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SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE 

LOKALNEJ  GRUPY  DZIAŁANIA 

DOBRA  WIDAWA 

ZA ROK 2017 
 

 
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. Anna Terlecka - Krowicka –  wiceprezes zarządu – Dziuplina, gm. Jelcz-Laskowice, 

4. Bronisława Mela – sekretarz zarządu- Pągów, gm. Wilków, 

5. Katarzyna Drabczyńska –  członek zarządu – Komorów, gm. Syców, 

6. Paweł Dyszlewski – członek zarządu – Namysłów, 

7. Ryszard Mazur – członek zarządu – Oleśniczka, gm. Długołęka. 

 

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 



 

 

 

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, ogłoszeń w prasie lokalnej, cyklicznego biuletynu o możliwości 

wstąpienia do Lokalnej Grupy Działania, w sprawie wyboru projektu 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 2017 roku prowadzono następującą działalność statutową, dla realizacji celów 

statutowych: 

1. kontynuowano wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, 

2. prowadzono stronę internetową, poprzez którą 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. uczestniczono w promocji regionu i Stowarzyszenia poprzez udział w imprezach 

regionalnych i ich wspieranie pod względem organizacyjnym i finansowym, 

5. wspierano uczestnictwo członków LGD, pracowników biura, członków Zarządu i 

Rady LGD Dobra Widawa w szkoleniach, 

6. gromadzono dokumentację związaną z realizacją projektu, 

7. przeprowadzono nabór nr 1/2017 (27.12.2016-10.01.2017) – Podejmowanie 

działalności gospodarczej. 

8. przeprowadzono nabór nr 2/2017 (27.12.2016-10.01.2017 ) – Rozwijanie działalności 
gospodarczej. 

9. przeprowadzono nabór nr 3/2017 (23.01.2017-08.02.2017) - Budowa lub przebudowa 
ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.  

10. przeprowadzono nabór nr 1/2017/G (01.02.2017 – 17.02.2017) - Wzmocnienie 
kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 



ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych. 

11. ogłoszono zamiar realizacji operacji dotyczącej realizacji operacji własnej na zadanie 
pn.: „Wsparcie „Jarmarku Produktu Lokalnego” w 2017 i 2018 roku” (09.01.2017-
10.02.2017) 

 12. ogłoszono zamiar realizacji operacji dotyczącej realizacji operacji własnej na zadanie 
pn.: „Wsparcie imprez promujących ofertę turystyczną i walory obszaru” (09.01.2017-
10.02.2017). 

13. wydano bezpłatne czasopismo „Między Dobrą a Widawą”. 

14. wykonano puzzle promocyjne, ulotkę informacyjną oraz kalendarze książkowe  
i ścienne. 

15. przeprowadzono I Regionalny Konkurs Przyrodniczo-Plastyczny dla klas I-VII „Moja 
wioska piękna i zielona”(09/11.2017) 

16. zorganizowano IX Jarmark Produktu Lokalnego „Poznaj Skarby Dobrej i Widawy” 
(16-17.09.2017). 

17. kontynuowano przygotowania do realizacji międzynarodowego projektu współpracy 
„EKO-LGD”. 

 

2.2 Wyszczególnienie działań: 

 
2.2.1 Umowy  i aneksy zawarte przez LGD Dobra Widawa z UMWD w 2017 r.  

 
1. Aneks nr 3 z dnia 13.01.2017 r.  do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii 

Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00010-6933-UM0110012/15  
z dnia 17 maja 2016 r. 

2. Aneks nr 4 z dnia 14.06.2017 r.  do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii 

Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00010-6933-UM0110012/15  

z dnia 17 maja 2016 r. 

3. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00122-6935-UM0120673/17 z dnia 26.10.2017 r.  

w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER 

objętego PROW 2014-2020 w zakresie: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym 

przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska  

i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”. 

