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ZA ROK 2013 

 

 

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. Mieczysław Skuza – prezes zarządu – (od 15.11.2013r. członek zarządu) 

Syców, ul. Kaliska  

 2. Aneta Fiskies – wiceprezes zarządu (do 24.06.2013r.) – Chrząstawa Wielka,  

3. Ryszard Mazur – wiceprezes zarządu (od 15.11.2013r. prezes zarządu) – 

Oleśniczka   

 4. Witold Fuchs – sekretarz zarządu (od 15.11.2013r. wiceprezes zarządu) – 

Radzowice  

 5. Bronisława Mela – członek zarządu (od wiceprezes zarządu) – Pągów  

 6. Marta Kurek - członek zarządu (od 15.11.2013r. sekretarz zarządu)  - 

Oleśnica 

 7. Karol Pietrucha - członek zarządu – Nadolice Wielkie 

1.8. Członkowie komisji rewizyjnej:  

Małgorzata Kazimierska – przewodnicząca 

Józefa Paluszek – członek komisji rewizyjnej 



Jerzy Kasprzak -  członek komisji rewizyjnej 

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 dla obszaru gmin: 

Oleśnica, Dobroszyce, Bierutów, Syców, Czernica, Dziadowa Kłoda, Długołęka, 

Międzybórz 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 Lokalnej Strategii Rozwoju i przystąpienie do konkursu na 

jej realizację, organizowanego przez samorząd Województwa 

Dolnośląskiego; 

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, cyklicznego biuletynu o 

możliwości wstąpienia do Lokalnej Grupy Działania w sprawie wyboru 

projektu do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi 4 ,,Leader” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”; 

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 Osi 4 ,,Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013”; 

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 między narodowym; 

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 2013 roku prowadzono następującą działalność statutową, dla realizacji celów 

statutowych: 

1. kontynuowano wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, 

3. prowadzono stronę internetową, poprzez którą informowano o działalności 

Stowarzyszenia i promowano idee rozwoju wsi, 

4. w siedzibie prowadzono biuro projektu, w którym koordynowano prawidłowy 

przebieg wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju i prowadzono doradztwo dla 

mieszkańców obszaru LSR, 



5. uczestniczono w promocji regionu i Stowarzyszenia poprzez udział w 

imprezach regionalnych i ich wspieranie pod względem organizacyjnym  

i finansowym, 

6. wspierano uczestnictwo członków LGD i pracowników biura w szkoleniach, 

7. przeprowadzono szkolenia dla beneficjentów operacji w ramach osi 4 PROW 

w zakresie małych projektów, tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw oraz 

różnicowania w kierunku działalności nierolniczej. 

8. Gromadzono dokumentację związaną z realizacją projektu, 

9. Udział w szkoleniach organów Stowarzyszenia i pracowników LGD w celu 

sprawnej realizacji operacji. 

10.  22 lutego 2013 r. Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa przy współpracy 

ze Stowarzyszeniem Natura i Człowiek rozpoczęła realizację projektu 

edukacyjnego pn. „Współczesne zagrożenia pszczół”. Projekt skierowany był do 

uczniów II klas gimnazjów z obszaru Partnerstwa Doliny Dobrej i Widawy. 

 

11. 07-08.07.2013r – V Noc Świętojańska - organizacja spływu kajakowego i 

rajdu rowerowego Zbytowa – Chrząstawa Wielka - Kiełczów 

12. 15.09.2013 R. - IV Wystawa Produktu Lokalnego w Bukowiu 

13. 21-23.09.2013r. – V Jarmark Produktu Lokalnego „Poznaj Skarby Dobrej i 

Widawy” w Oleśnicy 

14. 8.11.2013 r. – V Wernisaż fotokonkursu w Oleśnicy 

15. 1.12.2013 r. -  III Forum kobiet – „Kobieta - nowoczesne spojrzenie na tradycje” 

w Oleśnicy. 

2.2 Wyszczególnienie działań: 

2.2.1 Umowy  i aneksy zawarte przez LGD Dobra Widawa z UMWD w 

2013 r.  

1. Aneks nr 10  do umowy nr 6933-UM0100017/09 z dnia 19.06.2009 r.: zawarty 

w dniu 15.04.2013 r. 

2. Aneks nr 11  do umowy nr 6933-UM0100017/09 z dnia 19.06.2009 r.: zawarty 

w dniu 18.07.2013 r. 



3. Aneks nr 12  do umowy nr 6933-UM0100017/09 z dnia 19.06.2009 r.: zawarty 

w dniu 30.08.2013 r. 

