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SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LGD „STER” ZA 2018 ROK 

 

W roku 2018 Zarząd Stowarzyszenia pracował w następującym składzie: 

 

1. Elżbieta Ciesielska - Prezes 

2. Agnieszka Włodarczyk – Skarbnik 

3. Renata Frączkowska – Sekretarz 

4. Jan Woźniak – Wiceprezes 

5. Jacek Bojanowski – Wiceprezes  

6. Katarzyna Kucharska  – Wiceprezes 

7. Dariusz Andryszek – Wiceprezes 

8. Michał Nowacki – Wiceprezes  

 

 

Zarząd w okresie kadencji obradował na 9 posiedzeniach. Podjęto 12 Uchwał. 

 

 

Uchwały/sprawy dotyczyły: 

 

- podniesiono wynagrodzenie Jolancie Gołębiewskiej – kierownikowi biura do 4000 zł brutto 

- podzielono etat na stanowisku specjalista ds. promocji i informacji pomiędzy – Gabrielę 

Robak –  ustalono wynagrodzenie w wysokości 1600 zł brutto i po przeprowadzeniu naboru 

na stanowisko specjalista ds. promocji i informacji w wymiarze ½ etatu i zatrudnieniu 

Magdaleny Chruścik – z wynagrodzeniem 1500 zł brutto. 

- przeprowadzono warsztat refleksyjny 

- wyrażono zgodę na zaciągnięcie zobowiązań majątkowych dotyczące podpisania umowy o 

przyznaniu pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

PROW na lata 2014-2020 pn. „Wzmacnianie tradycji kulturowych poprzez organizację 

festynów, warsztatów dla strażaków i lokalnej społeczności, konkursów promujących obszar 

LGD oraz doposażenie świetlic”. 

 

Decyzją Zarządu w roku 2018 wsparcie finansowe w ramach środków własnych 

otrzymały następujące przedsięwzięcia: 

- Koło Gospodyń Wiejskich Stefanów Wandalin Giemzów - przyznano 1 602,50 zł na 

organizację imprezy plenerowej pt.”Noc Świętojańska”,  

- Parafia pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Bedoniu – przyznano 3 690,00 zł na projekt 

rozbudowy oświetlenia w parafii. 

- OSP w Starych Skoszewach - przyznano 1 996,90 zł na wydarzenie „Jubileusz 95–lecia 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Skoszewach”.  

- OSP Łaznów na zakup nowego umundurowania i strojów dla członków Orkiestry Dętej OSP 

Łaznów – przyznano 2 500,00 zł  
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- zakup laptopa i projektora na łączna kwotę 4 000,00 zł na potrzeby LO w Wiśniowej Górze 

(zakup w ramach rekompensaty za poniesione koszty przez szkołę wynikające z użytkowania 

sali komputerowej podczas posiedzeń Rady Stowarzyszenia w okresie realizacji Strategii). 

- obchody 60-lecia KGW w Bedoniu Wsi – 500,00 zł 

- Gminny Ośrodek Kultury w Brójcach 2400,00 zł – V Piknik Integracyjny – Pożegnanie Lata 

w Bukowcu 

- Zakup jednolitych strojów dla członków KGW w Stróży – 500,00 zł 

- Gminno-Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie – 700,00 zł na organizację 

pikniku rodzinnego „Święto Pszczoły 2018” 

- „Święto Plonów” – 4000,00 zł dla GOK-u w Rokicinach 

- na obchody Jubileuszu 60-lecia KGW w Andrespolu – 500,00 zł 

Łącznie: 22 389,40 zł 

 

W roku 2018 przyjęto następujących nowych członków: 

Stanisław Rosa,  Martyna Buldecka,  Eugenia Kwiatkowska, Halina Janeczek, Jolanta 

Palczewska, Regina Piątkowska – wymienione osoby zostały zapisane do sektora mieszkańcy. 

