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Sprawozdanie z działalności 

STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 

Za rok 2013 

Nr KRS 0000312036 

 
I. Dane Stowarzyszenia: 

 Nazwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

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

Łagów, ul. Rakowska 5, 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: 

Stanisław Nowacki 

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. Zasady, formy, zakres działalności statutowej: 

 Realizacja celów statutowych: 

1. organizowanie seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów; 

2. organizowanie imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy 

i wystawy i inne, służące zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości 

kulturowej, oraz udział w tego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przez 

inne podmioty;  

3. działalność propagandową, promocyjną, informacyjną, wydawniczą, 

publicystyczną i poligraficzną, w tym: 
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a) opracowywanie i druk książek, poradników, broszur, folderów, czasopism, 

plakatów, 

b) opracowywanie i rozpowszechnianie artykułów, reklam i informacji 

prasowych, 

c) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych w tym 

audycji i reklam radiowych i telewizyjnych, 

d) tworzenie stron internetowych, 

e) przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze 

reklamowym lub promocyjnym; 

4. prowadzenie doradztwa i poradnictwa w zakresie: 

a) projektowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych 

z restrukturyzacją i modernizacją sektora żywnościowego oraz rozwojem 

obszarów wiejskich, 

b) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez 

pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 

c) rozwoju przedsiębiorczości na obszarach gmin wiejskich, 

d) rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 

e) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

f) promocji i organizacji wolontariatu; 

5. współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem LGD na poziomie 

krajowym i międzynarodowym;  

6. udzielania pomocy organizacyjnej osobom fizycznym, osobom prawnym oraz 

jednostkom organizacyjnym zamierzającym podjąć działalność gospodarczą, 

społeczną lub kulturalną;  

7. udzielanie pomocy finansowej w postaci dotacji i pożyczek dla:  

a) organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie, 

b) przedsiębiorców, 

c) osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, 

d) osób bezrobotnych, 

e) innych osób potrzebujących, objętych zakresem działania LGD; 

8. prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach, w tym 

w przepisach dotyczących PROW;  

9. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów 

związanych z realizacją LSR;  

10. opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego 

przez samorząd województwa;  

11. rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania LGD;  

12. 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;  

13. informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. strona WWW, 

ogłoszenie w prasie lokalnej, o możliwości wystąpienia do LGD w sprawie 

wyboru projektu do realizacji LSR w ramach działania 4.1. – „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju”;  

14. sprawdzanie zgodność projektów z założeniami LSR;  

15. dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych 

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

rozwoju”.  
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 Informacje o działalności Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej: 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w 2013 r. prowadziło prace mające 

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

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

Grup Działania z terenu województwa świętokrzyskiego poprzez: 

1. Działania promujące region: 

a) wydano w nakładzie 600 szt. kalendarzy na 2014 r. przedstawiający atrakcje 

turystyczno- krajobrazowe znajdujące się na obszarze pięciu ww. gmin, 

b) w dniach 5-6 kwietnia 2013 r przygotowano stoisko promujące obszar ww gmin 

na Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2013 

w Kielcach, 

c) z 1% z podatków na Stowarzyszenie sfinansowano busa, który przewoził 

turystów pomiędzy Centrum Kulturowo-Archeologicznym w Nowej Słupi 

a Osadą Średniowieczną w Hucie Szklanej 

d) udział w Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON 

w Poznaniu, 17-19 października 2013 r. Przedstawiciele Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informowali o najciekawszych miejscach, 

wartych odwiedzenia i poznania. Odwiedzający nasze stoisko mieli możliwość 

zapoznania się z ofertami turystycznymi, ciekawymi atrakcjami i produktami 

turystycznymi z obszaru działania LGD. 

