Protokół z XIV Walnego Zgromadzenia Członków
Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”
z dnia 6 marca 2012r.
W Walnym Zgromadzeniu Członków Lokalnej Grupy Działania „Równiny
Wołomińskiej” na ogólny stan 62 członków obecnych było 55 członków (kserokopia
listy obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).
Ad.1. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Stowarzyszenia Pan Rafał Rozpara.
Ad.2.
Prezes Stowarzyszenia Rafał Rozpara przeczytał porządek obrad, który
przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie obrad
2. Przyjęcie porządku obrad oraz wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
3. Sprawozdanie Zarządu z pracy w okresie kadencji 2008 – 2012.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej na temat kontroli gospodarki finansowej i
działalności stowarzyszenia w okresie kadencji 2008 – 2012 oraz wniosek o
udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
za kadencję 2008 – 2012.
6. Wybór nowych władz stowarzyszenia:
a) wybór Zarządu LGD na kadencję 2012 – 2016
b) wybór Rady LGD na kadencję 2012 – 2016
c) wybór Komisji Rewizyjnej LGD na kadencję 2012 – 2016
7. Podjęcie uchwały programowej w sprawie określenia kierunków działań i
rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany LSR
9. Omówienie naborów wniosków planowanych na rok 2012.
10.Sprawy różne
11.Zamknięcie obrad
Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury:
1.Janusz Tomasz Czarnogórski,
W głosowaniu jawnym, Przewodniczącym zebrania wybrano jednogłośnie
Pana Janusza Tomasza Czarnogórskiego.
Na sekretarza zebrania zgłoszono następujące kandydatury:
1. Beatę Trojanek
W głosowaniu jawnym sekretarzem jednogłośnie wybrano Panią Beatę Trojanek
Ad.3
Sprawozdanie Zarządu z pracy w okresie kadencji 2008 – 2012.
Głos w tej sprawie zabrał Prezes Rafał Rozpara. Poinformował zebranych o
spotkaniach Zarządu, których odbyło się 27 i zdał sprawozdanie z pracy Zarządu w
ciągu ostatnich czterech lat, co stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Sprawozdanie z pracy Rady przedstawił Przewodniczący Rady Janusz Tomasz
Czarnogórski co stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad.4
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności LGD
Głos w tej sprawie zabrał wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Henryk
Ciok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad.5
Nad podjęciem uchwały nr XIV/35/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i
udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi głosowało:
Za – 46 członków
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 4 członków
Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie i udzieliło absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
Ad.6
Wybory nowych władz rozpoczęły się od wskazania osoby na stanowisko prezesa
LGD „RW”. Zgłoszono 1 kandydata, Pana Rafała Rozparę i rozpoczęto głosowanie:
Za – 49 członków
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 2 członków
Prezes Rafał Rozpara podziękował za wybór i zaufanie oraz zapewnił, że LGD
będzie nadal kontynuowała swoją działalność w kierunku rozwoju.
a)Prezes Rafał Rozpara zaproponował kandydatów na członków Zarządu:
Jacek Szymański – sekretarz
Beata Trojanek – wiceprezes
Krzysztof Skołorzyński – członek
Grażyna Kapaon – członek
Krzysztof Jezierski – członek
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem każdego członka na podane stanowisko.
Za Beatą Trojanek na stanowisko wiceprezesa głosowało:
Za – 49 członków
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Za Jackiem Szymańskim na stanowisko sekretarza głosowało:
Za – 52 członków
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Za Grażyną Kapaon na członka Zarządu głosowało:
Za – 50 członków
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Za Krzysztofem Skołorzyńskim na członka Zarządu głosowało:
Za – 53 członków
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Za Krzysztofem Jezierskim na członka Zarządu głosowało:
Za – 53 członków
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Po wyborach członków na poszczególne stanowiska głosowano nad ich
zatwierdzeniem (uchwała nr XIV/36/2012).
Wyniki głosowania:
Za – 55 członków
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
b) Prezes LGD zgłosił propozycję, że chce pozostawić ten sam skład Rady, który
pracował w poprzedniej kadencji ze względu na dobrą pracę członków i dobrą ocenę
UM przy wyborze LGD(wysoka ilość punktów – 94 pkt.)Tak więc w skład Rady
wchodzą:
1. Janusz Tomasz Czarnogórski – przewodniczący
2.Grzegorz Mickiewicz – wiceprzewodniczący
3.Bogusława Toma – sekretarz
4. Renata Karyś – członek
5. Hanna Wronka – członek
6.Piotr Orzechowski – członek
7. Stanisław Żak – członek
8. Romuald Gajewski – członek
9. Kazimierz Rakowski – członek
10. Dariusz Kokoszka – członek
11. Przemysław Walczuk – członek
12. Małgorzata Wielogórska – członek
13. Marzanna Zagórska – członek
14. Stanisława Dutkiewicz – członek
15. Zdzisław Górka – członek
16. Maciej Puławski – członek
17. Adam Ołdak – członek
18. Agnieszka Sosnowska – członek
19. Teresa Urbanowska – członek
20. Adam Mróz – członek
21. Mieczysław Pękul – członek
22. Stanisław Jastrzębski – członek
23. Paweł Kołodziejski – członek
24. Zdzisław Tracz – członek
25. Ewa Karczewska – członek