4. Aneks nr 1  do umowy nr 00008-6931-UM0100012/13 z dnia 30.08.2013 r.: 

zawarty w dniu 14.10.2013 r. 

5. Aneks nr 2  do umowy nr 00008-6931-UM0100012/13 z dnia 30.08.2013 r.: 

zawarty w dniu 11.12.2013 r. 

 

2.2.2 Wnioski złożone przez LGD Dobra Widawa do UMWD 

L.p. Data Temat Nr pisma 

1. 09.01.2013 Wniosek o uwolnienie środków w celu przesunięcia wniosku 

p. Rzepeckiego w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnej 

Strategii Rozwoju 

10/01/2013W 

2. 16.01.2013 Pismo w sprawie niewykorzystanych środków z naborów w 

ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

13/01/2013W 

3. 17.01.2013 Pismo akceptujące wysokość wypłaconej kwoty za IV kwartał 

2013 w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej 

grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

14/01/2013W 

4. 30.01.2013 Wniosek o przeniesienie terminu złożenia Wniosku o 

płatność za VI, VII i IX etap w ramach działania 4.31 

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja 

19/01/2013W 

5. 30.01.2013 Wniosek o przeniesienie terminu złożenia wniosku o 

płatność za IX i X etap w ramach działania 4.31 

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja 

20/01/2013W 

6. 31.01.2013 I uzupełnienia do wniosku o płatność  w ramach działania 

4.21 Wdrażanie projektów współpracy – projekt współpracy 

o akronimie KRAM 

21/01/2013W 

7. 12.02.2013 Sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju za rok 

2012 - uzupełnienie 

23/02/2013W 

8. 19.02.2013 Zmiany dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju – 

harmonogram, budżet 

24/02/2013W 

9. 28.02.2013 II uzupełnienia Wniosek o płatność – w ramach działania 

4.21 Wdrażanie projektów współpracy – projekt współpracy 

27/02/2013W 



o akronimie KRAM  

10. 08.03.2013 Wniosek o zmianę umowy ramowej 6933-UM0100017/09 

z dnia 19.06.2009 w zakresie wykorzystanych środków 

03/03/2013W 

11. 05.04.2013 Zmiany dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju – budżet  01/04/2013W 

12. 15.04.2013 Pismo informacyjne w sprawie projektu współpracy KRAM w 

ramach działania 412 Wdrażanie projektów współpracy. 

03/04/2013W 

13. 19.04.2013 Zmiany opisu wniosku o płatność VII i VIII etap 2012 r. w 

ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

04/04/2013W 

14. 23.04.2013 Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania 413 

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

15/04/2013W 

15. 23.04.2013 Ogłoszenie o naborze – Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnej 

Strategii Rozwoju 

16/04/2013W 

16. 24.04.2013 Poprawione ogłoszenie o naborze – Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego w ramach działania 413 

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

17/04/2013W 

17. 25.04.2013 Zmiana terminu przedłożenia wniosku o płatność za III 

kwartał 2012 r. w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie 

lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i 

aktywizacja 

20/04/2013W 

18. 08.05.2013 Wniosek o przedłużenie terminu złożenia uzupełnień do II 

kw. 2012 w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej 

grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

01/05/2013W 

19. 03.06.2013 Uzupełnienia do opisu zadań VII i VIII etapu w ramach 

działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja 

02/06/2013W 

20. 06.06.2013  Analiza kryteriów ewaluacji Lokalnych Grup Działania. 03/06/2013W 

21. 06.06.2013 Prośba o wydanie opinii dodania / uzupełnienia wskaźników 04/06/2013W 

22. 10.06.2013 I uzupełnienia – II kwartał 2012 r. w ramach działania 4.31 

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja 

05/06/2013W 

23. 25.06.2013 Zmiana w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Dobra 

Widawa. 

11/06/2013W 



24. 18.07.2013 Złożenie wniosku o płatność za III kwartał 2012 r. w ramach 

działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja 

05/07/2013W 

25. 22.07.2013 II uzupełnienia do wniosku o płatność za II kwartał 2012 r. w 

ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

06/07/2013W 

26. 31.07.2013 Wniosek o płatność IV kwartał 2012 r. w ramach działania 

4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja 

100/07/2013W 

27. 31.07.2013 Złożenie wniosku o płatność na I, II półrocze 2013 r. w 

ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

101/07/2013W 

28. 08.08.2013 Pismo w sprawie wniosku Okręgu Związku Wędkarskiego z 

Opola. 

04/08/2013W 

29. 16.08.2013 Złożenie I uzupełnień do projektu współpracy KOŃ  – projekt 

przygotowawczy płatność , w ramach działania 4.21 

Wdrażanie projektów współpracy. 

