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Sprawozdanie z działalności 

STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ 

Za rok 2015 

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: 

Stanisław Nowacki 

ul. Rynek 24 

27-425 Waśniów 
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Członek Zarządu: 

Wiesława Wójcik 

Krynki 

ul. Poprzeczna 37 

27-230 Brody 

 

 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; 
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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: 

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 
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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”.  

a) Informacje o działalności Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej: 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w 2015 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: 

a) w dniach 10-12 kwietnia 2015 r. przygotowano stoisko promujące obszar ww. 

gmin na Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2015 

w Kielcach, 

b) 13 czerwca 2015 r. obszar lgd był promowany podczas imprezy „Baw się z nami 

LGD-ami” organizowanej przez Urząd Marszałkowski w Kielcach, 

c) od czerwca 2015 realizowany był projekt „Góry Świętokrzyskie odkryte 

i dostępne” 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.  

d) wyprodukowano materiały reklamowe:  torby jutowe z nadrukiem ( 400 szt. ); 

torby bawełniane z nadrukiem ( 4.000 szt.); plecaki turystyczne ( 150 szt.); 

zestawy piśmiennicze (100 szt.); opaski odblaskowe (600 szt.); jojo drewniane 

(4.000 szt.) 

e) opracowano i wydrukowano 6 ulotek dotyczących wdrażania LSR w latach 

2007-2013 oraz informujących o liczbie i zakresie projektów zrealizowanych 

przy wsparciu finansowym otrzymanym za pośrednictwem LGD w łącznym 

nakładzie 4000 szt. 

f) zorganizowano szeroką akcję promującą działania LGD i projekty zrealizowane 

na obszarze LGD w ramach PROW  2007 – 2013, w ramach której 

dystrybuowano ulotki i zestawy reklamowe wśród wszystkich uczniów szkół 

podstawowych (klasy 1-6 w 43 szkołach) z obszaru 6 gmin. Łącznie 

rozdystrybuowano  3.458 zestawów promocyjnych (torba, jojo, ulotka), 

g) w czerwcu 2015 zrealizowano 6 wydarzeń promujących Lokalną Strategię 

Rozwoju połączonych z Piknikami Rodzinnymi i atrakcjami dla dzieci. 

 

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

w ramach których informowano o realizowanych projektach i bieżącej 

działalności lgd, w tym poprzez: 
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a) prowadzenie strony internetowej www.lgd-srws.pl, 

b) wydanie dwóch numerów Kwartalnika Świętokrzyskiego w nakładzie 1 400 szt. 

każdy, 

c) świadczenie usług doradczych. 

 

 

3. Działania aktywizujące społeczność lokalną: 

a) dofinansowano wydarzenie „Wianki w Woli Łagowskiej” organizowane przez 

lokalną organizację  pozarządową, 

b) na szeroką skalę włączono społeczności lokalne w tworzenie Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2014 – 2020 poprzez różne formy partycypacji społecznej. 

Przeprowadzono: 

 7 pogłębionych wywiadów indywidualnych, 

 107 ankiet internetowych, 

 15 wywiadów telefonicznych, 

 13 warsztatów konsultacyjnych dla mieszkańców i przedstawicieli ngo, 

w których wzięło udział 118 osób, 

 150 ankiet indywidualnych  z zachowaniem zasady losowości 

na reprezentatywnej grupie mieszkańców LGD,  

 konsultacje w formie „Arkusza pomysłów” wśród 7 jednostek samorządu 

terytorialnego oraz 12 organizacji pozarządowych,  

 2 spotkania z Grupami Przedstawicielskimi (przedsiębiorcy), łącznie 75 

osób, 

 3 spotkania panelu ekspertów, 

 14 mobilnych punktów konsultacyjnych, w których zebrano 180 ankiet, 

 2 edycje wirtualnego punktu konsultacyjnego, zgromadzono 45 opinii, 

 122 osoby wzięły udział w tworzeniu budżetu partycypacyjnego.  

 

4. Działania związane z konkursami i naborami wniosków: 

W okresie sprawozdawczym nie prowadzono naborów wniosków. 

 

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

a) przedstawicielki LGD wzięły udział w debacie „Aktywność kobiet siłą 

społeczności wiejskich” zorganizowanej w Pałacu Prezydenckim z udziałem 

Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej, 

b) w dniu 10 kwietnia 2015 r. Piotr Sadłocha - Dyrektor biura, odebrał nominację 

do Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. Piotr Sadłocha został powołany do Komitetu Monitorującego 

Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5 z dn. 15 marca 2015 r. 

c) Piotr Sadłocha, Dyrektor biura Zarządu w dniu 25 września 2015 r. wziął udział, 

z rekomendacji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w konferencji 

„Wzmacnianie lokalnego rozwoju poprzez współpracę”. Zorganizowana 

w Mediolanie konferencja  dotyczyła dobrych praktyk związanych 

z wdrażaniem projektów współpracy.  

