
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

z działalności Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” 

za 2009 rok. 

Nazwa: Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” 

Siedziba Zarządu: Sitno 73, 22-4242 Sitno 

Siedziba Biura: Kornelówka 41, 22-424 Sitno  

Numer wpisu do KRS: 0000311520 Data: 15.04.2008 r. 

NIP: 922-29-70-146 

REGON: 060416604 

Numer identyfikacyjny: 063051965 

 

Dane dotyczące członków Zarządu: 

Prezes – Marian Tadeusz Bernat 

Wiceprezesi – Wiesława Sieńkowska, Mieczysław Bartoń 

Skarbnik – Zdzisław Koszel 

Sekretarz – Stanisław Kusiak 

Członkowie – Andrzej Goch, Andrzej Kapera 

 

1. Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 

Celem Stowarzyszenia jako LGD są działania wpływające na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę 

ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności ekonomicznej 

przez mieszkańców tych terenów oraz potencjalnych przedsiębiorców, a także aktywizację 

oraz współpracę lokalnych środowisk.  

W szczególności celem Stowarzyszenia jest: 

1. Opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z 

dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów 
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wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2007-2013 oraz wspieranie działań na rzecz promocji LSR, 

2. Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją 

społeczności lokalnych zamieszkujących obszar LGD, 

3. Wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska, 

4. Wspieranie rozwoju edukacji dzieci i dorosłych na obszarach wiejskich, 

5. Wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i 

organizacji społecznych, upowszechniania idei demokracji, samorządności i 

samorządu, 

6. Działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, 

7. Wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu, 

8. Wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności agro- i ekoturystyki oraz 

infrastruktury turystycznej, 

9. Ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i 

kultywowania lokalnych tradycji i sztuki, 

10. Wspieranie przedsiębiorczości, 

11. Przeciwdziałanie bezrobociu, 

12. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, 

13. Inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa, 

14. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie 

rozwoju gospodarki społecznej, 

15. Wspieranie rozwoju działań ukierunkowanych na pozyskanie i zastosowanie 

alternatywnych źródeł energii, 

16. Wspieranie zastosowania i rozwoju nowych technologii w różnych dziedzinach 

życia mieszkańców, w szczególności infrastruktury teleinformatycznej. 

17. 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 realizacji LSR, 

18. Informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. strona WWW, 

ogłoszenie w prasie lokalnej, o możliwości wystąpienia do LGD w sprawie wyboru 
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projektu do realizacji LSR w ramach działania 4.1.- „Lokalne Strategie Rozwoju – 

poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich”, 

19. Sprawdzanie zgodność projektów z założeniami LSR, 

20. Dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych 

LGD na realizację LSR w ramach działania 4.1 – Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju, 

W roku 2009 działalność stowarzyszenia dotyczyła: 

1. złożenie wniosku o wybór LGD do realizacji LSR wraz z wnioskiem o przyznanie 

pomocy na 2009 r. – w dniu 30 stycznia 2009 r. LGD "Ziemia Zamojska" złożyła 2 

wnioski: pierwszy o wybór do realizacji LSR oraz drugi: wniosek o przyznanie 

pomocy na rok 2009 w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania. 

2. W dniu 27 maja 2009 r. została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju Nr UM03-6933-UM0300007/09 pomiędzy Samorzadem 

Województwa Lubelskiego, reprezentowanym przez Sławomira Sosnowskiego oraz 

Jacka Sobczaka – Wicemarszałków Województwa Lubelskiego, a Stowarzyszeniem 

LGD "Ziemia Zamojska"  

3. W związku z wyborem LGD "Ziemia Zamojska" do realizacji LSR , złożono wniosek 

o wyprzedzające finansowanie w ramach osi 4 LEADER PROW 2007-2013. 

Wyprzedzające finansowanie w kwocie 41464,60 zł LGD "Ziemia Zamojska" 

otrzymała w dniu 

06.10.2009 r. 