26. Maciej Zalega – członek
Nad uchwałą w sprawie wyboru Rady nr XIV/37/2012 głosowało:
Za – 54 członków
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 1
Uchwałę przyjęto większością głosów.
c)W sprawie wyboru członków do Komisji Rewizyjnej głos zabrał prezes Rafał
Rozpara. Poinformował zebranych o rezygnacji Pana Jarosława Pietrzyka i Pani
Anny Ołdak ze stanowiska członka Komisji Rewizyjnej. W wyniku krótkiej debaty
ustalono, że skład komisji zostanie rozszerzony do 7 członków i w jej skład wejdą:
1.Henryk Ciok
2.Wacław Sternik
3.Waldemar Gnaś
4.Leon Palesa
5.Marcin Żabicki
6.Paweł Bednarczyk
7.Magdalena Suchenek
Rozpoczęto głosowanie nad przyjęciem członków do Komisji Rewizyjnej.
Kandydat Henryk Ciok – przyjęto jednogłośnie
Kandydat Wacław Sternik – przyjęto jednogłośnie
Kandydat Waldemar Gnaś – przyjęto jednogłośnie
Kandydat Leon Palesa – przyjęto jednogłośnie
Kandydat Marcin Żabicki – przyjęto jednogłośnie
Kandydat Magdalena Suchenek – przyjęto jednogłośnie
Kandydat Paweł Bednarczyk – przyjęto większością głosów
Za – 40
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 10
Wybór na przewodniczącego Komisji:
Zaproponowano 2 kandydatów: Henryka Cioka i Pawła Bednarczyka
Rozpoczęto głosowanie:
Za Henrykiem Ciokiem głosowało 28 członków
Za Pawłem Bednarczykiem głosowało 20 członków
Wstrzymało się – 6
W wyniku głosowania na przewodniczącego wybrano Henryka Cioka.
Wybór wiceprzewodniczącego Komisji:
Zaproponowano 2 kandydatów: Wacława Sternika i Pawła Bednarczyka.
Za Wacławem Sternikiem głosowało 37 członków
Za Pawłem Bednarczykiem 11 członków
Wstrzymało się – 6 członków
W wyniku głosowania na wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano
Wacława Sternika.
Wybór na sekretarza:
Zaproponowano 1 kandydata Pana Waldemara Gnaś i rozpoczęto głosowanie:

Za – 53 członków
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 1
W wyniku głosowania na sekretarza Komisji Rewizyjnej wybrano Waldemara Gnaś.
Pozostali kandydaci zostali członkami Komisji Rewizyjnej.
Za uchwałą nr XIV/38/2012 sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej głosowało 55
członków. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Ad.7
Prezes Rafał Rozpara zabrał głos w sprawie ukierunkowania działań i rozwoju
LGD „RW”. W związku z tym podjęto uchwałę nr XIV/39/2012, która została
przyjęta jednogłośnie.
Ad.8
Prezes LGD zabrał głos w sprawie zmiany w LSR. Zmiana ta miałaby nastąpić w
zapisie Lokalnego Kryterium Wyboru wniosków na działanie Małe Projekty i w
Karcie Oceny Projektu(usunięcie punktu 7 - czas trwania operacji), ponieważ przy
długiej ocenie wniosków punkt ten nie odzwierciedla rzeczywistych terminów
realizacji projektu i stwarza problem oceniającym. Tę propozycję poparli Panowie
Stanisław Żak i Maciej Puławski , którzy spotykają się z tym problemem, jako
członkowie Rady przy ocenie wniosków.
W związku z propozycją głosowano nad przyjęciem uchwały nr XIV/40/2012 w
sprawie zmiany LSR LGD „RW”:
Za – 54 członków
Przeciw – 1
Wstrzymało się - 0
Uchwałę przyjęto większością głosów.
Ad.9
Omówienie naborów wniosków planowanych na rok 2012
W tej sprawie zabrał głos prezes LGD „RW” Rafał Rozpara. Plan naborów wniosków
na rok 2012 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad.10
Sprawy różne
W sprawach różnych na wstępie głos zabrał ustępujący wiceprezes Józef Kapaon.
Podziękował za lata pracy w LGD prezesowi i pozostałym członkom oraz Piotrowi
Orzechowskiemu.
Następnie głos zabrał członek Rady Romuald Gajewski. Wystąpił z zapytaniem,
czy w nowej kadencji przewiduje się zmiany stawek diet za posiedzenia Rady,
ponieważ wzrosły znacznie koszty dojazdu. Prezes odpowiedział, że zmiany nastąpią
w najbliższym czasie. Prezes poinformował również, że w kwietniu będzie
zorganizowany wyjazd do Nałęczowa dla członków Rady w celu podniesienia
kwalifikacji przy ocenie wniosków. Organizacją wyjazdu zajmuje się Pani
Małgorzata Wielogórska.