08/08/2013W 

30. 16.08.2013 II uzupełnienia do wniosku o płatność za  II kwartał 2012 r. w 

ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

09/08/2013W 

31. 28.08.2013 Ogłoszenie w sprawie VIII naboru w ramach działania 413 

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

19/08/2013W 

32. 30.08.2013 Autokorekta opisu zadań w ramach działania 4.31 

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja 

20/08/2013W 

33. 02.09.2013 Ogłoszenie o naborze – podanie do publicznej wiadomości 

kwot naboru VIII w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnej 

Strategii Rozwoju 

21/08/2013W 

34. 13.09.2013 Akceptacja kwoty do wypłaty za II kwartał 2012 r. w ramach 

działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja 

07/09/2013W 

35. 30.09.2013 Aneks do  projektu współpracy KOŃ  – projekt 

przygotowawczy w ramach działania 4.21 Wdrażanie 

projektów współpracy. 

12/09/2013W 

36. 01.10.2013 Pismo ws. analizy wskaźników LSR. 02/10/2013W 

37. 03.10.2013 Wniosek o zmianę terminu złożenia wniosku o płatność za IX 04/10/2013W 



etap do czasu akceptacji zada dań za IX i X etap w ramach 

działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja 

38. 18.10.2013 Uzupełnienie do wniosku o płatność za III kwartał 2012 r. w 

ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

20/10/2013W 

39. 30.10.2013 I uzupełnienia do wniosku o płatność za IV kwartał 2012 r. w 

ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

22/10/2013W 

40. 31.10.2013 Wniosek o zmianę opisu zadań – do projektu współpracy 

KOŃ  – projekt przygotowawczy w ramach działania 4.21 

Wdrażanie projektów współpracy. 

42/10/2013W 

41. 31.10.2013 Wniosek o przeniesienie terminu złożenia wniosku o 

płatność w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej 

grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

43/10/2013W 

42. 04.11.2013 Odpowiedź na pismo w sprawie analizy projektów 

programów naprawczych 

02/11/2013W 

43. 14.11.2013 Analiza kryteriów ewaluacji Lokalnych Grup Działania. 04/11/2013W 

44. 22.11.2013 Analiza kryteriów ewaluacji Lokalnych Grup Działania. 24/11/2013W 

45. 18.10.2013 Uzupełnienie do wniosku o płatność za III kwartał 2012 r. w 

ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

20/10/2013W 

46. 30.10.2013 I uzupełnienie WNIOSEK O PŁATNOŚĆ IV kwartał 2012 r. w 

ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

22/10/2013W 

47. 31.10.2013 Wniosek o zmianę opisu zadań – projekt KON w ramach 

działania 4.21 Wdrażanie projektów współpracy. 

42/10/2013W 

48. 31.10.2013 Wniosek o przeniesienie terminu złożenia wniosku o 

płatność w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej 

grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

43/10/2013W 

49. 04.11.2013 Odpowiedź na pismo w sprawie analizy projektów 

programów naprawczych 

02/11/2013W 

50. 14.11.2013 Analiza kryteriów ewaluacji Lokalnych Grup Działania. 04/11/2013W 

51. 22.11.2013 Analiza kryteriów ewaluacji Lokalnych Grup Działania. 24/11/2013W 



52. 26.11.2013 Aneks do projektu współpracy KOŃ  – projekt 

przygotowawczy w ramach działania 4.21 Wdrażanie 

projektów współpracy. 

25/11/2013W 

53. 27.11.2013 Przeniesienie terminu II poprawek – III kwartał 2012 r. w 

ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

26/11/2013W 

54. 03.12.2013 Wnioski do naboru VIII (UMWO) w ramach działania 413 

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

02/12/2013W 

55. 12.12.2013 Złożenie wniosku o płatność za IV kwartał 2012 r. – II 

uzupełnienia w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie 

lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i 

aktywizacja 

03/12/2013W 

56. 16.12.2013 Uzupełnienia do VIII naboru wniosków w ramach działania 

413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

04/12/2013W 

57. 17.12.2013 Pismo w sprawie środków do wykorzystania w ramach 

działania 413 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

05/12/2013W 

58. 23.12.2013 II uzupełnienia do wniosku o płatność za VII etap 2012 r. w 

ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

10/12/2013W 

59. 30.12.2013 Uzupełnienie do VIII naboru w ramach działania 413 

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

11/12/2013W 

60. 30.12.2013 Złożenie wniosku o płatność do projektu współpracy KOŃ  – 

projekt przygotowawczy w ramach działania 4.21 Wdrażanie 

projektów współpracy. 