 



2.2.2 Wnioski/pisma złożone przez LGD Dobra Widawa do UMWD. 

 

L.p. Data Temat Nr pisma 

1. 02.01.2017 Prośba o Aneks do Umowy ramowej (Plan komunikacji) 01/01/2017/W 

2. 04.01.2017 Prośba o zmianę terminu naboru wniosków w ramach 

Projektów Grantowych 

04/01/2017/W 

3. 13.01.2017 Wyjaśnienia do I i II naboru wniosków (PDG i RDG) 05/01/2017/W 

4. 24.01.2017 Prośba o odpowiedź na pytania grantobiorców. 07/01/2017/W 

5. 24.02.2017 Przekazanie dokumentacji do naborów nr 1/2017 i 

2/2017 

07/02/2017/W 

6. 17.03.2017 I uzupełnienia do Ankiety monitorującej za 2016 r. 04/03/2017/W 

7. 23.03.2017 Przekazanie dokumentacji do naborów nr 3/2017 05/03/2017/W 

8. 03.04.2017     Prośba o odpowiedź w sprawie beneficjenta naboru na 

PDG 

          

02/04/2017/W 

9. 06.04.2017      Prośba o przesunięcie terminu I uzupełnień do 

dokumentacji z naboru nr 1/2017 i 2/2017 

04/04/2017/W 

10. 11.04.2017     Przekazanie dokumentacji po rozpatrzeniu protestów w 

ramach naboru nr 1/2017, 2/2017 i 3/2017                          

06/04/2017/W 

11. 12.04.2017    I uzupełnienia do dokumentacji z naboru nr 1/2017 i 

2/2017                                                    

07/04/2017/W 

12. 13.04.2017    Wyjaśnienia dot. zwrotu przesyłki z Poczty Polskiej 08/04/2017/W 

13. 14.04.2017     Przekazanie dokumentacji po rozpatrzeniu protestów 

złożonych przez Gminę Długołękę                    

10/04/2017/W 

14. 20.04.2017   Przekazanie dokumentacji dot. Operacji Własnej 

(„Wsparcie imprez promujących ofertę turystyczną i 

walory obszaru” 

12/04/2017/W 

15. 21.04.2017    II uzupełnienia do Ankiety Monitorującej za 2016 13/04/2017/W 

16. 04.05.2017   Pismo w sprawie wytycznych dot. anonimowego maila o 

udostępnienie wniosków beneficjentów.              

01/05/2017/W 

17. 08.05.2017   Wyjaśnienia do naboru nr 2/2017 09/05/2017/W 

18. 09.05.2017   Aktualizacja „Harmonogramu realizacji Planu 

komunikacji na rok 2017 

10/05/2017/W 

19. 11.05.2017   Przeniesienie terminu I uzupełnień do naboru nr 2/2017 11/05/2017/W 



20. 18.05.2017    Prośba o odpowiedź na pytania potencjalnych 

beneficjentów PDG i RDG 

13/05/2017/W 

21. 24.05.2017   Uzupełnienia do naboru nr 3/2017 14/05/2017/W 

22. 24.05.2017 Przekazanie dokumentacji na Projekt Grantowy 15/05/2017/W 

23. 29.05.2017 Przekazanie dokumentacji po ponownym rozpatrzeniu 

protestów w ramach naborów nr 1/2017, 2/2017 i 

3/2017  

17/05/2017/W 

24. 02.06.2017 Uzupełnienia do Informacji Monitorującej za 2016 r. 03/06/2017/W 

25. 14.06.2017 Autokorekta do Ankiety Monitorującej za 2016 r. 07/06/2017/W 

26. 19.06.2017 Zmiany w Planie komunikacji i w Planie Szkoleń 08/06/2017/W 

27. 02.08.2017 Pismo z informacją o: wyborze członka Rady, 

Regulaminie Rady LGD, Lokalnych kryteriach wyboru 

01/08/2017/W 

28. 07.08.2017 Uzupełnienia do wniosku o przyznanie pomocy w 

ramach poddziałania 19.2 do Grantu „Wzmocnienie 

kapitału społecznego (…)” 

02/08/2017/W 

29. 08.08.2017 Aktualizacja procedury konkursowej i Harmonogramu 

naborów wniosków.  

03a/08/2017/W 

30. 09.08.2017 Informacja o wycofaniu wniosku grantobiorcy w 

ramach Grantu „Wzmocnienie kapitału społecznego 

(…)” 

03/08/2017/W 

31. 31.08.2017 Uzupełnienia do wniosku o przyznanie pomocy w 

ramach poddziałania 19.2 Operacja Własna „Dobra 

Widawa miejsce zdrowego i atrakcyjnego wypoczynku – 

aplikacja mobilna” 

06/08/2017/W 

32. 01.09.2017 Pismo w sprawie naboru nr 3/2017 – prośba o 

weryfikację wniosku nr 14/K/2017/I (Gmina Długołęka) 

01/09/2017/W 

33. 25.09.2017 I uzupełnienia do Informacji monitorującej za I 

półrocze 2017 r.  