W kwietniu nastąpi również uroczyste otwarcie szlaku w Kamieńczyku, który jest
wyznaczany w ramach projektu współpracy PATROL.
Po wszystkich wystąpieniach Pan Paweł Bednarczyk zaproponował uczczenie
minutą ciszy pamięci zmarłego w 2011r. członka Rady Pana Bogdana Radzio.
Ad. 11
Zamknięcie obrad.
Zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia dokonał Przewodniczący zebrania Pan
Janusz Tomasz Czarnogórski.
Prezes LGD podziękował za liczną frekwencję na obradach.
Sekretarz
Walnego Zgromadzenia

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia

Załącznik nr 2 do protokołu z XIV Walnego Zgromadzenia członków LGD „RW” z dn. 06.03.2012r.

Sprawozdanie z działalności Zarządu LGD RW
w okresie kadencji 2008 - 2012
W okresie kadencji Zarząd spotkał się 27 razy. Na swych posiedzeniach
Zarząd zajmował się bieżącą działalnością LGD oraz wdrażaniem Lokalnej
Strategii Rozwoju obszaru LGD.
W okresie kadencji następowały zmiany w składzie zarządu.
W okresie kadencji nastąpiły zmiany w obszarze jaki obejmuje nasze LGD. W
roku 2009 przyjęta została gmina Zabrodzie, w roku 2010 gmina Wyszków i
powiat Wołomiński, (który wcześniej był członkiem wspierającym), w roku
2011 przyjęte zostały gminy: Brańszczyk, Rząśnik, Długosiodło, Sadowne.

I Historia

Rok 2008
W dniu 17.IV.2008 roku została założone stowarzyszenie od tego czasu Zarząd
podjął starania w sądzie o jego rejestrację. We wcześniejszym okresie
prowadzone były szeroko zakrojone konsultacje społeczne nad formułą w jakiej
ma działać LGD.
Do końca roku LGD działało w oparciu o pracę społeczną członków.
W tym samym czasie opracowywana była Lokalna Strategia Rozwoju, którego
to zadania podjął się p. Krzysztof Kwatera z Krakowa.

Rok 2009
W dniu 17.II.2009 roku Sąd Rejestrowy w Warszawie wydał postanowienie o

zarejestrowaniu stowarzyszenia.
Wcześniej

w

dniu

15.I.2009

roku

złożyliśmy

wniosek

do

Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wybór naszego LGD do
wdrożenia na swoim terenie LSR. Po etapie oceny wniosek został
zaakceptowany i nasza LGD została wybrana do wdrożenia Lokalnej Strategii
Rozwoju. Umowę ramową z urzędem zawarliśmy w dniu 2.VI.2009 r.
Od tego czasu datuje się rozpoczęcie w miarę normalnego działania przez LGD.
W tym okresie zostało wybrane i wyremontowane biuro LGD w Tłuszczu w
budynku PKP, zostali również zatrudnieni pracownicy, remont został w całości
wykonany siłami pracowników i członków Zarządu LGD. Zakupiono pierwszy
niezbędny sprzęt.
Do końca roku udało nam się przygotować i przeprowadzić pierwszy nabór
wniosków na Małe projekty. Przed naborem LGD przeprowadziło na terenie
serię szkoleń, które na nasze zlecenie poprowadził pan Jarosław Supera prezes
Instytutu Międzynarodowych Finansów i Bankowości.
W dniach 13 i 14 listopada odbyło się szkolenie wyjazdowe dla Rady i Zarządu
w ośrodku Binduga w Broku.
W tym czasie nastąpiła również zmiana siedziby LGD z dotychczasowej na
Warszawskiej 10 (urząd miejski) na budynek PKP przy Warszawskiej 4.
Uruchomione zostały rachunki bankowe LGD w Banku Spółdzielczym w
Tłuszczu.