4. Przeprowadzono rekrutację na stanowiska pracy w biurze LGD. Zatrudniono 

Kierownika Biura (1 etat) oraz Pracownika ds. Koordynacji Projektów (1 etat), 

księgową (umowa zlecenie) i informatyka (umowa zlecenie - do utworzenia strony 

internetowej i logo, oraz aktualizacji strony) a także przeprowadzono rekrutację na 

stanowisko pracownika ds. organizacyjno-administracyjnych ( umowa zlecenie) 

5. Utworzono stronę internetową Stowarzyszenia oraz opracowano jego logo 

6. Podpisano umowę przyznania pomocy w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej 

grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW 2007-2013. 
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7. W dniu 1 września 2009 r. podpisano umowę dzierżawy lokali użytkowych ze 

Stowarzyszeniem Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic. Podpisano również w 

dniu 11.09.2009 r. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z NETIA S.A. 

8. Zakupiono wyposażenie biura: meble, sprzęt komputerowy, zakupiono materiały 

biurowe niezbędne do prowadzenia biura. 

9. Przeprowadzono szkolenia dla członków Zarządu, Rady i pracowników biura LGD na 

temat "Zarządzanie Projektami w kontekście PROW 2007-2013". W szkoleniach 

uczestniczyło 25 osób, które po zakończeniu szkolenia otrzymały stosowne 

certyfikaty, 

10. Przeprowadzono cykl 7 spotkań informacyjnych i konsultacji, w gminach 

członkowskich Stowarzyszenia, dotyczących Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych 

Strategii Rozwoju działanie : "Odnowa i rozwój wsi" w ramach PROW 2007-2013, w 

których udział wzięło 167 osób. 

11. Opracowano i wydrukowano materiały informacyjne o LGD w formie broszur i 

ulotek, każda z gmin otrzymała do dystrybucji po 100 szt broszur i 100 szt ulotek. 

Zakupiono rollup oraz tablice informacyjne. 

12. Został złożony wniosek do WUP w Lublinie w dniu 13 listopada 2009r., w ramach 

POKL działanie 7.3/2009 - Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. - 

„Wiejskie smaki”. 

13. W dniu 03.09.2009 r. został podpisany aneks do umowy ramowej-dotyczył zmiany 
harmonogramu przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości 
informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach 
działania 4.1/413 oraz wysokości limitów środków na działania osi 4. 

14. Stowarzyszenie dwukrotnie wnioskowało o aneks do umowy na „Funkcjonowanie 
lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w zakresie rzeczowo-
finansowym. Pierwszy aneks został podpisany w dniu 01.09.2009 r., drugi wniosek 
pozostaje w rozpatrzeniu (podpisanie aneksu nastąpi w styczniu 2010 r.)  

 

Ponadto pracownicy biura, członkowie Zarządu oraz Rady uczestniczyli w różnorodnych 

szkoleniach: 

1. 25-26.08.2009 r. - seminarium nt. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja zorganizowane przez Fundację Programów 

Pomocy dla Rolnictwa FAPA – pracownicy biura 
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2. cykl szkoleń dotyczących funkcjonowania LGD, w których uczestniczyło 3 członków 

Zarządu, 3 członków Rady oraz pracownicy biura LGD, zorganizowanych przez 

Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego w Lublinie. 

3. Bieżące spotkania organizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie 

W roku 2009 odbyły się trzy Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Na pierwszym Walnym Zebraniu Członków w dniu 22.01. 2009 r podjęto następujące 

uchwały: 

1. nr 1/I/2009 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD "Ziemia 

Zamojska" 

2. nr 2/I/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu Zarządu Stowarzyszenia LGD "Ziemia 

Zamojska" 

3. nr 3/I/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD 

"Ziemia Zamojska" 

4. nr 4/I/2009 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD "Ziemia 

Zamojska" 

5. nr 5/I/2009 w sprawie przyjęcia procedury wyboru operacji przez Stowarzyszenie 

LGD "Ziemia Zamojska" 

6. nr 6/I/2009 w sprawie przyjęcia procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny 

operacji wg lokalnych kryteriów wyboru łącznie z procedurą zmian lokalnych 

kryteriów wyboru operacji 

7. nr 7/I/2009 w sprawie przyjęcia procedury odwołań od rozstrzygnięć organu 

decyzyjnego i  w sprawie wyboru operacji 

8. 8/I/2009 w sprawie przyjęcia Lokalnej strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD 

"Ziemia Zamojska" 

9. 9/I/2009 w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich 

 
Podczas drugiego posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjęto 

następujące uchwały: 

1. 10/VIII/2009 w sprawie zmiany procedur oceny zgodności operacji z LSR i oceny 

operacji wg lokalnych kryteriów wyboru wraz z procedurą zmian lokalnych kryteriów 

wyboru operacji oraz zmiany procedury odwołań od rozstrzygnięć Rady 
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2. 11/VIII/2009 w sprawie 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 

oraz zmiany limitu środków na działania osi 4. 