12/12/2013W 

 

 

2.2.3 Szkolenia  

 

Szkolenia organizowane przez LGD: 

14.05.2013  

17.05.2013  

21.05.2013 

 

Oleśnica 

Długołęka 

Syców 

 

Szkolenie  

 

Celem szkolenia było omówienie 

wniosków z zakresu  

„Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej oraz 

„Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw oraz 

omówienie trudności  jakie 



 

 

17.09.2013  

24.09.2013  

 

 

 

Oleśnica 

Oleśnica 

 

napotkali beneficjenci wypełniając 

wnioski , które w trakcie naboru  

składają oni do biura LGD Dobra 

Widawa. 

17.05.2013  

18.05.2013  

21.05.2013 

 

 

 

17.09.2013  

24.09.2013  

 

Syców 

Oleśnica 

Długołęka 

 

 

 

Oleśnica 

Oleśnica 

 

Szkolenie  Celem szkolenia było omówienie 

wniosków z zakresu „Małe 

projekty” oraz omówienie 

trudności  jakie napotkali 

beneficjenci wypełniając wnioski , 

które w trakcie naboru składają oni 

do biura LGD Dobra Widawa. 

18.09.2013 

 

Oleśnica 

 

Szkolenie  Celem szkolenia było omówienie 

wniosków z zakresu „Odnowa i 

rozwój wsi” oraz omówienie 

trudności  jakie napotkali 

beneficjenci wypełniając wnioski , 

które w trakcie naboru składają oni 

do biura LGD Dobra Widawa. 

 

  

Udział w szkoleniach i konferencjach: 

 

Data Miejsce Szkolenia/konferencje 
10.01.2013 Trzebnica Uczestnictwo w seminarium „Metody aktywizacji, 

budowania kapitału społecznego, komplementarności i 

zintegrowania" 

11.03.2013 Czeszów Szkolenie połączone z wymianą informacji organizowane 

przez KSOW. 



25.03.2013 Wrocław Udział w szkoleniu dla potencjalnych beneficjentów, 

którymi są Lokalne Grupy Działania, działanie 9,5 PO KL 

oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 

08.05.2013 Wrocław Spotkanie z przedstawicielami UMWD w sprawie 

omówienia raportu z ewaluacji LGD 

10.05.2013 Wrocław Forum Turystyczne w Starostwie Powiatowym we 

Wrocławiu.  

12.05.2013 Supraśl Uczestnictwo w Ogólnopolskim spotkaniu lokalnych grup 

działania Supraśl 13-14.05.2013 

06.07.2013 Kobyla Góra Udział w Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Starostów 

zrzeszonych w dolnośląskich Lokalnych Grupach Działania. 

09.09.2013 Czeszów "Niezły Młyn" spotkanie wymiany doświadczeń UMWD, 

ARiMR, LGD organizacja KSOW.  

01-04.10.2011 Kraków Udział w szkoleniu dla LGD "Metodyka budowy oddolnych 

zintegrowanych strategii rozwoju obszaru z 

wykorzystaniem wsparcia z wielu funduszy" 

31.10.2013 Karpacz Uczestnictwo w zebraniu zarządu Dolnośląskiej Sieci 

Partnerstw LGD 

12.11.2013 Wrocław Spotkanie przedstawicieli Lokalnych Grup Działania  z 

przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego w sprawie programów naprawczych 

18.11.2013 Wrocław Szkolenie dla LGD  w zakresie "Ochrona danych osobowych 

w organizacji" 

 07.2013  Oleśnica Szkolenie pracowników Biura LGD z zarządzania stroną 

internetową www.dobrawidawa.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Pozostałe działania: 

 

 

Data Miejsce Pozostałe działania 
06.01.2013 Zbytowa Uczestnictwo we Wspólnym Kolędowaniu 

zorganizowanym przez Koło Gospodyń 

Wiejskich ze Zbytowej i zespół Zbytowianki. 



16.01.2013 Międzybórz Spotkanie z potencjalnymi beneficjentami: 

„Źródła finansowania działalności gospodarczej 

oraz zasady rozliczania projektów unijnych 

24.01.2013 Kobierzyce Spotkanie połączone z wymianą doświadczeń z 

udziałem pracowników UMWD (p. Kaszuba) 

27.01.2013 Krośnice Udział w imprezie koncert charytatywny dla 

Polaków na kresach.  

20.02.2013 Mirków Prezentacja oraz promocja LSR-u oraz 

informowanie o przyszłym naborze w trakcie 

spotkania Klubu radnych "W Przyszłość" z 

sołtysami". 

03.03.2013 Wrocław Udział w II Forum Kobiet Gminy Wińsko "Kobiety 

sukcesu". 