Rok 2010
LGD działało w oparciu o zaakceptowany przez urząd marszałkowski wniosek
na funkcjonowanie. W roku 2010 odbyło się 5 naborów wniosków, przed
naborami przeprowadzono serię szkoleń, LGD wspierało również organizację
imprez promocyjnych i rekreacyjnych. Nastąpiła zmiana sposobu prowadzenia
księgowości LGD. W roku 2010 dokończono remont biura, wymieniono

również okna (umowa z PKP o współfinansowaniu). LGD w tym roku
rozpoczęła wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie i
Mazowieckim Forum Biznesu, Nauki i Kultury spotkania warsztatowe
(Marianów, Stary Kraszew), które miały doprowadzić do zbudowania grupy
wytwarzającej lokalne produkty.
W czerwcu 2010 roku LGD podpisało umowę o współpracy z hiszpańskimi
LGD z regionu Castylia la Mancha. Współpraca w głównej mierze polega na
wymianie dobrych praktyk oraz na korespondencji za pośrednictwem Internetu.

Rok 2011
W roku 2011 odbyło się 4 nabory wniosków na poszczególne działania PROW.
Realizowano i przygotowywano projekty współpracy. LGD zajmowała się
wnioskiem na funkcjonowanie grupy na lata 2011 – 2015. Prowadzono na
szeroką skalę wsparcie organizacji imprez i spotkań. W lipcu tego roku odbyła
się kontrola urzędu marszałkowskiego zakończona wynikiem pozytywnym.
Rozpoczęto realizację Programu Budowy i Promocji Produktu Lokalnego,
przedstawiciele LGD uczestniczyli w serii wyjazdów na imprezy promocyjne,
jest już także opracowane logo programu.

II Gospodarka Finansowa
LGD do sierpnia 2010 r. prowadziło księgowość z wykorzystaniem pracownika
zatrudnionego na etacie, od sierpnia 2010 roku, księgowość LGD prowadzi
zewnętrzne, licencjonowane, ubezpieczone Biuro Rachunkowe EKO-FIN.
W biurze LGD prowadzona jest kasa podręczna, z której w okresach
miesięcznych

sporządzane

są

Raporty

kasowe.

Środki

finansowe

przechowywane w kasie podręcznej nie mogą przekroczyć kwoty 1 tysiąca
złotych, w przypadku jej przekroczenia środki przekazywane są na konto

bankowe LGD.
Prezes i Sekretarz LGD „RW” odpowiadają materialnie za powierzone
mienie i pieniądze.
Dokumentacja finansowa gromadzona jest w poszczególnych latach w
oddzielnych segregatorach, prowadzona jest pełna rachunkowość w postaci
ksiąg rachunkowych.
Budżet LGD zamknął się następującymi kwotami:
2008 – 2009: Przychody 80.317,64 zł

Koszty 177.363,50 zł

2010:

Przychody 341.608,70 zł

Koszty 379.157,83 zł

2011:

Przychody 596.831,92 zł

Koszty 529.266,72 zł

W ramach PROW 2007 – 2013 według wniosków o płatność
wydatkowano kwotę: 745 422,47 zł według informacji z ARiMR zwrócono na
konto LGD kwotę: 581 494,06 zł
LGD posiada do spłacenia pożyczkę w Towarzystwie Inwestycji Społeczno
Ekonomicznych w kwocie 70.000,00 zł. z terminem spłaty na dzień 30.IV.2012r
LGD posiada pożyczkę na prefinansowanie w ramach działania 431
Funkcjonowanie LGD w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na
kwotę 929 442,00 zł, na dzień 6.III.2012 wykorzystano kwotę 233 298,19 zł a
pozostało 696 143,81 zł.
W okresie sprawozdawczym LGD korzystało z pożyczki od gminy
Tłuszcz w kocie 60.000 zł. spłaconej w dniu 13.XII.2010 r., kredytu w banku
spółdzielczym w Tłuszczu w kwocie 60.000,00 zł. spłaconego w dniu
30.XI.2011 r., pożyczki od Polsko – Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego
Inicjatyw Obywatelskich w kwocie 100.000,00 zł. spłaconego w dniu
2.VIII.2010 r., pożyczki od Towarzystwa Inwestycji Społeczno Ekonomicznych
w kwocie 30.000,00 zł. spłaconej w dniu 17.XI.2011 r.
Wydatki niekwalifikowane są to w głównej mierze odsetki i prowizje od
kredytów i pożyczek oraz inne wydatki, w rozbiciu na lata:
2009:

