
Sprawozdanie merytoryczne 
z działalności Zarządu Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska 
za rok 2010 

 
 

 

Nazwa: Lokalna Grupa Działania Ziemia Zamojska 

Siedziba Zarządu: Sitno 73, 22-424 Sitno 

 

 

Dane dotyczące członków Zarządu: 

Prezes – Marian Tadeusz Bernat 

Wiceprezesi – Wiesława Sieńkowska, Mieczysław Bartoń 

Skarbnik – Dominik Kordyś 

Sekretarz – Stanisław Kusiak 

Członkowie Zarządu – Andrzej Goch, Andrzej Kapera 

 

 

W roku 2010 działalność Zarządu Stowarzyszenia dotyczyła: 

 

1. Podpisano umowę przyznania pomocy nr 00029-6932-UM0300007/09 w ramach 

działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i 

aktywizacja objętego PROW 2007-2013. 

2. Stowarzyszenie czterokrotnie wnioskowało o aneks do umowy na Funkcjonowanie 

lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW 

2007-2013 w zakresie rzeczowo- finansowym. Pierwszy aneks został podpisany w 

dniu 08.04.2010 r., drugi w dniu 15.07.2010 r., trzeci w dniu 08.10.2010 r., czwarty w 

dniu 27.12.201 r. 

3. Stowarzyszenie dwukrotnie wnioskowało o aneks do umowy ramowej – aneksy 

dotyczyły zmian 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. Zmiany 

dotyczyły również aktualizacji danych zawartych w LSR. 



4. W związku z rezygnacją Pana Zdzisława Koszela ( Skarbnika Stowarzyszenia) oraz 

powołaniem nowego członka Zarządu Pana Dominika Kordysia wystąpiła 

konieczność aktualizacji danych Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

5. Przeprowadzono rekrutację na stanowisko księgowej – zatrudniona została Pani 

Bożena Gasik w wymiarze 1/5 etatu. 

6. Przedłużono umowę o pracę z Panią Magdaleną Karską do roku 2012, a także jest 

kontynuowana umowa zlecenie z Panem Piotrem Harczukiem na prowadzenie i 

aktualizację strony internetowej. 

7. Członkowie Zarządu wzięli udział w dwóch szkoleniach, pierwsze dotyczyło rozwoju 

turystyki na terenie LGD Ziemia Zamojska oraz wypracowania wspólnej wizji 

rozwoju produktów turystycznych oraz  ich promocji. Tematyka drugiego szkolenia 

nawiązywała do działań osi 4 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 

Różnicowanie działalności nie rolniczej oraz Małe projekty. 

8. Podpisano 12 umów cywilno-prawnych oraz 7 umów na przygotowanie i realizację 

wydarzenia promocyjnego. 

9. W dniu 30 listopada 2010 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy na rok 

2010. 

 

W roku 2010 odbyło się 11 posiedzeń Zarządu: 

1. na posiedzeniu z dnia 15 stycznia 2010 r. poruszano następujące sprawy: przedstawiono 

sprawozdanie merytoryczne za rok 2009, planowano kalendarz imprez na rok 2010, 

poruszono temat dotyczący działania Odnowa i rozwój wsi. Podęto następujące uchwały: 

- nr 1I/ 2010 w sprawie zmiany Regulaminu Biura 

- nr 2/I/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Zatrudniania Pracowników 

- nr 3/I/2010 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników 

- nr 4/I2010 w sprawie przyjęcia nowych członków 

2. na posiedzeniu z dnia 19 lutego 2010 r. poruszano następujące sprawy: omówiono zmiany 

w rozporządzeniu dotyczącym Odnowy i rozwoju wsi, przedstawione zostały oferty firm 

organizujących imprezy kulturalne, wybrano firmę szkoleniową , ustalono termin Walnego 

Zebrania członków Stowarzyszenia. 

3. na posiedzeniu z dnia 9 kwietnia 2010 r. poruszano następujące sprawy: rozdano kopie 

uchwał z Walnego zebrania, przedstawiono informacje dotyczące wniosków o płatność 

ostateczną za rok 2009 oraz płatność pośrednią za I kwartał 2010 r., ustalono terminy spotkań 

informacyjnych. Podjęto następujące uchwały: 



- nr 5/III/2010 w sprawie przyjęcia nowych członów 

- 6/IV/2010 w sprawie wykluczenia członków stowarzyszenia 

4. na posiedzeniu z dnia 10 maja 2010 r. poruszano następujące sprawy: Przedstawiono pismo 

dotyczące wniosku o płatność za rok 2009, wybrano doradców, ustalono harmonogram 

doradztw, przypomniano o drugiej racie składki członkowskiej.  Podjęto następujące uchwały 

- nr 7/V/2010  w sprawie przyjęcia nowych członków 

5.  na posiedzeniu z dnia 30 czerwca 2010 r. poruszano następujące sprawy: nabór na Małe 

projekty, przedstawiono raport z kontroli, informacja o refundacji kosztów za 2009 r. 

zatrudnienie księgowej. 

6.   na posiedzeniu z dnia 13 lipca 2010 r. poruszano następujące sprawy: omówiono 

organizację festynów współorganizowanych przez LGD.  

7. na posiedzeniu z dnia 20 lipca 2010 r.  poruszano następujące sprawy: ogłoszenie naboru 

na działanie Małe projekty, spłata I raty pożyczki, spotkanie szkoleniowo-informacyjne, 

omówiono działanie  - Projekty współpracy. Podjęto następujące uchwały 

- nr 8/VII/2010 w sprawie przyjęcia nowych członków 

8.   na posiedzeniu z dnia 17 sierpnia 2010 r. poruszano następujące sprawy: projekt wiejskie 

smaki, Projekty współpracy – spotkanie w Szczebrzeszynie, imprezy kulturalne w 

Horyszowie oraz Horyszowie Polskim. 

9.   na posiedzeniu z dnia 7 października 2010 r. poruszano następujące sprawy: omówiono 

sytuację finansową Stowarzyszenia, szkolenie w IV kwartale, aktualizację LSR, wniosek o 

odwołanie członka Rady. 

10.   na posiedzeniu z dnia 9 listopada 2010 r. poruszano następujące sprawy: przedłużenie 

umowy o pracę z Panią M. Karską, wybrano firmę szkoleniową, poruszona została kwestia 

podwyżek wynagrodzenia pracowników biura, przedłożono projekt budżetu, poruszony został 

temat gwarancji bankowej, ogłoszenie konkursu na stanowisko księgowej, członkowie 

zarządu wnioskowali o: zmianę harmonogramu podawania do publicznej wiadomości 

terminów ogłaszanych naborów wniosków, zmianę procedur stanowiących załącznik do LSR, 

zmianę terminu płatności składek. 

11.    na posiedzeniu z dnia 9grudnia 2010 r. poruszano następujące sprawy: omawiano 

gwarancję bankową, konieczność aktualizacji wskaźników zawartych w LSR, podsumowano 

pracę stowarzyszenia w roku 2010.  Podjęto następujące uchwały: 

- nr 9/XII/2010 w sprawie zmiany regulaminu Biura. 

 

Na tym sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 zakończono. 