12/09/2017/W 

34. 25.09.2017 Uzupełnienia do Informacji Monitorującej: 

uaktualniony: Zał. 13 – Opis stanowisk, Plan szkoleń, 

Zał. 5 Plan komunikacji  

13/09/2017/W 

35. 27.09.2017 Zgoda LGD na zmianę celu operacji beneficjenta 15/09/2017/W 

36. 16.10.2017 Prośba o odpowiedź na pytania potencjalnych 1/10/2017/W 



beneficjentów PDG i RDG 

37. 20.10.2017 II uzupełnienia do Informacji Monitorującej za I 

półrocze 2017  

2/10/2017/W 

38. 31.10.2017 Sprawozdanie z realizacji operacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju za rok 2016 

03/10/2017/W 

39. 30.11.2017 Zaktualizowany Plan komunikacji oraz Harmonogram 

Planu Komunikacji na 2018 r. 

10/11/2017/W 

40. 30.11.2017 Zmiany w Lokalnych kryteriach wyboru 11/11/2017/W 

41. 19.12.2017 Zmiany w Lokalnych kryteriach wyboru  03/12/2017/W 

42. 22.12.2017 Zmiany w Regulaminie Pracy Rady, Procedurze naboru 

wniosków dla operacji konkursowych, Procedurze 

realizacji przez Stowarzyszenie projektów grantowych 

05/12/2017/W 

43. 29.12.2017 Zmiany w Harmonogramie realizacji Planu 

komunikacji i Planu szkoleń – IV kw. 2017  

06/12/2017/W 

44. 30.12.2017 Zmiany w Harmonogramie naborów wniosków 07/12/2017/W 

 

2.2.3 Warsztaty, spotkania, konsultacje społeczne 
 

 Warsztaty, spotkania, konsultacje społeczne organizowane przez LGD: 
 

Data Miejsce Warsztaty/szkolenia/konsultacje 

27.05.2017 VI Festiwal Twarogu i 

Urodziny Miasta Międzybórz 

Międzybórz 

Spotkania adresowane do mieszkańców LGD 

przedstawiające możliwości działania w ramach 

LSR 

11.06.2017 V Przegląd Zespołów 

Ludowych Biskupicki Złoty 

Kłos  

Biskupice Oławskie  

Spotkania adresowane do mieszkańców LGD 

przedstawiające możliwości działania w ramach 

LSR 

01-02.07.2017 Dni Gminy Dziadowej Kłody 

Dziadowa Kłoda 

 

Spotkania adresowane do mieszkańców LGD 

przedstawiające możliwości działania w ramach 

LSR 

19.08.2017 Dożynki Gminy Czernica 

(Krzyków) 

 Spotkania adresowane do mieszkańców LGD 

przedstawiające możliwości działania w ramach 



LSR 

26.08.2017 Dożynki Gminy Dobroszyce 

(Dobroszyce) 

Spotkania adresowane do mieszkańców LGD 

przedstawiające możliwości działania w ramach 

LSR 

26.08.2017 Dożynki Gminy Międzybórz 

(Kraszów) 

Spotkania adresowane do mieszkańców LGD 

przedstawiające możliwości działania w ramach 

LSR 

26.08.2017 Dożynki Gminy Dziadowa 

Kłoda (Miłowice) 

Spotkania adresowane do mieszkańców LGD 

przedstawiające możliwości działania w ramach 

LSR 

26.08.2017 XIV Festyn "Sami Swoi" 

(Dobrzykowice) 

Spotkania adresowane do mieszkańców LGD 

przedstawiające możliwości działania w ramach 

LSR 

27.08.2017 Dożynki Gminy Jelcz - 

Laskowice (Piekary) 

Spotkania adresowane do mieszkańców LGD 

przedstawiające możliwości działania w ramach 

LSR 

27.08.2017 Dożynki Gminy Oleśnica 

(Sokołowice) 

Spotkania adresowane do mieszkańców LGD 

przedstawiające możliwości działania w ramach 

LSR 

02.09.2017 Pożegnanie Lata w Kamieńcu 

Wrocławskim 

Spotkania adresowane do mieszkańców LGD 

przedstawiające możliwości działania w ramach 

LSR 

09.09.2017 Dożynki gminy Wilków 

(Wilków) 

Spotkania adresowane do mieszkańców LGD 

przedstawiające możliwości działania w ramach 

LSR 

24.10.2017 Spotkanie animacyjne dla 

mieszkańców obszaru LGD 

Dobra Widawa (Międzybórz) 

Spotkania adresowane do mieszkańców LGD 

przedstawiające możliwości działania w ramach 

LSR. „Jak mieszkańcy obszaru Partnerstwa 

Dobra Widawa mogą skorzystać z pomocy w 

ramach Lokalnej Strategii Rozwoju?” 

