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Sprawozdanie z działalności 

STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 

Za rok 2016 

Nr KRS 0000312036 

 

I. Dane Stowarzyszenia: 

• Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

• Siedziba i adres: Łagów; Województwo Świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina 

Łagów, ul. Rynek 26, 26-025 Łagów. 

• Data wpisu do KRS: 22.08.2008 r. 

• Numer KRS: 0000312036, nr REGON: 260250824 

• Dane członków zarządu: 

Prezes Zarządu: 

Zdzisław Zwoliński 

ul. Słupska 44 

26-025 Łagów 

 

Wiceprezes Zarządu: 

Stanisław Masternak 

Oziębłów 5 

27-552 Baćkowice 

 

Skarbnik: 

Danuta Fijas 

Rudki, ul. Żeromskiego 20/1 

26-006 Nowa Słupia 

 

Członek Zarządu: 

Barbara Ciesek 

Pawłów 56 

27-225 Pawłów 

 

Członek Zarządu: 

Zbigniew Kwiatkowski 

ul. Rynek 3 

27-570 Iwaniska 

 

Członek Zarządu: 

Marek Kołodziński 

ul. Rynek 24 

27-425 Waśniów 

 

Członek Zarządu: 

Wiesława Wójcik 

Krynki 

ul. Poprzeczna 37 

27-230 Brody 
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• Cele statutowe stowarzyszenia: 

Celami LGD są działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, z uwzględnieniem 

ochrony środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, 

a w szczególności: 

a) opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (zwanej w dalszej części 

statutu w skrócie 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 

wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2007-2013 (zwanego w dalszej części statutu w skrócie PROW); 

b) wpieranie działań na rzecz realizacji LSR; 

c) promocja obszarów wiejskich, a w szczególności obszarów położonych 

w gminach, które zostaną objęte działaniami przewidzianymi w lokalnej strategii 

rozwoju; 

d) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju 

obszarów wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej; 

e) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych 

z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich; 

f) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych zwolnieniem z pracy na obszarach gmin wiejskich; 

g) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój 

przedsiębiorczości na obszarach gmin wiejskich; 

h) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

i) wpieranie działań na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego; 

j) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 

i współpracy między społeczeństwami; 

k) wspieranie i promocja wolontariatu; 

l) wspieranie rozwoju kultury i sztuki oraz ochrona dziedzictwa kulturowego; 

m) wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży; 

n) wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób 

chorych i niepełnosprawnych; 

o) podejmowanie innych społecznie i gospodarczo ważnych dla gmin, których 

obszary zostaną objęte działaniami przewidzianymi w lokalnej strategii rozwoju, 

celów związanych z ich rozwojem gospodarczym, społecznym i kulturowym; 

p) udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie 

przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym 

z programów pomocowych. 

 

II. Realizacja celów statutowych: 

- dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych 

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

rozwoju”.  

a) Informacje o działalności Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej: 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w 2016 r. prowadziło prace mające 

na celu rozwój społeczno-gospodarczy obszaru LGD, do której należą Gminy: 

Baćkowice, Brody, Iwaniska, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów oraz rozwój 

Lokalnych Grup Działania z terenu województwa świętokrzyskiego poprzez: 

1. Działania promujące region: 
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a) w dniach od 8 do 10 kwietnia odbyły się Międzynarodowe Targi Turystyki 

Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel. Głównym organizatorem imprezy 

była Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. 

W tym roku stoisko wystawiennicze Stowarzyszenia promowane było 

przez Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi. 

Specjalnie zaaranżowane miejsce wystawowe zostało docenione 

przez Kapitułę konkursu na najciekawsze stoisko Targów Agrotravel 2016 

i zdobyło III miejsce, 

b) w kwietniu zrealizowany został projekt „Góry Świętokrzyskie odkryte 

i dostępne”, który był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach 

Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi 

Unii Europejskiej pn. „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. Działania 

obejmowały finansowanie busa, przewożącego turystów pomiędzy 

atrakcjami turystycznymi (Centrum Kulturowo-Archeologicznym w Nowej 

Słupi, Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej, Święta Katarzyna), jak 

również promocję regionu poprzez dedykowaną stronę internetową 

poświęconą zrealizowanym projektom i inwestycjom w ramach ww. 

Programu.  