e) wydano gadżety promujące region: 

 fartuch z kieszenią z przodu, 

 torba na zakupy, 

 torba podróżna, 

 dwustronny bezrękawnik, 

 pendrive, 

f) zorganizowano w dniu 2 lutego 2013 r. Konferencję pn. „Dobre praktyki 

Leader”, w ramach „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele gmin 

z terenu LGD, lokalni przedsiębiorcy, działacze organizacji pozarządowych, 

członkowie Stowarzyszenia. 

g) udział w konferencji promującej Program Lojalnościowy Szlak Przygody, która 

odbyła się 7 marca 2013 r. w Hotelu Paradiso w Suchedniowie. W konferencji 

uczestniczyli przedstawiciele branży turystycznej z całego województwa 

świętokrzyskiego. 

h) Piotr Sadłocha Dyrektor biura Zarządu wraz z Zarządem Polskiej Sieci 

Lokalnych Grup Działania, wziął udział w spotkaniu z Wiceminister Rolnictwa 

Zofią Szalczyk, które poświęcone było programowi Leader w przyszłym okresie 

programowania. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele 

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Spotkanie w dużej części poświęcone 

było możliwości wdrażania przez LGD wielofunduszowych lokalnych strategii 

rozwoju w latach 2014-2020. 

i) udział Dyrektora biura – Piotra Sadłochy w konferencji „Szlak Przygody – Moc 

Parterów”, która podsumowała ostatnie miesiące wdrażania produktu 

sieciowego. Konferencja odbyła się 21 listopada 2013 r. w Hotelu Kameralnym 

w Kielcach pod patronatem Marszałka Województwa, Adama Jarubasa. 
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2. Działania informacyjne skierowane do mieszkańców obszaru ww. gmin, 

w ramach których informowano o ogłoszonych konkursach jak i bieżącej 

działalności lgd, w tym poprzez: 

a) prowadzenie strony internetowej www.lgd-srws.pl, 

b) wydanie czterech numerów Kwartalnika Świętokrzyskiego w nakładzie 

1 400 szt. każdy, 

c) świadczenie usług doradczych, z których w 2013 r skorzystało 70 podmiotów, 

d) zorganizowanie 70 spotkań informacyjnych, z których skorzystało 316 osób, 

3. Działania aktywizujące społeczność lokalną: 

Sfinansowano następujące wydarzenia organizowane przez lokalne organizacje 

pozarządowe 

  „Mistrzostwa LGD w Siatkówkę w Krynkach, 

  "I Festyn Rodzinny na Ludowo" w Jeziorku,  

 „Piknik rodzinny” z okazji Dnia Dziecka w Łagowie, 

  "Powróćmy jak za dawnych lat” w Dworku w Gołoszycach,  

 „Wieczór autorski” w Trzciance, 

 „Święto swojskich smaków” – Najsłodszy Dzień w Roku w Świetlicy 

w Krynkach, 

  Festyn rodzinny "Mama, Tata, Siostra, Brat - to nasz wspaniały świat" 

w Czyżowie, 

 „Tradycyjnie wypiekamy chleb” zorganizowane przez Stowarzyszenie „Sami 

Swoi Sędek”, 

  Miting Sportowy nad zalewem w Nieskurzowie II Wyścig rowerowy o Puchar 

Świętokrzyskich Pagórków, 

 „Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło" w Starej 

Słupi 

a) kontynuacja projektu „Rodzice super tacy od jutra idą do pracy” skierowany do 

kobiet i mężczyzn z Gminy Pawłów i Jędrzejów, którzy maja dzieci w wieku 

od 5 miesiąca życia do 3 lat. Ma on na celu stworzenie możliwości powrotu na 

rynek pracy osób mających małe dzieci, poprzez powstanie żłobków oraz 

klubów dziecięcych.  

b) kontynuacja projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”, w ramach 

którego 6 Inkubatorów: w Rybniku, Gliwicach, Bielsku-Białej, Częstochowie, 

Kielcach i Łagowie, wspiera działania i rozwój organizacji pozarządowych 

poprzez świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, animacyjnych oraz 

coachingu.  