19.12.2017 Spotkanie animacyjne dla 

mieszkańców obszaru LGD 

Dobra Widawa (Wilków) 

Spotkania adresowane do mieszkańców LGD 

przedstawiające możliwości działania w ramach 

LSR. „Jak mieszkańcy obszaru Partnerstwa 



Dobra Widawa mogą skorzystać z pomocy w 

ramach Lokalnej Strategii Rozwoju? 

21.10.2017 Oleśnica Warsztat refleksyjny dot. 2016 r. 

26.10.2017 Oleśnica Szkolenie tematyczne dotyczące "Zasad 

przekazania i rozliczania grantu w ramach 

PROW 2014-2020". Przedsięwzięcie IV Aktywna 

społeczność Dobrej Widawy. Podczas spotkania 

grantobiorcy podpisywali pierwsze umowy dot. 

realizacji grantu. 

20.12.2017 Oleśnica Szkolenie nt. zasad oceniania i wyboru 

projektów przez LGD oraz przygotowania 

Wniosku o przyznanie pomocy, Biznesplanu oraz 

załączników – z zakresu podejmowania oraz 

rozwijania działalności gospodarczej 

19.12.2017 Oleśnica Spotkanie informacyjno – konsultacyjne, nt. 

zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD 

oraz realizacji i rozliczania operacji w związku z 

planowanym konkursem na wybór 

grantobiorców w ramach realizacji projektu 

grantowego pod nazwą „Dobra Widawa nasze 

dziedzictwo i tożsamość”. 

     

Udział w szkoleniach i konferencjach: 

 

Data Miejsce Szkolenia/konferencje 

18.01.2017  Wrocław Szkolenie pt. "Ocena formalna wniosków w ramach 

PROW2014-2020, ze szczególnym naciskiem na weryfikację 

biznesplanów i dokumentacji technicznej projektów 

inwestycyjnych" 

23.01.201 Wrocław Szkolenie: „Procedury wyboru operacji w ramach Lokalnej 

Strategii finansowanej ze środków PROW na lata 2014-2020” 

(Aspekty prawne i proceduralne wdrażania LSR. Rola i 

zadania organów oraz podmiotów wdrażających LSR) 



03-04.04.2017 Poznań Wybrane aspekty księgowości i prawa budowlanego dla 

organizacji pozarządowych 

16-17.05.2017 Wrocław Podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia przez LGD 

monitoringu i ewaluacji LSR 

27.07.2017 Wrocław "Projekty grantowe LGD – zarządzanie projektami z zakresu 

rozwoju obszarów wiejskich" 

11.09.2017

  

Wrocław "Jakość żywności, tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w 

sektorze rolno-spożywczym, wspieranie tworzenia sieci 

współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów 

wiejskich" 

04.10.2017

  

Wrocław "Wykorzystanie zasobów naturalnych i ich ochrona oraz 

przeciwdziałanie zmianom klimatu kryterium horyzontalne 

PROW 2014-2020 – kierowane dla przedstawicieli lokalnych 

grup działania województwa dolnośląskiego" 

19.10.2017 Wrocław "Wpieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach 

wiejskich – RLKS, PROW 2014-2020" 

28.10.2017 Wszechświęte Międzynarodowa konferencja „Kultura małych i średnich 

miast – Strategia na czasy hossy i bessy”.   

08-09.11.2017 Czeszów "Tworzenie sieci, partnerstw lub kooperatyw na rzecz rozwoju 

obszarów wiejskich w ramach rozwoju lokalnego (RLKS), 

realizowane w ramach projektu szkoleniowego, 

finansowanego ze środków PROW 2014- 2020 w ramach 

KSOW" 

04.12.2017 Wrocław "Warsztat dotyczący działania „Wsparcie na rozwój lokalny 

kierowany przez społeczność w ramach LEADER” Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020" 

    

2.2.4 Pozostałe działania: 

 

Data Miejsce Pozostałe działania  

19.05.2017 Nadolice Małe Udział w uroczystym Walnym Zebraniu 

połączonym z 15-leciem Towarzystwa 

Miłośników Chrząstawy. 

