 145,73 zł 

Otrzymane dofinansowania - 419.241,79 zł 

Inne pozostałe przychody operacyjne - 16,54 zł 



2.6. Informacja o poniesionych kosztach na: 

Amortyzacja - 3.514,08 zł 

Zużycie materiałów - 129.235,18 zł 

Usługi obce - 84.659,71 zł 

Wynagrodzenia - 349.953,66 zł 

Narzuty i świadczenia pracownicze - 68.314,12 zł 

Podatki i opłaty - 40,00 zł 

Pozostałe koszty - 17.325,19 zł 

Odsetki od nie term. zapłaty zobowiązań - 0,15 zł 

Pozostałe koszty operacyjne - 28.200,44 zł 

(w tym wsparcie grantowe ze środków statutowych 26.400,00 zł) 

 

2.7  Dane inne: 

a) liczba zatrudnionych osób: 5, w tym: 

 

- Dyrektor biura LGD – pełny etat, 

- Zastępca dyrektora LGD – ¾ etatu,  

- Zastępca dyrektora LGD – ¼ etatu, 

- Specjalista ds. Wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020– pełny etat, 

- Specjalista ds. Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Kontroli i Ewaluacji – pełny 

etat, 

- Specjalista ds. Aktywizacji, Animacji lokalnej i Współpracy – ¾ etatu  

 

b) wypłacone wynagrodzenia osobowe: 325.858,07 zł, 

c) wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu z tytułu pełnionych funkcji: 0,00 zł, 

d) wydatki na umowy zlecenia i o dzieło (bezosobowe): 24.095,59 zł, 

e) udzielone beneficjentom zaliczki na finansowanie projektów: 0,00 zł, 

f)  kwoty na rachunkach bankowych i w kasie 1.392.802,04 zł, w tym: 

rachunki bankowe w Banku Spółdzielczym – 930.578,51 zł, 

rachunki bankowe lokat terminowych w BS Oleśnica – 461.144,02 zł, 

kasa krajowych środków pieniężnych – 1.079,51 zł; 

g) nabyte obligacje, udziały, akcje: brak 



h) nabyte nieruchomości: Stowarzyszenie posiada nieruchomość gruntową w Stradomii 

Wierzchniej nr 706/9 o powierzchni 0,8500 ha nabytą od Gminy Syców w dniu 18.09.2020 r.  

j) wartości aktywów i zobowiązań: 

 - aktywa: 1.491.866,61 zł, 

 - zobowiązania: 57.326,59 zł 

 

2.8. Dane o działalności zleconej stowarzyszenia przez podmioty państwowe i 

samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o 

wyniku finansowym tej działalności 

Stowarzyszenie nie wykonywało zadań bezpośrednio zleconych przez podmioty państwowe i 

samorządowe. Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa realizuje zadania w ramach 

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Wynik finansowy z działalności przedstawia 

Rachunek zysków i strat, ponieważ Stowarzyszenie w roku obrotowym 2021 prowadziło 

działalność na podstawie podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Dolnośląskiego umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność  nr 00010-6933-UM0110012/15 z dnia 17.05. 2016 r., oraz 

zgodnie z umową o przyznanie pomocy na poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów 

bieżących i aktywizacji" nr 00010-6937-UM0100003/16 z dnia 19.07.2016 r. i  umowy w 

ramach programu „Działaj lokalnie” „Umowa dotacji nr 86A/DL12-ODL/2021” na realizację 

lokalnego konkursu grantowego.  

 

2.9. Rozliczenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, składane deklaracje 

podatkowe, kontrole: 

 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Wizyta na zlecenie operacja:  

Filmy promujące historyczno – kulturowe 

oraz przyrodniczo-rekreacyjne walory 

obszaru Dobrej Widawy” 

             

25-05-2021 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego 

 

19.4 Koszty bieżące i aktywizacja 

Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 

aktywizacji 

25-05-2021 



Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Grant „Dobra Widawa” nasze 

dziedzictwo i tożsamość 

19-07-2021 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Projekt Grantowy „Zabytki Dobrej 

Widawy” 

28-08-2021 

Urząd Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Kontrola działania 19.4 Wsparcie na 

rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 

25-11-2021 

 

 

 

 

Za Zarząd Stowarzyszenia:    

Agnieszka Kasina, Prezes Zarządu                     ................................................... 

 

Witold Fuchs, Wiceprezes Zarządu                     ................................................. 

 

Bronisława Mela, Wiceprezes Zarządu                 ................................................. 

 

Katarzyna Drabczyńska, Sekretarz Zarządu          ................................................ 

 

Paweł Dyszlewski, Członek Zarządu                    ................................................. 

 

                     