c) zakończenie projektu „Akademia Młodego Przewodnika” skierowanego do 

młodzieży w wieku 13-17 lat z terenu gmin Łagów i Bieliny. Uczestnicy 

projektu odbyli warsztaty przygotowania questów, dziennikarskie, 

wideofilmowania, fotograficzne. Co miesiąc odbywały się spotkania 

w poszczególnych gminach. Finałem projektu był wyjazd na baseny mineralne 

w Solcu - Zdroju. 

d) Sfinansowano udział Kabaretu "Prosto z Mostu", działającego przy Gminnym 

Ośrodku Sportu, Kultury i Rekreacji w Pawłowie w Festiwalu Piosenki 

Ranczerskiej. Młodzież zaprezentowała: Skecz z Ławeczki i scenkę na temat 

PROW, dzięki którym w wyniku głosowania dotarli do półfinału dnia 9 

czerwca 2013 roku w Baranowie koło Kępna, a następnie do finału 28 czerwca 

2013 roku w Kikole woj. kujawsko-pomorskie, gdzie zajęli I miejsce w 

http://www.lgd-srws.pl/
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kategorii PROW 2007-2013. Otrzymali również wyróżnienie za promocję 

regionu świętokrzyskiego oraz współpracę w zakresie inicjatyw lokalnych. 

4. Działania związane z konkursami i naborami wniosków: 

a) przeprowadzono spotkanie informacyjne, z których skorzystało 316 osób, 

b) świadczono 19 usług doradczych dla 70 podmiotów, 

c) przeprowadzono konkursy w ramach następujących działań: 

 tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 4-18 kwiecień, (dofinansowanie 

przyznano 1 wnioskowi, kwota dofinansowania wyniosła 44 500,00 zł., 

całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosiła 1 000 000,00 zł.) 

 różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 4-18 kwiecień, 

(dofinansowanie przyznano 4 wnioskom, kwota dofinansowania wyniosła 270 

000,00 zł., całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosiła 270 

000, 00 zł.) 

 odnowa i rozwój wsi – 20 maj - 03 czerwiec, (dofinansowanie przyznano 4 

wnioskom, kwota dofinansowania wyniosła 1 311 139,00 zł., całkowita kwota 

przeznaczona na dofinansowanie wynosiła 2 114 197, 47 zł.) 

 tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 11 wrzesień - 11 październik, 

(dofinansowanie przyznano 2 wnioskom, kwota dofinansowania wyniosła 202 

397,50 zł., całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosiła 1 000 

000,00 zł.) 

 odnowa i rozwój wsi – 29 listopad - 13 grudzień, (dofinansowanie przyznano 5 

wnioskom, kwota dofinansowania wyniosła 1 516 883,00 zł., całkowita kwota 

przeznaczona na dofinansowanie wynosiła 1 516 884,47 zł.) 

5. Działania wspierające lokalne grupy działania z Województwa 

Świętokrzyskiego 

Od maja 2011 r realizowany jest projekt pn. „Wsparcie sieci lokalnych grup 

działania województwa świętokrzyskiego” dofinansowany z Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału 

trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego o łącznym 

budżecie 1 095 445,00 zł., w ramach którego w 2013 roku zrealizowano: 

a) jedenaście szkoleń: Nowoczesny marketing, Tworzenie marki regionu, Internet, 

jako skuteczne narzędzie promocji, Kreowanie wizerunku regionu 

turystycznego, Zasady przygotowania skutecznej strategii marketingowej, 

Komunikacja interpersonalna, Profesjonalne prowadzenie spotkań, Prowadzenie 

konsultacji społecznych, Zasady współpracy NGO z administracją publiczną, 

Zasady przygotowania skutecznej strategii regionu, Metody rozwiązywania 

konfliktów  w każdym szkoleniu uczestniczyło 15 osób należących do lgd z woj. 