16.03.2013 Wińsko Prezentacja Tradycyjnych Stołów Wielkanocnych. 

Palm i Pisanek, reprezentacja koła Gospodyń 

Wiejskich z Sadkowa (Maleszka). 

23.03.2013 Wrocław Spotkanie w UMWD Chlebosz. Dziadowa Kłoda 

przewiezienie wernisażu fotokonkursu. 

04.04.2013 Wrocław Na zaproszenie wicemarszałka R. Mołonia i wójt 

A.I. Łebek udział w otwarciu wystawy 

fotograficznej "Wykształceni bezrobotni" 

11.04.2013 Długołęka- Spotkanie z wójtami i burmistrzami miast i gmin 

obszaru LGD Dobra Widawa 

24.04.2013 Oleśnica Spotkanie z rękodzielnikami i twórcami z terenu 

LGD Dobra Widawa. 

07.05.2013 Międzybórz   II Festiwalu twarogu w Międzyborzu 

16.05.2013 Oleśnica Spotkanie w sprawie omówienia kwestii 

organizacyjnych związanych z rozpoczęciem i 

realizacją projektu „Zamkowe rękodzieło” w 

ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 

26.05.2013 Ratowice Uczestnictwo w zebraniu zarządu Dolnośląskiej 

Sieci Partnerstw LGD 

29.05.2013 Chrząstawa Wielka-

Legnica-Chrząstawa 

Wielka 

Przygotowanie do Wystawy Produktu Lokalnego 

- odbiór produktu lokalnego 

12.06.2013 Stradomia Wierzchnia Udział w uroczystości otwarcia Zawodów 

Wędkarskich pod patronatem Dobrej Widawy 

13.06.2013 Stradomia Wierzchnia Udział w konferencji pt. Transformacje 

Krajobrazu Wiejskiego.  

14.06.2013  Wrocław  Uniwersytet Przyrodniczy sala na Pawłowickiej, 

udział w konferencji pt. Transformacje 

Krajobrazu Wiejskiego.  

14.06.2013  Wrocław  Udział w Forum Turystyki Powiatu 

wrocławskiego 

20.06.2013  Wrocław  Udział w imprezie w "Dni Długołęki" 



23.06.2013 Szczodre Uczestnictwo we Wspólnym Kolędowaniu 

zorganizowanym przez Koło Gospodyń 

Wiejskich ze Zbytowej i zespół Zbytowianki. 

04.07.2013 Chrząstawa Wielka  Nocy Świętojańskiej organizowana przez LGD 

Dobra Widawa 

30.07.2013 Brzeg Dolny Udział w obrzędach dożynkowych w Sycowie 

24.08.2013 Wszechświęte Uczestnictwo w uroczystościach dożynkowych 

we Wszechświętym 

31.08.2013 Twardogóra  Uczestnictwo w obrzędach dożynkowych w 

Twardogórze 

06.09.2013 Wrocław Spotkanie zespołu roboczego w sprawie 

promocji gmin powiatu wrocławskiego 

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. 

07.09.2013 Świerzna Udział w wystawie rękodzielników podczas 

Pikniku z okazji 725-lecia Świerznej 

15.09.2013 Bukowie Organizacja Wystawy Produktu lokalnego w 

Bukowiu  

25.09.2013 Wrocław Prezentacja sylwetek kobiet wykorzystuących 

środki z programu Leader 

22.11.2013 Wrocław Wyjazd studyjny do Ecomuseo del Casentino i 

LGD "Konsorcjum Apeniny Arentino" Toskania 

we Włoszech 

01.12.2013 Oleśnica Organizacja III Forum kobiet w MOKIS w 

Oleśnicy 

01.12.2013 Oleśnica Wystąpienie w czasie III Forum Kobiet z 

prezentacją, reprezentacja Zarządu LGD, 

promocja działań stowarzyszenia w mediach. 

12.12.2013 Ensisheim Reprezentacja LGD Dobra Widawa na Kiermaszu 

Bożonarodzeniowym w Ensisheim 

17.12.2013 Jelcz Laskowice Spotkanie z Burmistrzem i Wiceburmistrzem 

Jelcz Laskowice w celu omówienia kwestii 

przystąpienia gminy do LGD Dobra Widawa 

 

 

 

 

 

 

2.3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według 

wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 



Lokalna Grupa Działania nie prowadziła działalności gospodarczej. 

2.4. Podejmowane uchwały w roku 2013: 

Uchwały dotyczące działalności LGD Dobra Widawa zostały  podjęte na walnym 

zebraniu członków  w dniu 24.06.2013r. - 7 uchwał. 

