
Uchwała Nr  …/2015 

 

Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 

z dnia 12 czerwca 2015 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności statutowej Zarządu 

Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2014. 

 

 

Na podstawie § 23 ust 1. pkt. 5) Statutu Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 

Obszarów Wiejskich z dnia 1 grudnia 2008 r. Walne Zebranie Członków uchwala, co 

następuje: 

 

 

§ 1 

 

Zatwierdza się sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej Zarządu Stowarzyszenia 

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2014 w wersji jak w 

załączniku nr 1. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………….…………………………………. 

 (Przewodniczący Walnego Zebrania Członków) 



 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z zapisami Statutu § 27 ust. 1 pkt. 10) Stowarzyszenia, Zarząd jest zobowiązany 

do składania sprawozdań dotyczących projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju opracowanej przez LGD. Natomiast na podstawie § 23 ust.  1 pkt. 5) Walne powinno 

przedstawione sprawozdanie rozpatrzyć. Na podstawie sprawozdań oraz opinii Komisji 

Rewizyjnej Walne Zebranie Członków udziela Zarządowi absolutorium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  

Do Uchwały nr…/2015 Walnego Zebrania Członków   

Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa 

 Rozwoju Obszarów Wiejskich 

z dnia 12 czerwca 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego   

z działalności statutowej Zarządu   

Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa 

 Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2014. 

 

 

 

Sprawozdanie merytoryczne  

z działalności statutowej Zarządu Stowarzyszenia  

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  

za rok 2014 
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 I Informacje ogólne o Stowarzyszeniu 

 

Nazwa: Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Forma prawna: Stowarzyszenie 

Siedziba:  Gryfino 

Adres: ul. Sprzymierzonych 1, 74-100 Gryfino  

 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego: 1.12.2008 

Nr KRS: 0000318665 

NIP: 8581810838 

Regon: 320600850 

 

I. 1 Skład Zarządu 

 

Skład Zarządu w okresie od 01.01.2014r. do 18.12.2014r.: 

 

1. Tomasz Siergiej – Prezes Zarządu 

2. Barbara Rawecka – Wiceprezes Zarządu  

3. Racinowski Maciej – Wiceprezes Zarządu  

4. Miler Jerzy – Skarbnik  

5. Mąka Henryk – Sekretarz  

6. Adrabiński Bogdan – Członek Zarządu  

7. Maranda Jan – Członek Zarządu  

8. Sadowska Teresa – Członek Zarządu  

9. Salwa Andrzej – Członek Zarządu  

 

18 grudnia 2014 roku zostały podjęte uchwały w trybie obiegowym przyjmujące rezygnację z funkcji 

członka Zarządu Stowarzyszenia DIROW złożone przez Pana Bogdana Adrabińskiego (uchwała nr 

1/XI/2014) oraz Pana Jana Marandę (uchwała nr 2/XI/2014). 

 

Skład Zarządu w okresie od 18.12.2014r. do 31.12.2014r.: 

1. Tomasz Siergiej – Prezes Zarządu 

2. Barbara Rawecka – Wiceprezes Zarządu  

3. Racinowski Maciej – Wiceprezes Zarządu  

4. Miler Jerzy – Skarbnik  

5. Mąka Henryk – Sekretarz  

6. Sadowska Teresa – Członek Zarządu  

7. Salwa Andrzej – Członek Zarządu  

 

 

I.2. Lista członków Stowarzyszenia 

 

Ogółem stan członków Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 110 osób, w tym: 



 

 

 

 

 

 publiczny  11 

 Społeczny 81 

 organizacje 11 

 osoby fizyczne 70 

 Gospodarczy 18 

 

W okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku członkowie Zarządu: 

 wykreślili: 3 osoby, 

zgodnie ze statutem, zostały wykreślone osoby,  które nie opłacały składek członkowskich 

bądź same zrezygnowały z członkostwa w Stowarzyszeniu . 

 przyjęli w poczet członków: 6osób, w tym:  

w ramach sektora: 

 społecznego: 3 osoby;  

 gospodarczego: 3 osoby;  

 publicznego: 0 osób; 

 

I.3 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD DIROW 

 

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nadzwyczajne Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się dnia 28 stycznia 2014 roku w Chojnie. Zgodnie z listą 

obecności w zebraniu wzięły udział 42 osoby. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się 

dnia 10 czerwca 2014 roku w Baniach. Zgodnie z listą obecności w zebraniu wzięło udział 38 osób.  

 

II. Zasady, formy i zakres działalności statutowej 

 

Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami 

Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym 

Zebraniem Członków .  

Zobowiązany jest m.in.: 

 zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki 

ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo - finansowym przy ścisłym 

przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, uchwał przyjętych przez Walne 

Zebranie Członków.   

 czuwać nad przestrzeganiem wskaźników reprezentatywności określonych w wytycznych 

programu LEADER oraz politykach horyzontalnych Unii Europejskiej. 

 składać oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz 

podpisywać wszelkie umowy i zobowiązania w jego imieniu. 