świętokrzyskiego, 

b) dwa spotkania sieciujące: podczas pierwszego była mowa o ewaluacji projektu 

oraz omówienie spraw związanych z nowym okresem programowania na lata 

2014-2020 w ramach programu Leader i RPO, które poprowadziła pani 

Mirosława Mochocka z-ca Dyrektora Biura PROW wraz z panem Tomaszem 

Januszem kierownikiem Oddziału Zarządzania RPO w Kielcach; podczas 

kolejnego spotkania omawiano sprawy bieżące dotyczące projektu, uczestnicy 

dokonali wyboru i omówili istotne sprawy związane z wyjazdem studyjnym, 

wysłuchali wystąpienia pani Mirosławy Mochockiej oraz pana Roberta Mazura 

kierownika Świętokrzyskiego Regionalnego oddziału KSOW dotyczącego 

wspólnych działań z KSOW m.in. współorganizacji konferencji Leader 2014 r., 

ponadto odbyła się dyskusja dotycząca zagadnień związanych z bieżącym 

funkcjonowaniem Świętokrzyskiej Sieci LGD, 
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c) jedna wizyta studyjna do Małopolskiej sieci LGD podczas której przedstawiciel 

sieci omówił funkcjonowanie regionalnej sieci LGD, w tym historię powstania, 

struktury władz sieci, procedury, regulaminy. Przedstawione zostały również 

struktury sieci oraz współpraca z samorządem województwa. Na koniec odbyła 

się dyskusja na temat działań i przedsięwzięć realizowanych przez sieć 

regionalną w związku z przygotowaniem członkowskich LGD do nowego 

okresu programowania. 

d) biblioteka, funkcjonująca przy sekretariacie porozumienia, została wypożyczona 

do następujących Lokalnych Grup Działania: Powiat Opatowski, Dorzecze 

Bobrzy, Białe Ługi, Perły Czarnej Nidy, 

e) na powstałej stronie internetowej www.swietokrzyskielgd.pl regularne 

zamieszczane są informacje dotyczące projektu: newsletter, ogłoszenia 

o naborze pracowników, informacje o szkoleniach, zapytania ofertowe i ich 

wyniki, 

f) odbyły się comiesięczne spotkania, na których uczestnicy zgłaszali uwagi 

odnośnie funkcjonowania systemu e-LGD. 

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

a) wyróżnienie w kategorii „Wizja i przywództwo” 17 kwietnia 2013 r. otrzymał 

Piotr Sadłocha – dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

jako „Pozytywista roku 2012” za osobistą przedsiębiorczość, wizję rozwoju 

i wkład w rozwój Stowarzyszenia; wdrożenie ciekawych i unikatowych 

przedsięwzięć ważnych dla lokalnej społeczności, dzięki którym wzrosła 

atrakcyjność inwestycyjna regionu i stworzone zostały nowe źródła dochodów 

dla mieszkańców, 

b) 18 października 2013 r. w Poznaniu, podczas Targów Tour Salon został 

rozstrzygnięty tegoroczny konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny Roku 

2013, którym został Szlak Przygody, 

c) „Baw się z Nami LGD-ami” zorganizowane przez Świętokrzyskie Biuro 

Rozwoju Regionalnego 8 czerwca 2013 r. w ramach promocji LGD, 

d) Piotr Sadłocha Dyrektor biura Zarządu w dniu 12 listopada 2013 r. wziął udział 

w Brukseli w konferencji "Financing for LEADER/CLLD Opportunities and 

relevant practices". Konferencja została zorganizowana przez Europejska Sieć 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w celu podsumowania doświadczeń 

z wdrażania podejścia Leader w latach 2007-2013 oraz dyskusji o przyszłym 

okresie programowania. Jej uczestnikami byli przedstawiciele Dyrekcji 

Generalnych Komisji Europejskie, administracji rządowych poszczególnych 

państw członkowskich oraz lokalnych grup działania. 