 



21.06.2017 Wrocław Udział w Walnym Zebraniu Członków 

Dolnośląskiej Sieci Partnerstw 

 

29.07.2017 Oleśnica Przyjęcie przedstawicieli Kół Gospodyń 

Wiejskich z województwa mazowieckiego w 

ramach wizyty studyjnej 

 

11.09.2017 Syców Udział w uroczystości z okazji 35-lecia Muzeum 

Regionalnego w Sycowie 

 

09.10.2017 Dobra  Udział w uroczystości z okazji 20-leia zespołu 

ludowego „Leszczynki” 

 

12.10.2017 Ziębice Spotkanie partnerów międzynarodowego 

projektu współpracy „EKO LGD”. 

 

16.11.2017 Oleśnica Spotkanie partnerów międzynarodowego 

projektu współpracy „EKO LGD”. 

 

20.11.2017 Dobroszyce 
Udział w spektaklu „Śladami Bosej Księżnej” 

(Kontrola realizacji zadania grantobiorcy 

Fundacja Na Rzecz Animacji Lokalnych 

"Słomkowy Melonik") 

 

        

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 2017: 
Uchwały dotyczące działalności LGD Dobra Widawa zostały podjęte na walnym zebraniu 

członków w dniu: 27.06.2017 r., na którym podjęto 11 uchwał. 

 
Uchwały podejmowane na walnym zebraniu: 

 

 01/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania merytorycznego Zarządu LGD Dobra 

Widawa za rok 2016 

 02/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego LGD Dobra Widawa za rok 

2016 



 03/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej LGD Dobra Widawa 

za rok 2016 

 04/2017 w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi LGD Dobra Widawa za 2016 

rok. 

 05/2017 w sprawie: uzupełnienia składu Rady LGD Dobra Widawa. 

 06/2017 w sprawie: uchylenia Regulaminu Pracy Rady LGD Dobra Widawa  

 07/2017 w sprawie: uchwalenia nowej treści Regulaminu Pracy Rady LGD Dobra 

Widawa  

 08/2017 w sprawie: zmiany treści Kryteriów wyboru operacji dla Przedsięwzięć 

zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju 

 09/2017 w sprawie: uchwalenia jednolitej treści Kryteriów wyboru operacji dla 

Przedsięwzięć zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju 

 10/2017 w sprawie: uchylenia uchwały 4a/2015 z dnia 13 maja 2015 roku dotyczącej 

przyjęcia wyboru reprezentantów Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa do 

Dolnośląskiej Sieci Partnerstw 

 11/2017 w sprawie: przyjęcia wyboru reprezentantów Stowarzyszenia LGD Dobra 

Widawa do Związku Stowarzyszeń Dolnośląskiej Sieci Partnerstw LGD. 

 

W 2017 r. odbyło się 25 spotkań zarządu, na których podjęto 45 uchwał. 

*Uchwały podejmowane na zebraniach zarządu: 

 

Nr uchwały Data W sprawie Załączniki 

01/01/2017 04.01.2017 r. ustalenia nowego terminu naboru 

wniosków na Projekt Grantowy. 

- 

02/01/2017 18.01.2017 r. przyjęcia nowych członków do Lokalnej 

Grupy Działania Dobra Widawa 

- 

03/01/2017 18.01.2017 r. przyjęcia zmian w „Polityce 
bezpieczeństwa Lokalnej Grupy 
Działania Dobra Widawa 

Treść wprowadzanych 

zmian do „Polityki 

bezpieczeństwa LGD 

Dobra Widawa”. 

01/02/2017 22.02.2017 r. podpisania umowy partnerskiej ze 
Związkiem Dolnośląskiej Sieci 
Partnerstw LGD 

- 



01/03/2017 16.03.2017 r. odwołania z funkcji Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji  p. Agnieszki 
Kasiny 

- 

02/03/2017 16.03.2017 r. wyznaczenia w LGD Dobra Widawa na 
Administratora Bezpieczeństwa 
Informacji wicedyrektora, z wyłączeniem 
sytuacji gdy pełni on funkcję w organie 
decyzyjnym. 