Zarząd spotykał się na zebraniach 17 razy, na których podjęto 39 uchwał. 

Rada spotykała się na 8 posiedzeniach i podjęła 258 uchwał w sprawie oceny 

wniosków. 

 

*Uchwały podejmowane na walnym zebraniu: 

 

 Uchwała 01/2013 z dn. 24.06.2013 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania 

merytorycznego  Zarządu   LGD  Dobra  Widawa   za   rok   2012 

 Uchwała 02/2013 z dn. 24.06.2013   r.   w   sprawie   przyjęcia   sprawozdania   

finansowego LGD   Dobra   Widawa   za   rok   2012 

 Uchwała   03/2013   z   dn. 24.06.2013   r.   w  sprawie    przyjęcia    

sprawozdania komisji    rewizyjnej    LGD   Dobra   Widawa   za   rok    2012 

 Uchwała   04/2013     z     dn. 24.06.2013     r.   w   sprawie    zatwierdzenia    

sprawozdań    i    bilansu    za    rok    2012   oraz   udzielenie   absolutorium   

Zarządowi    LGD Dobra   Widawa 

 Uchwała    05/2013   z   dn.   24.06.2013    r.   w   sprawie   wyborów    

uzupełniających   do   Rady   Lokalnej   Grupy   Działania   Dobra   Widawa 

 Uchwała    06/2013   z   dn.   24.06.2013    r.   w   sprawie   wyborów  

uzupełniających   do  Rady  Lokalnej   Grupy   Działania   Dobra   Widawa 

 

* Uchwały podejmowane na zebraniach Rady: 

  

- w sprawie oceny wniosków: 

 

  - Małe projekty – 164 

  - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 20 

                             - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 8 

                              - Odnowa wsi - 26 

  - listy wniosków – 14 

                             - wnioski odwoławcze – 26 



*Uchwały podejmowane na zebraniach zarządu: 

 

Nr 

uchwały 

Data W sprawie Załączniki 

01/01/201

3 

15.01.2013 W sprawie terminów rozpoczęcia i 

zakończenia naborów wniosków o 

przyznanie pomocy w ramach działania 

4.1/4.13. 

- 

02/01/201

3 

Zmiany budżetu LGD Dobra Widawa na 

każdy rok realizacji Osi 4 Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich  

Poprawny budżet LGD 

Dobra Widawa 

03/01/201

3 

Zmiany harmonogramu przewidywanych 

terminów podawania do publicznej 

wiadomości informacji o możliwości 

składania wniosków o przyznanie pomocy 

w ramach działania 4.1/413 wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju  

Harmonogram LGD Dobra 

Widawa  

04/01/201

3 

Przyjęcie nowych członków do Lokalnej 

Grupy Działania Dobra Widawa 

- 

05/01/201

3 

Przyjęcie zmian w Lokalnej Strategii 

Rozwoju Partnerstwa Dobra Widawa 

- 

01/03/201

4 

26.03.2013 Zmiany budżetu LGD Dobra Widawa na 

każdy rok realizacji Osi 4 Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich  

Poprawiony budżet LGD 

Dobra Widawa w każdym 

roku realizacji  

02/03/201

3 

Przyjęcia zmiany w Lokalnej Strategii 

Rozwoju Partnerstwa Dobra Widawa 

- 

01/04/201

3 

10.04.2013 r. przyjęcia nowych członków do Lokalnej 

Grupy Działania Dobra Widawa 

 

- 

02/04/201

3 

przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii 

Rozwoju Partnerstwa Dobra Widawa 

- 

03/04/201

3 

w sprawie wykreślenia z listy członków LGD 

Dobra Widawa Józefa Miklaszewskiego 

- 



04/04/201

3 

Przyznania 1500,00zł na jako wsparcie 

finansowe wystawy hodowlanej pn.Święto 

Konia 2013”współorganizowanej przez 

Gminę Długołęka  

- 

05/04/201

3 

Przyznanie 1000,00zł na jako wsparcie 

finansowe zespołu „Radzowiczanie „na 

dofinansowanie zakupu obuwia  

- 

06/04/201

3 

Przyznania  1000,00zł na jako wsparcie 

finansowe akcji charytatywnej ,która 

odbędzie się 26 maja 2013 r.w Liceum 

Ogólnokształcącym w Sycowie  

- 

01/04/201

3 

22.04.2013 Terminów rozpoczęcia i zakończenia 

naboru 

Wniosków o przyznanie pomocy w ramach 

działania 4.1/412 Wdrażanie Lokalnych 

Strategii Rozwoju  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2007-2013  