 

III. Prowadzenie działalności gospodarczej: 

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej 

 

IV. Odpis uchwał zarządu stowarzyszenia: 

Zarząd stowarzyszenia w 2013 r. podjął trzydzieści dwie następujących uchwał: 

 Uchwała Zarządu nr 1/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r., zmieniająca Uchwałę 

Zarządu nr 4/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia opisu stanowisk 

pracy  

 Uchwała Zarządu nr 2/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru 

wniosków w ramach „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w kategoriach : odnowa i rozwój 

http://www.swietokrzyskielgd.pl/
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wsi, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw, 

 Uchwała Zarządu nr 3/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Lokalnej 

Strategii Rozwoju,  

 Uchwała Zarządu nr 4/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Lokalnej 

Strategii Rozwoju, 

 Uchwała Zarządu nr 5/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia zmian 

w polityce rachunkowości Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, 

 Uchwała Zarządu nr 6/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia w poczet 

członków Stowarzyszenia, 

 Uchwała Zarządu nr 7/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia 

Stowarzyszenia do nowotworzonego Związku Stowarzyszeń o nazwie – 

Świętokrzyska Sieć LGD, 

 Uchwała Zarządu nr 8/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zatrudnienia 

pracowników na stanowisku pracownik sekretariatu porozumienia, specjalista ds. 

rozliczeń 

 Uchwała Zarządu nr 9/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie zwołania 

Zwyczajnego Walnego zebrania, 

 Uchwała Zarządu nr 10/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia w poczet 

członków Stowarzyszenia, 

 Uchwała Zarządu nr 11/2013 z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniająca Uchwałę Zarządu 

nr 2/2013 z dnia 17 stycznia 2013 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach 

działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w kategoriach: odnowa i rozwój wsi, 

różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw, 

 Uchwała Zarządu nr 12/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Lokalnej 

Strategii Rozwoju, 

 Uchwała Zarządu nr 13/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Systemu 

Realizacji Projektu „Rodzice super tacy od jutra idą do pracy” 

 Uchwała Zarządu nr 14/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowanego i merytorycznego za 2012 r. , 

 Uchwała Zarządu nr 15/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia w poczet 

członków Stowarzyszenia, 

 Uchwała Zarządu nr 16/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia zmian w 

polityce rachunkowości Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, 

 Uchwała Zarządu nr 17/2013 z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zawieszenia w 

prawach członkowskich, 

 Uchwała Zarządu nr 18/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia zakresu 

obowiązków pracowników Stowarzyszenia, 

 Uchwała Zarządu nr 19/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia 

projektu Statutu Klubu Dziecięcego działającego w ramach projektu pn. „Rodzice 

super tacy od jutra idą do pracy” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Świętokrzyskiej, 

 Uchwała Zarządu nr 20/2013 z dnia 8 maja 2013 r. w zmiany Lokalnej Strategii 

Rozwoju, 

 Uchwała Zarządu nr 21/2013 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie przywrócenia praw 

członkowskich, 
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 Uchwała Zarządu nr 22/2013 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zatrudnienia 

pracownika na stanowisko Asystenta/Asystentki Koordynatora projektu „Wsparcie 

sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego”, 

 Uchwała Zarządu nr 23/2013 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie przyznania premii, 

 Uchwała Zarządu nr 24/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru 

wniosków w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w kategoriach: małe 

projekty, odnowa i rozwój wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 

 Uchwała Zarządu nr 25/2013 z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Lokalnej 

Strategii Rozwoju, 

 Uchwała Zarządu nr 26/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę 

Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 4/2009 z dnia 9 stycznia 

2009 r. w sprawie przyjęcia opisu stanowisk pracy, 

 Uchwała Zarządu nr 27/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Lokalnej 