- 

01/04/2017 05.04.2017 r.  przyjęcia nowych członków do Lokalnej 
Grupy Działania Dobra Widawa 

- 

 

02/04/2017 

 

 

25.04.2017 r. 

 

wyboru pracownika na stanowisko 

Wicedyrektora Biura LGD Dobra 

Widawa 

- 

03/04/2017 25.04.2017 r. wyboru pracownika na stanowisko 

Asystenta ds. Aktywizacji, Animacji 

lokalnej i Współpracy 

- 

04/04/2017 25.04.2017 r. przyjęcia zmian w „Polityce 

bezpieczeństwa LGD Dobra Widawa” 

Treść wprowadzanych 

zmian do „Polityki 

bezpieczeństwa LGD 

Dobra Widawa”. 

01/05/2017 09.05.2017 r. przyjęcia zmian dotyczących 

„Harmonogramu realizacji Planu 

komunikacji na rok 2017” 

„Harmonogram 

realizacji Planu 

Komunikacji na rok 

2017” 

02/05/2017 19.05.2017 r.  zwołania Walnego Zebrania 
Sprawozdawczo – Wyborczego Członków 
Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa 

- 

01/06/2017 19.06.2017 r. przyjęcia zmian dotyczących 
„Harmonogramu realizacji Planu 
komunikacji na rok 2017” 

„Harmonogram 

realizacji Planu 

Komunikacji na rok 

2017” 

02/06/2017 19.06.2017 r przyjęcia zmian dotyczących „Planu 
szkoleń dla Zarządu, Członków Rady i 
pracowników Biura Stowarzyszenia LGD 
Dobra Widawa w ramach PROW 2014-
2020” 

„Plan szkoleń dla 
Zarządu, Członków 
Rady i pracowników 
Biura Stowarzyszenia 
LGD Dobra Widawa 



w ramach PROW 
2014-2020” 

 

01/07/2017 10.07.2017 r. udzielenia pożyczki sumy pieniężnej w 
kwocie 2.100 zł Związkowi Stowarzyszeń 
„Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD” na 
realizację operacji „Tworzenie sieci 
współpracy pomiędzy Lokalnymi 
Grupami Działania oraz podniesienie 
wiedzy Lokalnych Grup Działania w 
zakresie PROW 2014-2020 na obszarze 
Dolnego Śląska”, współfinansowanej ze 
środków KSOW, w ramach PROW 2014-
2020. 

- 

 

02/07/2017 

 

 

21.07.2017 r. 

 

 

przyjęcia nowych członków do Lokalnej 

Grupy Działania Dobra Widawa 

- 

 

03/07/2017 

 

31.07.2017r. 

 

zatwierdzenia zmian w „Opisie procedur 
naboru wniosków – Operacje 
Konkursowe” 

„Opis procedur 

naboru wniosków – 

Operacje 

Konkursowe” 

04/07/2017 31.07.2017 r. zatwierdzenia zmian w „Procedurze 

naboru do Projektów Grantowych” 

„Opis procedur 

naboru do Projektów 

Grantowych” 

01/08/2017 04.08.2017 r. sfinansowania IX edycji Jarmarku 

Produktu Lokalnego ze środków 

statutowych Stowarzyszenia 

- 

02/08/2017 04.08.2017 r. zatwierdzenia zmian w „Opisie procedur 

naboru wniosków – Operacje 

Konkursowe” 

„Opis procedur 

naboru wniosków – 

Operacje 

Konkursowe” 

03/08/2017 04.08.2017 r. zatwierdzenia zmian w „Harmonogramie 

planowanych naborów wniosków o 

udzielenie wsparcia na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez 

społeczność” 

„Harmonogram 

planowanych naborów 

wniosków o udzielenie 

wsparcia na 

wdrażanie operacji w 

ramach strategii 



rozwoju lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność” 

04/08/2017 08.08.2017 r. przyjęcia zmian w „Polityce 

bezpieczeństwa LGD Widawa” 

Treść wprowadzanych 

zmian do „Polityki 

bezpieczeństwa LGD 

Dobra Widawa”. 