a) Odsetki – 23,00 zł.
b) Wydatki związane z remontem biura – 2.705,65 zł.
c) Zakup drobnego wyposażenia do biura – 139,00 zł.
d) Wydatki związane z uroczystym otwarciem biura – 477,23 zł.
2010:
a) Odsetki – 11.804,87
b) Składka na rzecz związku LGD „Mazowiecki Leader” – 1.000,00 zł.
c) Drobne wydatki – 160,77
2011:
a) Odsetki – 10.661,88
b) Składka na rzecz związku LGD „Mazowiecki Leader” – 1.000,00 zł.
c) Diety za posiedzenia zarządu – 253,00 zł.
d) Sponsorowanie imprez – 3.935,29 zł.
e) Drobne wydatki – 260,20 zł.
W okresie kadencji przeprowadzone były dwie kontrole LGD przez Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
Pierwsza kontrola w lipcu 2011 roku dotyczyła roku 2010 i zakończyła się
wynikiem pozytywnym.
Druga kontrola odbyła się w dniach 28.II.2012 – 2.III.2012 i zakończyła się
wynikiem pozytywnym. Opinia kontrolerów ………………..
Wnioski o płatność składane przez LGD są przez urząd marszałkowski
rozpatrywane ze znacznym opóźnieniem. Na dzień walnego zgromadzenia
rozpatrzono pozytywnie i zwrócono pieniądze za wniosek z roku 2009, cztery
wnioski z roku 2010, oraz pierwszy wniosek z roku 2011, w wyniku pozytywnie
zakończonej kontroli, prowadzonej w dniach 28.II – 2.III.2012 rozpatrzono
pozytywnie i wystawiono zlecenia płatności za wnioski za drugi i trzeci kwartał
roku 2011. Oczekujemy na rozpatrzenie wniosku za czwarty kwartał roku 2011.
W szczegółach wydatkowano:

KOSZTY BIEŻĄCE BIURA LGD
ROK

I ETAP

II ETAP

III ETAP

IV ETAP

RAZEM

2009

7969,33

0,00

0,00

0,00

7969,33

2010

2148,39

1236,27

2923,19

946,74

7254,59

2011

352,44

1084,12

167,34

1662,31

3266,21

RAZEM

18490,13

DELEGACJE PRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW WŁADZ
2009

5619,31

2010

2293,19

2011

6821,34

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW I CZŁONKÓW WŁADZ
ROK

I ETAP

II ETAP

III ETAP

IV ETAP

RAZEM

2009

2 840

0

0

0

2 840

2010

6 200

1 960

4 260

7 210

19 630

2011

4 400

5 412

0

9 720

19 532
RAZEM

WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW LGD
2009

47 135,15

2010

117 074,83

2011

182 630,09

DOCHODY LGD Z DAROWIZN I WYNAJMU SALI
2009

0

2010

2 090

2011

200

SZKOLENIA BENEFICJENTÓW

e t a py:
2009
2010
I
II
III
IV
2011
I
II
III
IV

SU M A:

sum a :
15201,47
11229,99
2811,11
2762,64
849,01
4807,23
8863,53
0
7101,67
1761,86
0

3 5 2 9 4 ,9 9

szk ole nia : w yna gr. T re ne ra
15201,47
0
9307,65
1922,34
2811,11
0
1262,64
1500
426,67
422,34
4807,23
0
7663,53
1200
0
0
7101,67
0
561,86
1200
0
0

42 001

III Projekty współpracy
LGD realizuje w chwili obecnej sześć projektów współpracy, są to:
1. PATROL – projekt na kwotę 30 000 zł., realizowany od dnia
30.09.2010r. Poniesiono koszty w kwocie 18.763,20 zł. – w ramach
I etapu realizacji projektu. PATROL to projekt dotyczący
zagospodarowania doliny Liwca. W ramach projektu opracowano
metodologię i studium przebiegu szlaku, odbyły się spotkania i
konsultacje w Urlach i Kamieńczyku, wykonano dokumentację
zdjęciową, w chwili obecnej trwają przygotowania do oznakowania
szlaku w terenie, przygotowywane są tablice informacyjne.
Uroczystego otwarcia szlaku dokona w Kamieńczyku w kwietniu
2012 r. członek Zarządu Województwa Mazowieckiego pani Janina
Ewa Orzełowska.
2. OPUSS – projekt na kwotę 30 450 zł, realizowany od dnia
16.08.2011r. Żadnych kosztów nie poniesiono. OPUSS –
Ogólnopolska Promocja Urządzeń Solarnych Solis. Projekt będzie
dotyczył podniesienia wiedzy na temat możliwości pozyskania i
wykorzystania energii słonecznej dla podgrzewania wody i
wspomagania ogrzewania poprzez montaż kolektorów słonecznych
oraz pozyskania środków na ten cel z unijnego i krajowego
wsparcia. Projekt OPUSS w grudniu 2011 roku stał się projektem
międzynarodowym, dołączyła do niego jedyna na Ukrainie lokalna
grupa działania „Inicjatywa” ze Lwowa. W chwili obecnej trwają
formalności w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
3. SZREK – projekt na kwotę