 

2. Działania informacyjne skierowane do mieszkańców obszaru ww. gmin, 

w ramach których informowano o realizowanych projektach i bieżącej 

działalności lgd, w tym poprzez: 

a) prowadzenie strony internetowej: www.lgd-srws.pl oraz profilu na serwisie 

społecznościowym, 

b) świadczenie usług doradczych, 

c) w dniu 29 marca odbyło się Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia. W trakcie posiedzenia przedstawione 

zostało sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za rok 2015. 

Zasadniczym punktem porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie 

zmiany składu Zarządu Stowarzyszenia. Walne Zebranie podjęło uchwałę 

o wyborze nowego członka Zarządu, został nim Marek Kołodziński 

(reprezentujący gminę Waśniów), 

d) w dniach od 9 do 10 czerwca w Starachowicach odbyło się szkolenie 

pn. „Zasady wdrażania LSR 2014-2023”. Szkolenie skierowane było 

do przedstawicieli lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego 

działających w ramach Planu operacyjnego 2016-2017 na 2016 rok Planu 

Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

dla województwa świętokrzyskiego, 

e) w dniu 1 lipca w Remizie OSP w Łagowie odbyło się spotkanie 

informacyjne dla mieszkańców, radnych, sołtysów i przedsiębiorców 

z gminy Łagów na temat wsparcia z Unii Europejskiej przedsięwzięć 

przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego, 

f) w dniach od 3 listopada do 2 grudnia na ternie gmin LGD odbywały się 

spotkania informacyjno – szkoleniowe na temat zasad pozyskiwania dotacji 

i wypełniania wniosków oraz możliwości otrzymania dotacji na rozwój 

działalności gospodarczej w ramach naboru 2/2016, 

g) w biuletynach i prasie lokalnej ukazały się 4 publikacje dotyczące wsparcia 

dla firm. 

 

 

http://www.lgd-srws.pl/
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3. Działania aktywizujące społeczność lokalną: 

a) w ramach realizacji Programu Stypendialnego „Mistrzowie Matematyki” 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej przekazało środki finansowe 

pochodzące z wpłat w ramach 1% za 2015, na stypendia dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych matematycznie z terenu LGD, 

b) w dniu 4 października Stowarzyszenie rozpoczęło prowadzenie zajęć 

z języka angielskiego dla dzieci w wieku 5-10 lat w czterech grupach 

wiekowych. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu po 60 minut 

w Świetlicy Środowiskowej w Łagowie (budynek OSP). 

 

4. Działania związane z konkursami i naborami wniosków: 

a) w dniu 15 kwietnia w Urzędzie Gminy w Łagowie odbyło się spotkanie 

skierowane do przedstawicieli sektora publicznego. W spotkaniu wzięli 

udział przedstawiciele Urzędów Gmin z terenu LGD oraz jednostek 

organizacyjnych. Celem spotkania było omówienie aspektów dotyczących 

przygotowanego przez LGD konkursu związanego z budową infrastruktury 

rekreacyjnej i kulturalnej, 

b) w dniu 21 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach nastąpiło 

podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność pomiędzy Samorządem 

Województwa Świętokrzyskiego a lokalnymi grupami działania w tym 

Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. W umowie zostały 

wskazane warunki i sposoby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

Stowarzyszenia na lata 2016-2022 na terenie gmin objętych działaniem 

tj. Baćkowice, Brody, Iwaniska, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów, Waśniów. 

Zawarcie umowy ramowej umożliwiło LGD ogłaszanie naborów wniosków 

na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, zgodnie 

z przyjętymi procedurami wyboru i oceny. Dzięki temu 50% środków 

postanowiono przeznaczyć na wdrażanie LSR i utworzenie nowych miejsc 

pracy, 

c) w dniach od 30 września do 14 października Stowarzyszenie prowadziło 

nabór w ramach lokalnej strategii rozwoju Przedsięwzięcie 1.2.1. Rozwój 

infrastruktury służącej społeczności lokalnej, z uwzględnieniem tworzenia 

miejsc rekreacyjnych, szczególnie w małych miejscowościach, 

d) w związku z prowadzonym naborem wniosków w ramach Przedsięwzięcia 

1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej Stowarzyszenie 

przeprowadziło cykl spotkań konsultacyjno-szkoleniowych w zakresie 

przygotowania wniosków. W ramach naboru przewidziano do realizacji 

operacje polegające wyłącznie na budowie lub przebudowie 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub 

kulturalnej. Spotkania odbyły się w terminie od 6 do 10 października 2016 

roku i objęły swoim zasięgiem wszystkie gminy naszego LGD, 

e) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w związku z ogłoszonym 

naborem wniosków w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 Rozwój infrastruktury 

służącej społeczności lokalnej w dniu 22 września 2016 r. w Urzędzie 

Gminy w Nowej Słupi zorganizowało szkolenie dla beneficjentów 

przedsięwzięcia tj. stowarzyszeń i gmin działających na obszarze LGD. 