Powołano także Członków Honorowych Stowarzyszenia LGD STER: Elżbieta Ciesielska, 

Tomasz Bystroński, Dariusz Kubus, Władysław Glubowski, Jan Klepacz i Krzysztof Fudała 

Jedna osoba została skreślona z listy członków, jest nią pan Wacław Kowalczyk. 

 

 

Zmiany z dokumentach: 

- Wprowadzono nową Politykę ochrony danych osobowych na podstawie dokumentów 

przygotowanych dla Stowarzyszenia LGD STER przez Centrum Doradztwa Samorządowego 

TEMIDA w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych w tym raportu 

podsumowującego wyniki przeprowadzonej ogólnej analizy ryzyka oraz oceny skutków dla 

ochrony danych osobowych. Dokumentację zaopiniował mecenas Ryszard Krych - radca 

prawny.  

 

- Opracowano procedurę uzupełniającą w Procedurach WYBORU I OCENY 

GRANTOBIORCÓW W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH 

 

- Wprowadzono zmiany tekstu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność  

i przyjęcia jednolitego tekstu Strategii RLKS polegające na ujednoliceniu terminologii do 

projektu współpracy w zakresie szlaków pieszo-rowerowych, zmianach w zapisach planu 

komunikacji – liczba ulotek, biuletynów, ilości osób na spotkaniach, zmianach w zakresie 

działań ewaluacyjnych i monitoringu realizacji Strategii. Zmiany te uzyskały akceptację 

Zarządu Województwa. 

 

Szkolenia pracowników i lokalnej społeczności: 

- Magdalena Chruścik i Gabriela Robak wzięły udział w szkoleniu o nazwie „Monitoring i 

ewaluacja LSR – aspekty praktyczne w kontekście obowiązujących wytycznych”, 

zorganizowanym przez Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dla lokalnych grup działania z województwa 
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łódzkiego. Wszelkie zebrane informacje zostały przekazane w ramach wewnętrznego 

szkolenia Członkom Zarządu. 

- W dniach 7-9 września odbyło się szkolenie wyjazdowe dla członków Stowarzyszenie LGD 

STER do Białego Dunajca – szkolenie było z zakresu wykorzystania potencjału społecznego 

przy budowaniu lokalnych inicjatyw; 

- wyjazd studyjny Łódzkiej Sieci Lokalnych Grup Działania do Szklarskiej Poręby – 

polegający na poznawaniu lokalnych produktów turystycznych i realizacji PROW przez LGD 

„Partnerstwo Ducha Gór”; 

 

Projekty dla społeczności lokalnej: 

- Przystąpienie i realizacja projektu z programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska”, 

wdrażanego przez Narodowe Centrum Kultury – projekt własny oraz we współpracy z 

Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wiśniowej Górze, który został złożony również w ramach 

programu Kultura – Interwencje 2018 EtnoPolska. 

 

Na podstawie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu stwierdzono  

co następuje: 

Biuro LGD w okresie sprawozdawczym prowadziło rozpowszechnianie informacji  

o działalności Stowarzyszenia i zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach 

działania „Wdrażanie operacji w ramach Strategii RLKS” oraz kolportaż materiałów 

promocyjnych i informacyjnych, a także realizowało Plan komunikacji i Plan szkoleń zgodnie 

z harmonogramami zaplanowanymi na 2018 rok. 

W 2018 Stowarzyszenie ogłosiło i przeprowadziło 3 konkursy na nabór wniosków do 

dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 w zakresie Rozwijanie działalności 

gospodarczej oraz Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej, Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego oraz jeden nabór 

uzupełniający do naboru Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego.  

 

 

W grudniu 2018 r. Stowarzyszenie przeprowadziło inwentaryzację sprzętu znajdującego się w 

biurze LGD. Zaktualizowano spis poprzez dodanie sprzętu zakupionego na potrzeby biura w 

2018 r. 

 

 

      

 