 

II.1 Cele statutowe i zakres działania 

 

Ogólne cele statutowe, którymi kieruje się Zarząd to: 

1) opracowanie, wdrożenie oraz wspieranie działań na rzecz realizacji opracowanej strategii 

rozwoju dla obszaru objętego wsparciem, 



 

 

 

 

 2) promocja obszarów wiejskich,  

3) aktywizowanie i mobilizowanie ludności wiejskiej,  

4) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności 

na obszarach wiejskich,  

5)  stymulowanie lokalnych inicjatyw,       

6) działalność edukacyjna i informacyjna w zakresie możliwości korzystania i wdrażania 

programów rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, 

7) wspieranie, opracowywanie i wdrażanie programów rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji 

rolnictwa finansowanych przez instytucje rządowe i samorządowe oraz struktury Unii 

Europejskiej, 

8) rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, 

9) działalność edukacyjna, informacyjna i szkoleniowa mająca na celu poprawę spójności 

społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym oraz 

krajowym, 

10) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości 

narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 

11) wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, 

12) wspieranie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji, 

13) propagowanie sportu, rekreacji i aktywnego trybu życia, 

14) wspieranie inicjatyw chroniących środowisko naturalne, 

15) wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami, 

16) podejmowanie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie 

działalności Stowarzyszenia. 

 

Do głównego zakresu działań Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:  

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków, 

2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,  

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

4) przygotowanie projektu i realizacja budżetu Stowarzyszenia, 

5) wnioskowanie wysokości składek członkowskich, 

6) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 

7) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego, 

8) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań, 

9) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków, 

10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 

11) powoływanie i odwoływanie dyrektora Biura Stowarzyszenia, 

12) ustalanie zasad i warunków zatrudnienia oraz  wysokości wynagrodzenia pracowników 

Biura Stowarzyszenia,  

13) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

14) powoływanie i nadzorowanie komisji tematycznych, stałych i doraźnych, które będą 

prowadzić prace nad przedstawionymi im przez Zarząd Stowarzyszenia zagadnień, 

15) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie, w tym regulaminu Biura 

Stowarzyszenia, oraz komisji tematycznych, doraźnych i stałych. 



 

 

 

 

  

 

II.2 Zebrania Zarządu 

 

W 2014 roku odbyło się 12 posiedzeń Zarządu (w tym: siedem odbyło się w trybie obiegowym), 

w czasie których członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzenia z tytułu udziału w zebraniach: 

I. 13-01-2014 – podjęcie uchwał obiegowo 

II. 21-01-2014 

III. 07-03-2014– podjęcie uchwał obiegowo 

IV. 20-03-2014– podjęcie uchwał obiegowo 

V. 14-04-2014 

VI. 28-04-2014– podjęcie uchwał obiegowo 

VII. 22-05-2014– podjęcie uchwał obiegowo 

VIII. 10-06-2014 

IX. 08-09-2014 

X. 03-11-2014 

XI. 18-12-2014 – podjęcie uchwał obiegowo 

XII. 23-12-2014– podjęcie uchwał obiegowo 

 

W okresie 01.01.2014r. – 31.12.2014r. podjęto 37 uchwał, które dotyczyły m.in.   

 

 

 

 

Lp. Data podjęcia 

uchwały 

Ilość 

obecnych 

członków 

Zarządu 

Nr uchwały W sprawie 

1. 13-01-2014 obiegowo 1/I/2014 zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska 

Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2. 21-01-2014 5 1/II/2014 przyjęcia szczegółowego opisu zadań 

planowanych do realizacji w ramach VII i VIII 

etapu. 

3. 21-01-2014 5 2/II/2014 przyjęcia projektów uchwał na Nadzwyczajne 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 

4. 21-01-2014 5 3/II/2014 usunięcia z listy członków Stowarzyszenia 

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów 

Wiejskich osób, które złożyły pisemną rezygnację 

5. 07-03-2014 obiegowo 1/III/2014 przyjęcia zmian w zakresie limitów środków na 

działanie osi 4 PROW 2009-2015 



 

 

 

 

 6. 07-03-2014 obiegowo 2/III/2014 przyjęcia zmian w Lokalnej Startegii Rozwoju 

Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska 

Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2009-2015 

7. 20-03-2014 obiegowo 1/IV/2014 przyjęcia zmian w zakresie limitów środków na 

działanie osi 4 PROW 2009-2015 

8. 20-03-2014 obiegowo 2/IV/2014 przyjęcia zmian w Lokalnej Strategia Rozwoju 

Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska 

Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2009-2015 

9. 14-04-2014 5 1/V/2014 zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z 

działalności statutowej Zarządu Stowarzyszenia 

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów 

Wiejskich za rok 2013 

10. 14-04-2014 5 2/V/2014 zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa 

Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2013 

11. 14-04-2014 5 3/V/2014 zwołania Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

12. 14-04-2014 5 4/V/2014 przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia Dolnoodrzańska 

Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 

13. 14-04-2014 5 5/V/2014 zmiany uchwały Zarządu nr 3/XXXIII/2012 z dnia 23 

lipca 2012r. W sprawie wprowadzenia w 

Stowarzyszeniu Dolnoodrzańska Inicjatywa 

Rozwoju Obszarów Wiejskich Regulaminu 

udzielania zamówień, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30000 euro netto 