W zorganizowanym szkoleniu wziął udział przedstawiciel 

Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, który wyjaśnił zasady 

wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, 
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f) w dniu 17 listopada w Nowej Słupi doradca ds. zarządzania projektami 

Sławomir Miechowicz uczestniczył w spotkaniu informacyjno-

szkoleniowym z organizacjami pozarządowymi w związku 

z zaplanowanymi na 2017 rok naborami wniosków w ramach wdrażania 

lokalnej strategii rozwoju. Przewidziano następujące obszary wsparcia: 

Przedsięwzięcie 1.1.2 Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorstw oraz 

Przedsięwzięcie 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych,  

g) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w terminie 

od 1 do 30 grudnia 2016 r. przeprowadziło nabór wniosków o przyznanie 

pomocy w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1.Nowe miejsca pracy. Limit 

dostępnych środków: wynosił 3 300 000,00 zł, natomiast maksymalne 

dofinansowanie dla jednego przedsiębiorcy opiewało na kwotę 300 000,00 

zł, 

h) w dniach od 24 listopada do 2 grudnia zorganizowano cykl spotkań 

informacyjnych dot. ww. naboru wniosków, 

i) w dniach od 30 września do 14 października Rada Programowa 

Stowarzyszenia oceniła łącznie 11 wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi 

na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 "Rozwój 

infrastruktury służącej społeczności lokalnej". 

 

 

5. Działania związane ze współpracą krajową i zagraniczną, w tym: 

a) Dyrektor biura Piotr Sadłocha w styczniu ub. roku został powołany przez 

Ryszarda Zarudzkiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, do kierowania zespołem konsultacyjnym w imieniu lgd 

w zakresie opracowania dokumentów programowych dot. PROW 2014-

2020, 

b) Dyrektor biura Piotr Sadłocha w dniach od 24 do 26 sierpnia wziął udział 

w międzynarodowym wydarzeniu poświęconym projektom współpracy 

transnarodowej LEARER, zorganizowanym przez Estońską Sieć na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich w Jäneda w Estonii. W trakcie targów 

dyrektor biura Piotr Sadłocha prezentował produkty turystyczne LGD 

województwa świętokrzyskiego, w tym m.in. Szlak Przygody, historię 

powstania Centrum Kulturowo-Archeologicznego w Nowej Słupi 

oraz Dymarek Świętokrzyskich, 

c) w dniach od 1 do 2 grudnia  w Rawie Mazowieckiej Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało ogólnopolską konferencję, która 

skierowana była do instytucji zaangażowanych we wdrażanie podejścia 

LEADER. Konferencja skierowana była przede wszystkim do Lokalnych 

Grup Działania oraz organizacji związanych z wdrażaniem podejścia 

LEADER. Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń 

i podsumowanie wdrażania podejścia LEADER w Polsce w okresie 2007-

2013, omówienie pierwszych doświadczeń z wdrażania podejścia 

LEADER/RLKS w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz wypracowanie 

rekomendacji dotyczącej obecnej i przyszłej perspektywy finansowej, 

wysunięcie konkretnych tez do deklaracji podejścia po 2020 r. 

 

III. Prowadzenie działalności gospodarczej: 

 Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej 
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IV. Odpis uchwał zarządu stowarzyszenia: 

Zarząd stowarzyszenia w 2016 r. podjął 15 uchwał: 

1. Uchwała Zarządu nr 1/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zwołania 

Nadzwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania, 

2. Uchwała Zarządu nr 2/2016 z dn. 29 marca 2016 r. o zatwierdzeniu sprawozdania 

finansowego za rok 2015 oraz podziale wyniku finansowego, 

3. Uchwała Zarządu nr 3/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zawieszenia 

w prawach członkowskich, 

4. Uchwała Zarządu nr 4/2016 z dn. 29 marca 2016 r. w sprawie wykluczenia z listy 

członków Stowarzyszenia, 

5. Uchwała Zarządu nr 5/2016 z dn. 16 maja 2016 r. w sprawie przywrócenia praw 

członkowskich, 

6. Uchwała Zarządu nr 6/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia 

regulaminów naboru wniosków przeprowadzanych w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie: 1.2.1 

Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej 1.1.1 Nowe miejsca pracy 

wdrażanych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 

7. Uchwała Zarządu nr 7/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia członków Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Świętokrzyskiej, 