35 000 zł, realizowany od dnia

16.08.2011r. Żadnych kosztów nie poniesiono. SZREK – Smaczna
Zdrowa Regionalna Europejska Kuchnia. Celem projektu jest
zwiększenie atrakcyjności oferty gastronomicznej na obszarze

objętym LSR LGD poprzez wzbogacenie jadłospisów punktów
gastronomicznych o różnorodne przepisy na smaczne i zdrowe
potrawy kuchni tradycyjnej europejskiej i polskiej. Projekt jest
realizowany łącznie z Programem Budowy i Promocji Produktu
Lokalnego.
4. AS - projekt na kwotę 24 720 zł, oceniany w Urzędzie
Marszałkowskim od dnia 31.03.2011r. AS – Aktywny Sołtys.
Projekt ma na celu aktywizację mieszkańców obszaru objętego
LSR LGD „RW” w tym lokalnych liderów i członków Forum
Sołtysów , w kierunku podniesienia poziomu zainteresowania
grantami na działania finansowe w ramach PROW 2007 – 2013 Osi
4 LEADERA. Projekt powinien przyczynić się do wzrostu liczby
składanych wniosków i wypromowaniu inicjatyw społecznych.
Obecnie podpisana jest umowa o wspólnej realizacji projektu z
LGD 9 z siedzibą w Węgorzewie na Mazurach i z SKPR z Siedlec.
5. PRESTIGE - projekt na kwotę 159 400 zł, oceniany w Urzędzie
Marszałkowskim od dnia
dotyczący wspólnego
samochodowych,

11.04.2011.

PRESTIGE – Projekt

wytyczenia i oznakowania pieszych,

konnych,

wodnych,

rowerowych

szlaków

turystycznych na zasadzie tworzenia tzw. „Dróg Jakubowach” w
celu podniesienia atrakcyjności turystycznej obszarów objętych
LSR LGD „RW” i innych sąsiadujących LGD. Podpisano umowę o
wspólnej realizacji projektu z SKPR z Siedlec, LGD Ziemi
Mińskiej, LGD „Bądźmy Razem” z Łochowa. Projekt tworzony w
oparciu o metodologię dróg św. Jakuba z Santiago de Compostella,
przy wsparciu Kurii Archidiecezjalnej Warszawskiej, Kurii
Diecezjalnej Warszawsko – Praskie, Kurii Diecezjalnej Siedleckiej
i Kurii Diecezjalnej Łomżyńskiej.
6. NURT - projekt na kwotę 15 900 zł , oceniany w Urzędzie

Marszałkowskim. Celem projektu jest promocja rzek obszaru LGD
– Bug, Narew, Liwiec, Rządza, Osownica, Czarna i inne.
IV Biuro, aktywizacja mieszkańców i promocja LGD
Zarząd prowadzi codzienną działalność LGD za pośrednictwem biura. W
okresie sprawozdawczym w roku 2008 i 2009 dokumentacja była gromadzona i
jest przechowywana bez nadania numeracji. W roku 2010 Pisma wychodzące
numerowano kolejno i zakończono na numerze 314, a pisma przychodzące na
numerze 236. W roku 2011 Pisma wychodzące numerowano kolejno i
zakończono na numerze 442, a pisma przychodzące na numerze 358;
Prowadzona jest księga inwentarzowa LGD, w księdze znajduje się 198
pozycji.
Zabezpieczenie majątku przed włamaniem, kradzieżą i zniszczeniem jest
właściwe.
W roku 2010 LGD dofinansowało następujące imprezy:
 27.VI.2010 Kiciny – 3000,00
 Stowarzyszenie przyjaciół kultury w Urle – 15.VIII.2010 (koncert) - 3000
 Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska 30.VIII.2010 - święto
Solidarności – 3000,00
 Dożynki w Krzywicy 29.VIII.2010 – 3000,00
 Sikawki w Tłuszczu - 11.IX.2010 – 3000,00
 Spotkania nt. rozwoju partnerstwa lokalnego Marianów i Stary Kraszew
– 600,00
 TS Dębina - Ostrówek - turniej sportowy 3.XII.2010 – 1100,00
W roku 2011 LGD „RW” dofinansowało następujące imprezy:
 -„Biesiady z książką” – 8-9.IV.2011 (występ Alicji Majewskiej) – stoisko

promocyjne 5000 zł.,
 -„Doroczny Bieg uliczny w Ostrówku” w dniu 28.V.2011r. – współpraca z
Towarzystwem Sportowym Dębina, stoisko z obsługą i materiałami
promocyjnymi – 2 200,00zł
 Międzyszkolne zawody w wędkarstwie spławikowym w Mokrej Wsi –
1.VI.2011r. stoisko wraz z obsługą, materiały – 800,00zł
 Nagrody