02/09/2017 22.09.2017 r. przyjęcia zmian dotyczących „Planu 

szkoleń dla Zarządu, Członków Rady i 

pracowników Biura Stowarzyszenia LGD 

Dobra Widawa w ramach PROW 2014-

2020” 

„Plan szkoleń dla 

Zarządu, Członków 

Rady i pracowników 

Biura Stowarzyszenia 

LGD Dobra Widawa 

w ramach PROW 

2014-2020” 

03/09/2017 22.09.2017 r. aktualizacji zmienionego „Opisu 

stanowisk precyzującego podział 

obowiązków i zakres odpowiedzialności 

pracowników biura” – załącznik nr 13. 

„Opis stanowisk 

precyzujący podział 

obowiązków i zakres 

odpowiedzialności 

pracowników biura” 

04/09/2017 22.09.2017 r. przyjęcia zmian dotyczących załącznika 

nr 5 „Plan komunikacji”, dla roku 2017,  

który jest integralną częścią załącznika 

nr 1 - Strategia RKLS Partnerstwa Dobra 

Widawa. 

„Plan Komunikacji na 

rok 2017” 

01/10/2017 27.10.2017 r. udzielenia Stowarzyszeniu na Rzecz 

Rozwoju i Integracji Chwałowic zaliczki 

do umowy o powierzenie grantu nr 

1/10/2017 z dnia 26.10.2017 r.  w 

wysokości 6 806,80 zł 

- 

02/10/2017 27.10.2017 r udzielenia Dolnośląskiemu Forum 

Środowiska Kulturowego Millenium 

zaliczki do umowy o powierzenie grantu 

nr 3/10/2017 w wysokości 18 270,00 zł 

- 



03/10/2017 27.10.2017 r udzielenia Stowarzyszeniu Natura i 

Człowiek – Oddział w Szczodrowie 

zaliczki do umowy o powierzenie grantu 

nr 4/10/2017 z dnia 26.10.2017 r. w 

wysokości 20 500,00 zł. 

- 

04/10/2017 27.10.2017 r udzielenia Fundacji Rozwoju Alter Ego 

zaliczki do umowy o powierzenie grantu 

nr 6/10/2017 z dnia 26.10.2017 r. w 

wysokości 15 500,00 zł 

- 

05/10/2017 27.10.2017 r udzielenia Fundacji Aquila zaliczki do 

umowy o powierzenie grantu nr 

7/10/2017 w wysokości 21 000,00 zł. 

- 

06/10/2017 27.10.2017 r udzielenia Fundacji Aktywne 

Bogusławice zaliczki do umowy o 

powierzenie grantu nr 5/10/2017 w 

wysokości 15 893,50 zł 

- 

07/10/2017 27.10.2017 r udzielenia Fundacji na Rzecz Animacji 

Lokalnych „Słomkowy Melonik” zaliczki 

do umowy o powierzenie grantu nr 

8/10/2017 z dnia 26.10.2017 r. w 

wysokości 20 378,40 zł. 

- 

08/10/2017 30.10.2017 r. likwidacji lokaty wraz z odsetkami na 

kwotę 152 320,56 zł i wpłaty przelewem 

na rachunek nr 78 9584 0008 2006 0601 

7378 0001. 

- 

09/10/2017 30.10.2017 r. przeznaczenia 70 000,00 zł na lokaty do 

Banku Spółdzielczego. 

- 

01/11/2017 21.11.2017 r. zmiany treści Kryteriów wyboru dla 

operacji w ramach Przedsięwzięć 

zawartych w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Zmiany lokalnych 

kryteriów w 

zestawieniu 

tabelarycznym 

02/11/2017 28.11.2017 r. przyjęcia zmian dotyczących „Planu 

komunikacji” Lokalnej Grupy Działania 

„Plan komunikacji” 



Dobra Widawa 

03/11/2017 28.11.2017 r. przyjęcia zmian dotyczących 

„Harmonogramu realizacji Planu 

komunikacji na rok 2018” 

„Harmonogramu 

realizacji Planu 

komunikacji na rok 

2018” 

01/12/2017 21.12.2017 r. odebrania przez pracowników Biura 

LGD święta przypadającego 06.01.2018 

r, w dniu 02.01.2018 r. 

- 

02/12/2017 21.12.2017 r. przystąpienia do międzynarodowego 

projektu współpracy KULTURA BEZ 

GRANIC Stowarzyszenia  Brzesko-

Oławska Wieś Historyczna (woj. 

Opolskie). 

- 

03/12/2017 21.12.2017 r. przyznania rocznej nagrody pieniężnej 

pracownikom Biura Lokalnej Grupy 

Działania Dobra Widawa. 