Strategii Rozwoju, 

 Uchwała Zarządu nr 28/2013 z dnia 2 września 2013 r. w sprawie zatrudnienia 

pracownika na stanowisku pracownik sekretariatu porozumienia, 

 Uchwała Zarządu nr 29/2013 z dnia 14 października 2013 r. zmieniająca Uchwałę 

Zarządu nr 8/2011 z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie wskazania lokalnych kryteriów 

wyboru, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach 

wdrażanej Lokalnej strategii Rozwoju, zmieniona Uchwałę Zarządu nr 14/2011 z 

dnia 7 kwietnia 2011r., a następnie Uchwałę Zarządu nr 13/2012 z dnia 6 czerwca 

2012 r., 

 Uchwała Zarządu nr 30/2013 z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zmiany 

Lokalnej Strategii Rozwoju, 

 Uchwała Zarządu nr 31/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia 

wysokości składek członkowskich na rok 2014, 

 Uchwała Zarządu nr 32/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przyznania 

premii. 

 

V. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów: 

Struktura Przychodów z działalności statutowej w 2013 roku. 

 

Łączna wartość przychodów: 1 123 737,70zł  w tym: 

 z działalności statutowej 1 122 291,15 zł 

 pozostałe przychody 0,00 zł 

 przychody finansowe 1 446,55 zł 

 

VI. Informacje o poniesionych kosztach: 

Łączna wartość kosztów: 1 039 573,06 zł 

 na realizację celów statutowych 1 074 613,56 zł, 

 na administrację 9 188,63 zł, 

 pozostałe koszty 0,00 zł. 

 

VII. Dane: 

a) liczba osób zatrudnionych na koniec grudnia 2013 roku – 13 osób, 

b) łączna kwota wypłaconych wynagrodzeń brutto 266 111,46 zł, 

c) wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacanego łącznie członkom 

zarządu i innych organów stowarzyszenia: nie dotyczy, 
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d) wydatki brutto na wynagrodzenia z umów zleceń i z umów o dzieło 79 065,07 zł, 

e) stowarzyszenie nie udzielało pożyczek, 

f) środki na rachunkach bankowych na koniec 2013 

 

BRE BANK S.A. 

26 1140 2020 0000 2790 1700 1001  91,88 zł, 

96 1140 2020 0000 2790 1700 1002  69,65 zł, 

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

42 1140 2020 0000 2790 1700 1004  87 624, 54zł, 

15 1140 2020 0000 2790 1700 1005 51 826,61 zł, 

 

Lokata terminowa 44.600,00 zł. 

 

g) stowarzyszenie nie nabywało obligacji i nie obejmowała udziałów w spółkach, 

h) stowarzyszenie nie nabywało nieruchomości, 

i) stowarzyszenie nie nabywało środków trwałych, 

j) wartość aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach 

finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: 

wartość aktywów 288.685,26 zł, 

wartość zobowiązań 53.493,03 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: 

 

IX. Informacje o rozliczeniach stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań 

podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych: 

 

zobowiązania podatkowe na koniec 2013 roku: 

podatek dochodowy od płac 2.937,00 zł 

ZUS 8.835,03 zł 

razem 11.772,03 zł 

 

Deklaracje: 

PIT-4R za rok 2013 (dotyczy płac), 

CIT-8 za rok 2013 (dotyczy całej działalności) 

 

X. Informacje o przeprowadzonych kontrolach: 

W okresie sprawozdawczym w stowarzyszeniu przeprowadzono trzy kontrole 

z realizowanych projektów. Kontrola przeprowadzona przez Ministerstwo Pracy 

i Polityki Społecznej dotyczyła projektu „Wsparcie sieci lokalnych grup działania 

województwa świętokrzyskiego” oraz projektu „Rodzice super tacy, od jutra idą do 

pracy” oraz kontrola w ramach projektu „Akademia Młodego Przewodnika” 

przeprowadzona przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. 

 

 

Łagów, 20 marca 2014 r. 

 