 

III. Prowadzenie działalności gospodarczej: 

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej 

 

IV. Odpis uchwał zarządu stowarzyszenia: 

http://www.lgd-srws.pl/
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Zarząd stowarzyszenia w 2015 r. podjął  24 uchwały: 

c) Uchwała Zarządu nr 1/2015 z dnia 3 lutego 2015 r., w sprawie zwołania Walnego 

Zebrania, 

d) Uchwała Zarządu nr 2/2015 z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia w poczet 

członków Stowarzyszenia, 

e) Uchwała Zarządu nr 3/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zawieszenia 

w prawach członkowskich, 

f) Uchwała Zarządu nr 4/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przywrócenia praw 

członkowskich, 

g) Uchwała Zarządu nr 5/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wykluczenia z listy 

członków Stowarzyszenia, 

h) Uchwała Zarządu nr 6/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia w poczet 

członków Stowarzyszenia, 

i) Uchwała Zarządu nr 7/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia 

projektu zmian statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, 

j) Uchwała Zarządu nr 8/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2014, 

k) Uchwała Zarządu nr 9/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu 

ds. przygotowania LSR na lata 2014 – 2020, 

l) Uchwała Zarządu nr 10/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Lokalnej 

Strategii Rozwoju, 

m) Uchwała Zarządu nr 11/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Lokalnej 

Strategii Rozwoju, 

n) Uchwała Zarządu nr 12/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania 

premii, 

o) Uchwała Zarządu nr 13/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. uchylająca Uchwałę Zarządu 

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

p) Uchwała Zarządu nr 14/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia opisu 

stanowisk pracy, 

q) Uchwała Zarządu nr 15/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia w poczet 

członków Stowarzyszenia, 

r) Uchwała Zarządu nr 16/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. uchylająca Uchwałę Zarządu 

nr 8/2009 z dn. 9 stycznia 2009 w sprawie przyjęcia  Regulaminu Wynagradzania 

Pracowników, 

s) Uchwała Zarządu nr 17/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu  Wynagradzania Pracowników Stowarzyszenia, 

t) Uchwała Zarządu nr 18/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zwołania 

nadzwyczajnego walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 

u) Uchwała Zarządu nr 19/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia 

w poczet członków Stowarzyszenia, 

v) Uchwała Zarządu nr 20/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Pracy Biura, 

w) Uchwała Zarządu nr 21/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia opisu 

stanowisk pracy, 

x) Uchwała Zarządu nr 22/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnej 

Strategii Rozwoju, 

y) Uchwała Zarządu nr 23/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia zmian 

w polityce rachunkowości SRWŚ, 

z) Uchwała Zarządu nr 24/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia składek 

członkowskich na rok 2016. 
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V. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów: 

Struktura przychodów z działalności w 2015 roku: 

 

Łączna wartość przychodów:  596.606,39 zł, w tym: 

   ze składek określonych statutem  -   65 459,22 zł 

   dotacje                                        - 513.738,18 zł 

   wpłaty z 1 % podatku   -     1 769,90 zł 

 pozostałe    -   15 639,09 zł 

 

VI. Informacje o poniesionych kosztach: 

Łączna wartość kosztów: 506 442,57 zł, w tym: 

   amortyzacja       -  nie występuje, 

   zużycie materiałów i energii    -   64 561,05 zł, 

   wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne - 231 920,55 zł, 

 pozostałe koszty     - 209 960,97 zł. 

 

VII. Dane: 

a) zatrudnienie na koniec roku obrotowego 2015 roku –  5 osób, 

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 7.346,17 zł, 

d) stowarzyszenie nie udzielało pożyczek, 

e) środki na rachunkach bankowych na koniec 2015: 

 

mBANK ODDZIAŁ KORPORACYJNY KIELCE: 

26 1140 2020 0000 2790 1700 1001 -          41,94 zł, 

96 1140 2020 0000 2790 1700 1002 -            5,24 zł, 

69 1140 2020 0000 2790 1700 1003 -      1.968,72 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 -  234.700,00 zł, 

środki pieniężne w kasie  -         901,38 zł. 

f) stowarzyszenie nie nabywało obligacji i nie obejmowała 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        -   238.010,34 zł, 

wartość zobowiązań     -     10.379,47 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. 
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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    -    912,00 zł, 

 zobowiązania wobec ZUS    - 5.535,46 zł, 

 niewypłacone wynagrodzenia (z tyt. ekwiwalentu) - 1.007,61 zł, 

 zobowiązania wobec dostawców   -    955,68 zł. 

 

Deklaracje: 

PIT-4R za rok 2015 (dotyczy płac), 

CIT-8 za rok 2015 (dotyczy całej działalności) 

 

X. Informacje o przeprowadzonych kontrolach: 

W okresie sprawozdawczym w stowarzyszeniu przeprowadzono 2 kontrole.  

Podmiot kontrolujący: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego 

 Sprawdzenie poprawności dokonania przez LGD wyboru operacji w ramach działania 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Kontrola objęła nabory wniosków 

o dofinansowanie w zakresie „ Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” 

z 2013 r.; „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” z 2013 r. oraz „Małych 

projektów” z 2012 r. 

 Sprawdzenie zgodności realizacji projektu  „Szlak Przygody” z warunkami umowy 

w ramach działania 421 „Wdrażanie projektów współpracy”. 

 

 

 

Łagów, 20 marca 2016 r. 

 