- 

04/12/2017 21.12.2017 r. zatwierdzenia zmian w „Opisie procedur 

naboru wniosków – Operacje 

Konkursowe” 

„Opis procedury 

naboru wniosków – 

Operacje 

Konkursowe” 

05/12/2017 21.12.2017 r zatwierdzenia zmian w „Regulaminie 

Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania 

Dobra Widawa” 

„Regulamin Pracy 

Rady LGD Dobra 

Widawa” 

06/12/2017 21.12.2017 r. przyjęcia „Procedury realizacji przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

Dobra Widawa projektów grantowych, w 

tym dokonywania wyboru 

grantobiorców” 

„Procedura realizacji 

przez Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania Dobra 

Widawa projektów 

grantowych, w tym 

dokonywania wyboru 

grantobiorców” 



07/12/2017 28.12.2017 r. przyjęcia zmian dotyczących 

„Harmonogramu realizacji Planu 

komunikacji na rok 2017” 

„Harmonogram 

realizacji Planu 

komunikacji na rok 

2017” 

08/12/2017 29.12.2017 r aktualizacji „Planu szkoleń dla zarządu, 

członków Rady i pracowników biura 

Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa w 

ramach PROW 2014-2020” 

„Plan szkoleń dla 

zarządu, członków 

Rady i pracowników 

biura Stowarzyszenia 

LGD Dobra Widawa 

w ramach PROW 

2014-2020” 

 

2.5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:  
- otrzymane składki określone statutem: 84.298,00 zł, 

- otrzymane darowizny: 2.420,00 zł, 

- dotacje na zakup środków trwałych: 1.933,20 zł, 

- uzyskane odsetki bankowe: 3.648,35 zł. 

2.6. Informacja o poniesionych kosztach na: 
Amortyzacja     -   3.901,20 zł 
Zużycie materiałów    - 40.881,53 zł 
Usługi obce     - 77.121,16 zł 
Podatki i opłaty    -        30,00 zł 
Wynagrodzenia    -          224.705,65 zł 
Narzuty i świadczenia pracownicze  - 41.928,68 zł 
Pozostałe koszty    - 24.787,31 zł 
Odsetki od nie term. zapłaty zobowiązań -           6,20 zł 
Pozostałe koszty operacyjne   -    4.965,67 zł 
 

2.7  Dane inne: 
a) liczba zatrudnionych osób: 8, w tym: 

- Dyrektor biura LGD – pełny etat, 

- Zastępca dyrektora LGD – ¾ etatu, (zwolnienie chorobowe, urlop macierzyński) 

- Zastępca dyrektora LGD – pełny etat, (od 01.05.2017 r.), 

- Asystent ds. Wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020– 

pełny etat, 



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

etat, 

- Asystent ds. informacyjno-doradczych i animacyjnych w obszarze działalności 

organizacji społecznych – pełny etat, 

- Specjalista ds. Aktywizacji, Animacji lokalnej i Współpracy – pół etatu (do 

31.07.2017) 

- Asystent ds. Aktywizacji, Animacji lokalnej i Współpracy – pół etatu (od 01.05.2017 

do 31.07.2017) 

 

b) wypłacone wynagrodzenia osobowe: 208.705,65 zł 

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

d) wydatki na umowy zlecenia i o dzieło (bezosobowe): 16.000,00 zł 

e) udzielone beneficjentom zaliczki na finansowanie projektów: 123.733,13 zł, 

f)  kwoty na rachunkach bankowych i w kasie 715.999,43 zł, w tym: 

rachunki bankowe w Banku Spółdzielczym – 492.291,06 zł (w tym środki własne: 39.118,91 zł) 

rachunki bankowe lokat terminowych w BS Oleśnica – 223.518,01 zł (w całości środki własne) 

kasa krajowych środków pieniężnych – 190,36 zł (w całości środki własne) 

g) nabyte obligacje, udziały, akcje: brak 

h) nabyte nieruchomości: brak 

i) nabyte środki trwałe: brak 

j) wartości aktywów i zobowiązań: 

 - aktywa: 852.643,83 zł, 

 - zobowiązania: 42.008,17 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 
Realizacja zadania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. Wynik finansowy z działalności 

przedstawia Rachunek zysków i strat, ponieważ Stowarzyszenie w roku obrotowym 2017 

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, kontrole: 