w

VII

Międzyszkolnych

Zawodów

w

wędkarstwie

spławikowym- 504,50zł
 III Nadbużańskie Warsztaty Kowalskie w Kuligowie 2-3.VII.2011 –
stoisko z obsługą 6 000 zł;
 Pogodny Wieczór w Urlach 15.VIII.2011 –1200 zł,
 Dożynki Gminno - Dekanalne w Sitnem 28. VII. 2011 – stoisko z obsługą
– 6000 zł,
 Turniej Piłki Nożnej w Kicinach 26.VI.2011 – stoisko z obsługą – 6000 zł
 Lato z nami - Anastazew 31.VII.2011 – 800 zł
 Jarmark staroci w Urlach 21.VIII.2011 – 1 200 zł
 Zakup maszyn stolarskich o charakterze zabytkowym – stworzenie
warsztatu ciesielskiego z którego będą mogli korzystać dorośli, dzieci i
młodzież w ramach lekcji poglądowych – Czubajowizna, współpraca ze
Stowarzyszeniem „Wiatraki Kultury” – 15 000,00zł
 Święto pieczonego Ziemniaka 2.X.2011 OSP Równe - 1000 zł. ,
 Święto niepodległości 11 listopada stoisko i materiały – org. wspólnie ze
Stow. Rzeczpospolita Norwidowska w Strachówce 11.XI.2011R. –
3000,00zł
 Turniej sportowy piłki siatkowej w Ostrówku 3.XII.2011r.– 1350,00zł
 Gala boksu w Wołominie – grudzień – 5000 zł.
 Przegląd kolęd i pastorałek, obrzędy bożonarodzeniowe – grudzień –
Długosiodło 5000 zł.

 Dzielenie się opłatkiem i spotkanie świąteczne, Wyszków – 5000 zł.
LGD brało udział w konkursie Laur Kobiety 2011.
Nagrodzono cztery Panie najbardziej społecznie zaangażowane z obszaru LGD
„RW”:
1. Katarzyna Rostek – Tłuszcz
2. Grażyna Kapaon – Strachówka
3. Teresa Urbanowska – Wołomin
4. Małgorzata Wielogórska – Jadów

PBiPPL
LDG wspólnie z Mazowieckim Forum Biznesu, Nauki i Kultury realizuje
Program Budowy i Promocji Produktu Lokalnego. W roku 2011 w ramach jego
realizacji wykonano:
– zakupiono dwa duże namioty, 12 stołów 24 ławki, umywalnie, wyposażenie.
Wykonawca zobowiązał się do: budowa stoiska z grillem, pieczywem,
wędlinami, ciastami, wyrobami rękodzieła, napojami, realizującego Program
Budowy i Promocji Produktu Lokalnego w różnych miejscowościach. Kwota
ok. 31 672,50zł. LGD obecne było ze swoimi stoiskami:
1.Legionowo – Dożynki Diecezjalne – 30.VIII. 2011r
2.Lipinki – Dożynki Powiatowe – 4.IX.2011r.
3.Wyszków – Dożynki Wojewódzkie – 11.IX.2011r.
4.Długosiodło – Wielkie Grzybobranie – 18.IX.2011r.
5.Warszawa Wola – Zakończenie Lata – 24.IX.2011r.
Oraz gościnnie Strachówka – Warsztaty Ożywienia Gospodarczego –
10.XI.2011r. LGD „RW” ogłosiło również konkurs na logo Programu Budowy i
Promocji

Produktu

Lokalnego,

konkurs

rozstrzygnięto.

Oprócz

tego

Mazowieckie Forum Biznesu Kultury i Nauki ma ogłosić konkurs na Potrawy
Lokalne, aby wyłonić lokalnych producentów tradycyjnej żywności. Wspólnie
będziemy te pomysły kontynuowali w roku 2012.

W roku 2010 LGD przeprowadziło następujące szkolenia:
Małe Projekty:
 GOK Klembów – 1.III.2010
 Biblioteka Wyszków – 12.III.2010
 OSP Zabraniec – 17.III.2010
 OSP Tłuszcz – 15.03.2010
 Biblioteka Jadów – 11.III.2010
 Biblioteka Tłuszcz 9.III.2010
 GOK Zabrodzie - 9.XII.2010
 GOK Klembów – 8.XII.2010
 TEX MEX bar Leśniakowizna – 7.XII.2010
 Biblioteka Jadów – 3.XII.2010
 Biblioteka w Nowych Ręczajach – 1.XII.2010
 Biblioteka w Wyszkowie - 30.XI.2010
 OSP Tłuszcz – 25.XI.2010
Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w Kierunku
Działalności Nierolniczej.
 OSP Tłuszcz – 5.VI.2010
 Biuro LGD – 10.VI.2010
W roku 2011 na obszarze objętym LSR LGD „RW” odbyły się szkolenia w
Gminach przed naborami wniosków:
Małe Projekty
 Urząd Gminy Brańszczyk - 12.04.2011r.
 Centrum Kultury w Długosiodle - 15.04.2011r.
 Urząd Gminy Rząśnik - 15.04.2011r.

