
Sprawozdanie merytoryczne
Zarządu Stowarzyszenia LGD 

„Dolina Soły”
        za okres 

01.01 2012 - 31.12.2012



ROK 2012

STYCZEŃ

12 stycznia – kontrola UMWM w biurze LGD
(kontrola została przeprowadzona przez pracowników Wydziału 
Finansów i Kontroli PROW Departamentu Funduszy Europejskich 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego kontrola 
działalności Stowarzyszenia w okresie styczeń - kwiecień 2011.        
W efekcie przeprowadzonych czynności kontrolnych nie 
stwierdzono żadnych uchybień ani nieprawidłowości w zakresie 
działalności biura i realizacji przez LGD działania 431 
"Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i 
aktywizacja").
 

19 stycznia - Kolejne Walne zatwierdziło aktualizację 
wskaźników LSR (aneks do tzw. „umowy ramowej”).



LUTY

1- 6 lutego  – kontrola ZUS w biurze LGD
(w wyniku przeprowadzonej kontroli nie wykazano uchybień oraz nie 
zgłoszono zaleceń pokontrolnych).

W ramach umowy na zastępstwo na czas nieobecności Pani 
Moniki Kaliki została zatrudniona na stanowisku asystent 
kierownika biura LGD Pani Marta Wrzosek. 
 

Przeprowadzono konkurs pn. "Organizacja imprezy 
rekreacyjno – sportowej, integrującej i aktywizującej 
mieszkańców obszaru LGD Dolina Soły". 
(w ramach konkursu do biura LGD wpłynęło 9 wniosków; komisja 
konkursowa wybrała do współrealizacji wniosek złożony przez 
Stowarzyszenie „Miasto i Gmina Kęty XXI”).



MARZEC
 

24 marca -  odbyło się szkolenie pn. "Rola i zadania 
poszczególnych organów LGD we wdrażaniu LSR" 
(w szkoleniu uczestniczyli przedstawiciela Rady, Komisji 
Rewizyjnej, Zarządu i Biura naszego stowarzyszenia).

KWIECIEŃ

1 kwietnia  – „Spotkanie z tradycją Wielkanocną”
(podczas imprezy zorganizowanej przez Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim w Brzezince, gdzie nasze 
LGD promowało książkę kulinarną „Przysmaki z Doliny Soły”).



12 kwietnia - spotkanie aktywizacyjne „Ratunku! Pali 
się!!”(w spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy naszego LGD 
we współpracy z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w 
Oświęcimiu udział wzięły 22 osoby).

19 kwietnia w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Chełmku  odbyło się Zebranie Walne Członków 
Stowarzyszenia. Podczas Zebrania przedstawione zostanie 
sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2011.
oraz podjęto decyzję w sprawie rozszerzenia LGD o Gminę 
Andrychów.

W dniach 2 - 27 kwietnia odbył się nabór wniosków w 
ramach działań: Małe projekty, Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej.  Do biura LGD wpłynęło łącznie 46 
wniosków (37 MP, 8TR, 1R).

25 kwietnia – udział w I Spotkaniach Pokoleń 
organizowanych przez Wiejski Dom Kultury w Gorzowie, 
promocja książki „Przysmaki z Doliny Soły”.



MAJ
 

5 maja „Igrzyska Doliny Soły” - organizacja imprezy 
integracyjno -  aktywizacyjnej, rozpoczynającej cykl imprez 
sportowych w ramach przedsięwzięcia LSR o tej samej nazwie.
(impreza zorganizowana została we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Miasto i Gmina Kęty XXI, LKS „Niwa” Nowa Wieś oraz LOK Kęty)

Podczas Igrzysk odbyły się :
- zawody międzygminne „na wesoło”,
- międzygminny turniej siatkówki o Puchar Pani Prezes LGD,
- zawody wędkarskie o Puchar Pani Prezes LGD,
- otwarte turnieje w ramach różnych konkurencji m.in.: paintball, 
golf, strzelectwo, strongman, 

atrakcje towarzyszące imprezie: park linowy, zamki dmuchane, 
warsztaty budowania latawców, stoiska z lokalnymi przysmakami

 



 



W dniach 11 i 12 maja  – posiedzenie Rady LGD – ocena 
wniosków złożonych w kwietniowym naborze.

15 maja odbyło się spotkanie z CDR w Krakowie w ramach 
szkolenia „Rola ekonomii społecznej w rozwoju społeczności 
lokalnej na obszarach wiejskich” uczestnicy spotkali się z 
przedstawicielami LKS Skidziń (dobry przykład pozyskiwania 
środków PROW 2007-2013) oraz  zapoznali się z zasadami 
działania Lokalnego Funduszu Grantowego LGD Dolina Soły.

     25 - 27 maja – udział w warsztatach rękodzieła organizowanych 
przez Fundację LGD Spichlerz Górnego Śląska – partnera projektu 
współpracy KRAM (warsztaty prowadzone przez rękodzielników z 
obszaru LGD Dolina Soły).

  W dniach 25 i 26 maja – odbyła się wizyta studyjna 
„Pszczelarstwo - lepszy przykład niż wykład". Miejscem realizacji 
wizyty był obszar LGD "Stobrawski Zielony Szlak" (woj. opolskie, 
powiat namysłowski). 

 



 26 maja uczestniczyliśmy w X Sołeckim Biegu Przełajowym, 
który odbył się w sołectwie Zaborze w Gminie Oświęcim w ramach 
Igrzysk Doliny Soły.