8. Uchwała Zarządu nr 8/2016 z dn. 6 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu 

Wynagradzania Pracowników Stowarzyszenia, 

9. Uchwała Zarządu nr 9/2016 z dn. 24 września 2016 r. w sprawie przyjęcia w poczet 

członków Stowarzyszenia, 

10. Uchwała Zarządu nr 10/2016 z dn. 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia 

Instrukcji wewnętrznej przy udzielaniu zamówień, 

11. Uchwała Zarządu nr 11/2016 z dn. 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia 

dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych, 

12. Uchwała Zarządu nr 12/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia 

regulaminu naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej Przedsięwzięcie: 1.1.2 

Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorstw 1.2.2 Wzmocnienie więzi społecznych 

wdrażanych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 

13. Uchwała Zarządu nr 13/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia 

wysokości składek członkowskich na rok 2017, 

14. Uchwała Zarządu nr 14/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr 

7/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady 

Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, 

15. Uchwała Zarządu nr 15/2016 z dn. 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia zmian 

w polityce rachunkowości Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

 

V. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów: 

Struktura przychodów z działalności w 2016 roku: 

 

Łączna wartość przychodów:  300 746,44 zł, w tym: 

• ze składek określonych statutem                              - 67 540,00 zł 
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• dotacje                                                                      - 186 468,34 zł 

• wpłaty z 1 % podatku                                               - 1 851, 60 zł 

• pozostałe                                                                   - 44 886, 50 zł 

 

VI. Informacje o poniesionych kosztach: 

Łączna wartość kosztów: 359 710,15 zł, w tym: 

• amortyzacja                                                               - nie występuje 

• zużycie materiałów i energii                                     - 61 657,97 zł 

• wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne          - 264 475,93 zł 

• pozostałe koszty                                                          -  33 576,35 zł 

 

VII. Dane: 

a) zatrudnienie na koniec roku obrotowego 2016 roku –  4 osoby, 

b) wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom

 zarządu i innych organów stowarzyszenia: nie dotyczy, 

c) wydatki brutto na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i z umów o dzieło: 16 663,00 zł, 

d) stowarzyszenie nie udzielało pożyczek, 

e) środki na rachunkach bankowych na koniec 2016: 

mBANK ODDZIAŁ KORPORACYJNY KIELCE: 

26 1140 2020 0000 2790 1700 1001 -         1 673,55 zł 

96 1140 2020 0000 2790 1700 1002 -     544 322,86 zł 

69 1140 2020 0000 2790 1700 1003 -     0,00 zł 

42 1140 2020 0000 2790 1700 1004 -     0,00 zł 

15 1140 2020 0000 2790 1700 1005 -     0,00 zł 

środki pieniężne na rachunku lokat      168 000,00 zł 

środki pieniężne w kasie       0,00 zł 

f) stowarzyszenie nie nabywało obligacji i nie obejmowało udziałów w spółkach, 

g) stowarzyszenie nie nabywało nieruchomości, 

h) stowarzyszenie nie nabywało środków trwałych, 

i) wartość aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: 

wartość aktywów -     715 951,29 zł 

wartość zobowiązań -               547 228,88 zł 

 

VIII. Dane o działalności zleconej stowarzyszeniu przez podmioty państwowe 

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

o wyniku finansowym tej działalności: 

Nie dotyczy. 

 

IX. Informacje o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań 

krótkoterminowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji 

podatkowych: 

•   kredyty i pożyczki      -nie występują, 

•   zobowiązania podatkowe    -    1 551,00 zł 

• zobowiązania wobec ZUS    -    6 928,37 zł 

• niewypłacone wynagrodzenia (z tyt. ekwiwalentu) -       337,00 zł 

• zobowiązania wobec dostawców   -       674,26 zł 

Deklaracje: 

PIT-4R za rok 2016 (dotyczy płac), 
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CIT-8 za rok 2016 (dotyczy całej działalności) 

 

X. Informacje o przeprowadzonych kontrolach: 

W okresie sprawozdawczym w stowarzyszeniu przeprowadzono 1 kontrolę. Podmiot 

kontrolujący: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro PROW Przedmiotem 

kontroli było sprawdzenie poprawności wykonania/realizacji przez LGD zobowiązań 

wynikających z § 5 ust. 1 umowy ramowej 00002-6933-UM1310011/15 z dnia 

21.04.2016 roku. 

 

Łagów, 30 marca 2017 r. 

 