- 

02/04/201

3 

22.04.2013 Podanie do publicznej wiadomości 

informacji o możliwości składania wniosków 

o przyznaniu pomocy w ramach działania 

4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii 

Rozwoju Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2007-2013” 

- 

01/06/I/20

13 

24.06.2013 r. zmiany harmonogramu przewidywanych 

terminów podawania do publicznej 

wiadomości informacji o możliwości 

składania wniosków o przyznanie pomocy 

w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju 

harmonogram  LGD 

Dobra Widawa 

02/06/I/20

13 

przyjęcia nowych członków do Lokalnej 

Grupy Działania Dobra Widawa 

- 

 

03/06/I/20

13 

wykreślenia z listy członków do Lokalnej 

Grupy Działania Dobra Widawa 

- 

 



04/06/I/20

13 

przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii 

Rozwoju Partnerstwa Dobra Widawa 

- 

05/06/I/20

13 

przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii 

Rozwoju Partnerstwa Dobra Widawa 

- 

06/06/I/20

13 

wykreślenia z listy członków Zarządu 

Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa 

- 

01/07I/201

3 

16.07.2013 Wybór wiceprezesa zarządu Lokalnej Grupy  

Działania Dobra Widawa  

- 

02/07I/201

3 

16.07.2013 Wybór członków zarządu do 

reprezentowania  

W banku zarządu LGD Dobra Widawa  

- 

01/08/201

3 

27.08.2013 r. ogłoszenia VIII  konkursu na składanie 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach 

działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych 

Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2007-2013 

- 

02/08/201

3 

terminów rozpoczęcia i zakończenia naboru 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach 

działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych 

Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 2007-2013 

- 

03/08/201

3 

podania do publicznej wiadomości 

informacji o możliwości składania wniosków 

o przyznanie pomocy w ramach działania 

4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii 

Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2007-2013 

- 

04/08/201

3 

zmiany harmonogramu przewidywanych 

terminów podawania do publicznej 

wiadomości informacji o możliwości 

składania wniosków o przyznanie pomocy 

w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju 

- 

01/10/201 30.10.2013 r. rozdzielenia funkcji Dyrektora Biura i - 



3 Prezesa Zarządu LGD Dobra Widawa 

01/11/201

3 

05.11.2013 r. przyznania urlopu wypoczynkowego dla 

Dyrektora Biura oraz czasowego 

powierzenia jego obowiązków na 

pracownika Biura 

- 

02/11/201

3 

05.11.2013 r. przyjęcia nowych członków do Lokalnej 

Grupy Działania Dobra Widawa 

- 

03/11/201

3 

15.11.2013 r. uchylenia uchwały nr 01/11/2013 z dnia 

05.11.2013 r. w zakresie okresu urlopu 

wypoczynkowego dla Dyrektora Biura 

Mieczysława Skuzy 

- 

04/11/201

3 

wypowiedzenia umowy o pracę Dyrektora 

Biura Mieczysława Skuzy  

- 

05/11/201

3 

powołania Prezesa oraz drugiego 

Wiceprezesa LGD Dobra Widawa 

- 

01/12/201

3 

06.12.2013 r. zablokowania dostępu do kont służbowych 

poczty elektronicznej LGD Dobra Widawa o 

adresie e-mail: biuro@dobrawidawa.pl oraz 

mskuza@dobrawidawa.pl dla pracownika 

LGD Dobra Widawa Mieczysława Skuza oraz 

utworzenia adresu elektronicznej poczty 

służbowej członkowi Zarządu 

Mieczysławowi Skuza o nazwie 

m_skuza@dobrawidawa.pl 

- 

02/12/201

3 

17.12.2013 r. zmiany procedury naboru pracowników 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Dobra Widawa 

 

„Procedura naboru 

pracowników 

Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Dobra 

Widawa”” 

03/12/201

3 

awansu Specjalisty ds. administracyjnych na 

stanowisko Dyrektora Biura Lokalnej Grupy 

Działania Dobra Widawa 

- 

04/12/201

3 

 awansu Asystenta ds. monitoringu i 

sprawozdawczości na stanowisko 

Specjalisty ds. monitoringu i 

- 

mailto:biuro@dobrawidawa.pl
mailto:mskuza@dobrawidawa.pl


sprawozdawczości w Biurze Lokalnej Grupy 

Działania Dobra Widawa 

05/12/201

3 

ogłoszenia naboru na stanowisko Asystenta 

ds. administracji i promocji w Biurze 

Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa. 