 OSP w Tłuszczu - 19.04.2011r.
 Biblioteka w Nowych Ręczajach - 20.04.2011r.
 Biblioteka w Urlach - Jadów 20.04.2011r.
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej
 Urząd Gminy Brańszczyk - 19.05.2011r.
 Biuro LGD w Tłuszczu - 23.05.2011r.

W ramach aktywizacji i promocji LGD redaguje i wydaje Biuletyn
informacyjny, którego ukazały się 3 numery.
Wykonywane są materiały promocyjne takie jak: kalendarze (2011, 2012), torby
ekologiczne, notatniki, długopisy, krówki.
Wykonano dwa duże banery wiszące oraz trzy banery rozwijane.
W roku 2012 kontynuowane są działania z lat poprzednich. Planowane są do
ogłoszenia nabory wniosków we wszystkich działaniach, jak również planowane
jest

wsparcie

organizacji

wiejskich,

stowarzyszeń,

instytucji

poprzez

mikrogranty. LGD na bieżący prowadzi doradztwo, w chwili obecnej trwa
kolejna seria szkoleń z zakresu Małych Projektów, sześć już się odbyło, kolejne
sześć odbędzie się w najbliższych dniach.
W dniach 12 – 14 kwietnia 2012 planowane jest dla Rady LGD szkolenie
wyjazdowe do Nałęczowa na temat sposobu, trybu i najczęściej popełnianych
błędów w trakcie oceny wniosków w ramach osi 4 LEADER.

Załącznik nr 3 do protokołu z XIV Walnego Zgromadzenia członków LGD „RW” z dn.06.03.2012r.

Sprawozdanie z działalności Rady LGD w okresie kadencji 2008 – 2012
Odbyło się 19 Posiedzeń Rady LGD.
W trakcie kadencji następowały zmiany w składzie Rady.
W ramach wdrażania LSR ogłoszono 11 Naborów wniosków,
w ramach ogłoszonych naborów wpłynęło ogólnie 135 Wniosków na kwotę
9.110.275,79 zł. z tego:
1 - 121 wniosków na kwotę 8.780.512,84 zł. Rada oceniła jako zgodne z LSR, z
tego:
1.1 – 107 Wniosków na kwotę 8.391.325,44 zł. Rada wybrała do realizacji i
wdrożenia w ramach LSR,
1.2 – 14 Wniosków na kwotę 389.187,40 zł. Rada nie wybrała do realizacji i
wdrożenia w ramach LSR,
2. – 14 Wniosków na kwotę 329.762,95 zł. Rada oceniła jako nie zgodne z LSR.
Poszczególne nabory przedstawiają się następująco:
1. W ramach pierwszego naboru (małe projekty) wpłynęło 29 wniosków na
kwotę 537.746,02 z czego Rada wybrała do realizacji 21 wniosków na kwotę
360.333,62 zł.
2. W ramach drugiego naboru (małe projekty) wpłynęło 22 wnioski na kwotę
424.372,30 z czego rada wybrała 16 projektów na kwotę 297.402,30
3. W ramach trzeciego naboru (odnowa i rozwój wsi) wpłynęło 4 wnioski na
kwotę 887.400,00 zł. wszystkie zostały przez radę wybrane.
4. W ramach czwartego naboru (tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw)
wpłynęły 2 wnioski na kwotę 148.553,00 zł. obydwa zostały przez radę wybrane
do realizacji.
5. W ramach piątego naboru (różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej)

nie wpłynął ani jeden wniosek.
6. W ramach szóstego naboru (małe projekty) wpłynęło 20 wniosków na kwotę
380.806,40 zł. z czego rada wybrała 16 wniosków na kwotę 299.691,65 zł.
7. W ramach siódmego naboru wniosków (odnowa wsi) wpłynęło 8 wniosków
na kwotę 2.059.864,29 zł., wszystkie zostały wybrane do realizacji.
8. W ramach ósmego naboru (małe projekty) wpłynęły 54 wnioski na kwotę
1.014.615,78 z czego rada wybrała 47 wniosków na kwotę 869.467,58.
9. W ramach dziewiątego naboru wniosków (odnowa wsi)

wpłynęło 8

wniosków na kwotę 2.668.444,00 zł. z czego rada wybrała 5 wniosków na
kwotę 2.114.872,00 zł.
10.

W

ramach

dziesiątego

naboru

wniosków

(Tworzenie

i

rozwój

mikroprzedsiębiorstw) wpłynęło 6 wniosków na kwotę 741.253,00 z czego rada
wybrała 3 wnioski na kwotę 516.948,00 zł.
11. W ramach jedenastego naboru wniosków (Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej) złożono 3 wnioski na kwotę 247.223,00 zł. z czego
rada wybrała 2 wnioski na kwotę 183.223,00.
Głównym problemem w działalności Rady jest niska frekwencja
członków na posiedzeniach. Należy rozważyć usunięcie części członków ze
składu Rady LGD.