3. 12/VIII/2009 w sprawie wykorzystania środków ze składek członkowskich 

4. 13/VIII/2009 w sprawie zmiany regulaminu Rady 

5. 14/VIII/2009 w sprawie zmiany procedur wyboru operacji przez Stowarzyszenie LGD 

"Ziemia Zamojska" 

6. 15/VIII/2009 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie 

LGD "Ziemia Zamojska" 

7. 16/VIII/2009 w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych dla członków Zarządu i 

Rady Stowarzyszenia LGD "Ziemia Zamojska" 

 

Na kolejnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 03.12.2009 r. podjęto 

następujące uchwały: 

1. 17/XII/2009 w sprawie określenia wysokości składek członkowskich 

2. 18/XII/2009 w sprawie zmiany regulaminów Zarządu, Rady i Komisji rewizyjnej. 

 
W roku 2009 odbyło się 8 posiedzeń Zarządu: 

1. na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2009 r. poruszono m.in. sprawy wyprzedzającego 

finansowania dla LGD, terminy naboru wniosków, terminy szkoleń dla Rady, Zarządu 

i biura oraz koordynacja pracy biura. Podjęto następujące uchwały: 

a) nr 1/I/2009 w sprawie powołania biura stowarzyszenia i przyjęcia regulaminu biura 

stowarzyszenia 

b) nr 2/I/2009 w sprawie przyjęcia regulaminu zatrudniania pracowników 

2. na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2009 r. poruszono temat: budżetu LGD na 2009 rok, 

organizacji biura, składek członkowskich, itp. Podjęto następujące uchwały: 

a) nr 3/VII/2009 w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników LGD Ziemia 

Zamojska 

b) nr 3a/VII/2009 w sprawie przyjęcia instrukcji kancelaryjnej biura stowarzyszenia 
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3. na posiedzeniu w dniu 14 sierpnia 2009 r. poruszono sprawę aneksu do umowy 

ramowej, przedstawiono projekty strony internetowej i logo, podjęto nastepujące 

uchwały: 

a) nr 4/VIII/2009 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

4. na posiedzeniu w dniu 3 września 2009 r. poruszono sprawy podpisania umowy na 

funkcjonowanie LGD, składek członkowskich za 2008 r., kredytu na funkcjonowanie 

LGD, harmonogram imprez w 2010 r.. Nie podjęto żadnych uchwał. 

5. Na posiedzeniu w dniu 29 września 2009 r. poruszono kwestie kredytu na 

funkcjonowanie, budżetu na 2010 r. Podjęto jedna uchwałę: 

a) nr 5/IX/2009 w sprawie zasad rachunkowości stowarzyszenia 

6. na posiedzeniu w dniu 6 października 2009 r. omówiono sprawy naboru wniosków na 

odnowę i rozwój wsi, budżetu na 2009 r., składek członkowskich i terminów szkoleń. 

Nie podjęto żadnych uchwał. 

7. Na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2009 r. poruszono sprawy: budżetu na 2009 i 

2010 r., ogłoszenia naboru wniosków na "Odnowę i rozwój wsi", szkolenie dla Rady, 

ustalono termin Walnego Zebrania Członków, oraz sprawy kadrowe. Podjęto jedną 

uchwałę: 

a) 6/XI/2009 w sprawie budżetu LGD na 2010 r. 

8. Na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2009 r. poruszono sprawy strategii rozwoju 

turystyki, nabór wniosków na małe projekty oraz sprawy kadrowe. Nie podjęto 

żadnych uchwał. 

 

W dniu 23 listopada 2009 r LGD "Ziemia Zamojska" wystąpiła z wnioskiem do Urzędu 

Marszałkowskiego w Lublinie o ogłoszenie naboru wniosków w ramach działania "Odnowa i 

rozwój wsi". Nabór ten był pierwszym jaki LGD "Ziemia Zamojska" ogłosiła od momentu 

powstania. Nabór wniosków trwał od 7 grudnia 2009 do 3 stycznia 2010 r. 

 

Na tym sprawozdanie merytoryczne za rok 2009 zakończono. 
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