- 

06/12/201

3 

zmiany opisu stanowisk precyzującego 

podział obowiązków i zakres 

odpowiedzialności na poszczególnych 

stanowiskach Pracowników Biura 

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 

„Dobra Widawa” 

„Opis stanowisk 

precyzującego podział 

obowiązków i zakres 

odpowiedzialności na 

poszczególnych 

stanowiskach 

Pracowników Biura 

Stowarzyszenia Lokalnej 

Grupy Działania „Dobra 

Widawa” 

07/12/201

3 

zmiany Regulaminu Biura LGD Dobra 

Widawa. 

 

„Regulamin Biura LGD 

Dobra Widawa”. 

08/12/201

3 

zmiany wzoru deklaracji przystąpienia 

osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie 

posiadającej osobowości prawnej, spółki 

prawa cywilnego i osoby prowadzącej 

działalność gospodarczą na własne 

nazwisko, do Stowarzyszenia LGD Dobra 

Widawa. 

„Deklaracja przystąpienia 

osoby prawnej, jednostki 

organizacyjnej nie 

posiadającej osobowości 

prawnej, spółki prawa 

cywilnego i osoby 

prowadzącej działalność 

gospodarczą na własne 

nazwisko, do 

Stowarzyszenia LGD 

Dobra Widawa” 

 

2.5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:  

a)    składki  członkowskie: 99.302,00 

b)    przychody finansowe (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 

bankowym: 76,73 



c)    uzyskane dofinansowanie w ramach realizacji celów statutowych: 

469.133,91 

w tym: 

PROW – 388.964,83 

FIO – 22.270,52 

KRAM – 57.898,56 

d)    pozostałe przychody: 300,00 (darowizna) 

2.6. Informacja o poniesionych kosztach na: 

a) realizację celów statutowych:  650.006,86, w tym kwota stanowiąca nadwyżkę 

kosztów nad przychodami za rok 2012 obciążająca koszty statutowe roku 2013 – 

467.842,13 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.): 309.442,50 

c) pozostałe koszty: 5.200,00 (w tym: 4000,00 – udzielone darowizny; 1200,00 – 

składki członkowskie na rzecz organizacji pozarządowych) 

d) koszty finansowe: 4.955,63 (w tym: 4.941,64 odsetki od pożyczki; 13,99 odsetki z 

tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań) 

 

 

2.7  Dane inne: 

a) liczba zatrudnionych: 4, w tym: 

- dyrektor biura LGD – pełny etat, 

- asystent ds. koordynacji projektu – pełny etat, 

- asystent ds. administracyjnych– pełny etat, 

- asystent ds. monitoringu i sprawozdawczości– pełny etat 

b) wypłacone wynagrodzenia osobowe: 155.422,59 



c) wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu: 0,00 zł, 

d) wydatki na umowy zlecenia i o dzieło (bezosobowe): 46.579 zł 

w tym: 

bezosobowe LGD (refundowane) – 31.293,00 

bezosobowe FIO – 10.640,00 

bezosobowe KON – 4.500,00 

bezosobowe LGD (nierefundowane) – 146,00 

e) udzielone pożyczki: 0,00 zł, 

f)  kwoty na rachunkach bankowych i w kasie 61.039,72 w tym: 

            Konto bankowe w Banku Gospodarstwa Krajowego – 37.751,78 zł 

            Konto bankowe w Banku Spółdzielczym – 23.287,65 zł 

            Kasa krajowych środków pieniężnych – 0,29 zł 

g) nabyte obligacje, udziały, akcje: brak 

h) nabyte nieruchomości: brak 

i) nabyte środki trwałe: brak 

j) wartości aktywów i zobowiązań: 

            - aktywa: 61.991,43 

            - zobowiązania: 462.783,78 

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 

Realizacja zadania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. Wynik finansowy z 

działalności przedstawia Rachunek zysków i strat, ponieważ Stowarzyszenie w roku 

obrotowym 2013 prowadziło wyłącznie jeden rodzaj działalności, na podstawie 

podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowy. 



 

2.9. Rozliczenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, 

składane deklaracje podatkowe: 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego 

Kontrola na miejscu w ramach działania 

„Wdrażanie projektów współpracy” 

objętego Programem obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013r. 

27-03-2013 

O/ZUS WROCŁAW WYDZIAŁ 

KONTROLI PŁATNIKÓW 

SKŁADEK 

Zgodny z upoważnieniem, z ustawą o 

ZUS-nie wydano zaleceń 

pokontrolnych. 

08-03-2013- 

25-03-2013 

 

 

Za Zarząd Stowarzyszenia:    

Ryszard Mazur, Prezes Zarządu   ............................................. 

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

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

Marta Kurek, Sekretarz Zarządu  ............................................. 

Karol Pietrucha, Członek Zarządu   ............................................. 