CZERWIEC 
 
    W dniach 1-15 czerwca odbył się nabór wniosków w ramach 
działania Odnowa i rozwój wsi ( w ramach naboru złożono 4 wnioski).

  22 - 24 czerwca – udział w Maratonie Sztuki - imprezie 
rękodzielniczej zorganizowanej przez LGD Ziemia Bielska, partnera 
projektu współpracy KRAM 
(warsztaty prowadzone przez rękodzielników z obszaru LGD Dolina Soły).

      26 czerwca  – posiedzenie Rady LGD (ocena wniosków złożonych 
w naborze III OW).

  26 czerwca – posiedzenie Komisji Lokalnego Funduszu 
Grantowego (przyznano granty dla 5 wnioskodawców, łączna kwota 
grantów - 13.012,60 zł).



LIPIEC

Od lipca doradztwo dla beneficjentów LGD prowadziła na 
zlecenie Pani Katarzyna Biesiada. Doradztwo prowadzone było od 
wtorku do czwartku.  (Pani Katarzyna Biesiada została zatrudniona na 
czas nieobecności P. Anety Merty oraz P. Janny Esveld).

24 lipca – spotkanie małopolskich LGD z pracownikami 
ARiMR Oddział Kraków
(spotkanie dotyczyło wymiany informacji, postępu w ocenie wniosków, 
organizacji szkoleń). 

31 lipca - zakończenie projektu współpracy KRAM – Krzewimy 
Rękodzieło Artystyczne Mistrzów (LGD Dolina Soły była koordynatorem 
projektu).



SIERPIEŃ
 

31 sierpnia - udział w Pikniku Organizacji Pozarządowych, 
zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, 
rozpoczęcie promocji  Festiwalu Wieś Pełna Skarbów 2012.

WRZESIEŃ 

od 1 września rozpoczęto nabór uczestników III edycji 
Festiwalu Wieś Pełna Skarbów  2012 , który odbył się w dniach       
28-20 września 2012r. 

7 września  odbyło się  Walne Zebranie Członków LGD - wybór 
władz Stowarzyszenia – tj. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna na kolejną 
kadencję 2012-2014) oraz wyboru uzupełniającego do Rady LGD; 
aktualizacja 13 rozdziału LSR dot. prowadzenia ewaluacji oraz wybory do 
Zespołu Ewaluacyjnego (skład ZE: przedstawiciele Członków LGD:            
P. Maria Brombosz, P. Małgorzata Wabik, P. Jadwiga Bakalarska, P. Piotr 
Świąder – Kruszyński; przedstawicielem Zarządu LGD – P. Agnieszka 
Molenda, przedstawicielem biura LGD – P. Magdalena Jasek-Woś).



ogłoszenie naboru ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego 
dotyczącego wdrażania LSR i  funkcjonowania LGD Dolina Soły.

  28 - 29 września  –  III edycja Festiwalu Wieś Pełna Skarbów. 
(17 rodzajów warsztatów przeprowadzonych w  3 sesjach – łącznie 46 
sesji warsztatowych, w których udział wzięło 409 osób; koncerty zespołów 
„Iskierki” wraz z „Iskierkową Familią” z Brzeszcz oraz „Holan” z Zaborza; 
jarmark rękodzieła).





PAŹDZIERNIK 

2 października – posiedzenie Zespołu Ewaluacyjnego; 
ocena ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszony nabór ofert na 
wykonanie badania ewaluacyjnego dotyczącego wdrażania LSR
i funkcjonowania LGD Dolina Soły (wpłynęło 16 ofert; wybrano ofertę 
złożoną przez p. Tomasza Wysockiego; badanie przeprowadzono w 
terminie do 15 grudnia 2012 roku).

9 października - szkolenie dla beneficjentów „Wypełnianie 
dokumentacji aplikacyjnej działanie: Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”.

W dniach 15 - 31 października  trwał nabór wniosków w ramach 
działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz 
“Różnicowanie w kierunku działalnościi nierolniczej”
(w ramach naboru wpłynło łącznie 6 wniosków: 5TR oraz 1R).
   

LISTOPAD 

14 listopada – posiedzenie Rady LGD - ocena wniosków 
złożonych w październikowym naborze (wszystkie złożone wnioski 
skierowano do dalszej oceny w ARiMR). 



22 listopada - spotkanie informacyjne (20 osób) z Danutą Urbanik 
- Prezesem Stowarzyszenia Twórców i Artystów "CEPRY" oraz 
członkini Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie Oddział 
Krakowski. 

     GRUDZIEŃ

5 grudnia - szkolenie dla beneficjentów pt. „Zasady realizacji 
projektów oraz przygotowywania wniosków o płatność dla operacji 
finansowanych w ramach tzw. „Małych projektów” PROW 2007-
2013”. 

6 grudnia  – udział VI Barbórkowych Potyczkach Gawędziarzy 
"Brzeszczanie kontra sąsiady zza miedzy", organizowanym przez  
Ośrodek Kultury w Brzeszczach  
(wspólna promocja LGD Dolina Soły oraz sąsiedniej LGD Ziemia 
Pszczyńska).



28 grudnia - przyjęcie przez Zespół Ewaluacyjny raportu z ewaluacji; 
raport do wglądu na stronie:

                                              www.dolinasoly.eu  
 
(przedstawienie raportu do zatwierdzenia przez Członków LGD odbyło się 
Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia  w dn. 31.01.2013 roku)

Dziękuję za uwagę 

http://www.dolinasoly.eu/

	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16