14. 14-04-2014 5 6/V/2014 udzielenia pełnomocnictwa pracownikom Biura 

LGD DIROW 

15. 14-04-2014 5 7/V/2014 udzielenia pełnomocnictwa pracownikom Biura 

LGD DIROW 

16. 14-04-2014 5 8/V/2014 przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia 

17. 28-04-2014 obiegowo 1/VI/2014 przyjęcia zmian w zakresie limitów środków na 

działanie osi 4 PROW 2009-2015 



 

 

 

 

 18. 28-04-2014 obiegowo 2/VI/2014 przyjęcia zmian harmonogramu przewidywanych 

terminów podawania do publicznej wiadomości 

informacji o możliwości składania wniosków o 

przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

19. 22-05-2014 obiegowo 1/VII/2014 przyjęcia zmian w zakresie limitów środków na 

działanie osi 4 PROW 2009-2015 

20. 22-05-2014 obiegowo 2/VII/2014 przyjęcia zmian w Lokalnej Strategia Rozwoju 

Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska 

Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2009-2015 

21. 10-06-2014 5 1/VIII/2014 przyjęcia do realizacji wniosków na działania 

promujące obszar Lokalnej Strategii Rozwoju - 

imprezy sportowo - rekreacyjno - turystyczne 

22. 10-06-2014 5 2/VIII/2014 przyjęcia do realizacji wniosków na działania 

promujące obszar Lokalnej Strategii Rozwoju - 

targi/jarmarki 

23. 08-09-2014 6 1/IX/2014 zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa 

Krajowego 

24. 08-09-2014 6 2/IX/2014 usunięcia z listy członków Stowarzyszenia 

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 

25. 08-09-2014 6 3/IX/2014 przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia 

26. 03-11-2014 6 1/X/2014 przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia 

27. 03-11-2014 6 2/X/2014 określenia warunków zatrudnienia oraz wysokości 

wynagradzania Pracownika ds. administracji 

28. 03-11-2014 6 3/X/2014 przyjęcia zmian w zakresie limitów środków na 

działanie osi 4 PROW 2009-2015 

29. 03-11-2014 6 4/X/2014 przyjęcia zmian w Lokalnej Startegii Rozwoju 

Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska 

Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2009-2015 

30. 18-12-2014 obiegowo 1/XI/2014 przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu 

Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

31. 18-12-2014 obiegowo 2/XI/2014 przyjęcia rezygnacji z funkcji członka Zarządu 

Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 

32. 18-12-2014 obiegowo 3/XI/2014 przyjęcia zmian w zakresie limitów środków na 

działanie osi 4 PROW 2009-2015 

33. 18-12-2014 obiegowo 4/XI/2014 przyjęcia szczegółowego opisu zadań 

planowanych do realizacji w ramach IX etapu 



 

 

 

 

 34. 18-12-2014 obiegowo 5/XI/2014 przyjęcia zmian w Lokalnej Strategia Rozwoju 

Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska 

Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2009-2015 

35. 18-12-2014 obiegowo 6/XI/2014 zmiany uchwały w sprawie określenia warunków 

zatrudnienia Pracownika ds. promocji i szkoleń 

36. 23-12-2014 obiegowo 1/XII/2014 przyjęcia zmian w zakresie limitów środków na 

działanie osi 4 PROW 2009-2015 

37. 23-12-2014 obiegowo 2/XII/2014 przyjęcia zmian w Lokalnej Strategia Rozwoju 

Lokalnej Grupy Działania Dolnoodrzańska 

Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2009-2015 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

III. Informacja o działalności Stowarzyszenia  

 

III.1. Ogłaszane nabory wniosków o przyznanie pomocy  

 

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie ogłosiło II terminy naborów wniosków o przyznanie 

pomocy: 

 

I termin – 23.04.2014 -13.05.2014 r. 

 LGD-DIROW/MP/I/2014  Limit środków – 598 403,52 zł (Małe projekty). 

 LGD-DIROW/OW/I/2014- Limit środków – 600 000,00 zł(Odnowa i Rozwój Wsi) 

 

II termin -  24.06.2014-8.07.2014 r 

 LGD-DIROW/OW/II/2014 Limit środków – 675 976,79 zł(Odnowa i Rozwój Wsi), 

 LGD-DIROW/TM/II/2014  Limit środków – 300 000,00 zł (Tworzenie i Rozwój 

Mikroprzedsiębiorstw) 

 

III.2. Organizacja i udział w działaniach promocyjnych i szkoleniowych 

 

Data Miejsce Zastosowana 

metoda/narzę

dzia/środek 

przekazu 

Opis rozpowszechniania informacji z 

zastosowaniem danej 

metody/narzędzia/środka przekazu 

Odbiorcy informacji 

11-

12.03.2

014 

Hotel 

Victoria, ul. 

Zamostna 1, 

84-239 

Bolszewo 

Szkolenie  

wyjazdowe z 

wizytą studyjną. 

Szkolenie  wyjazdowe z wizytą studyjną  w 

LGD Dorzecza Słupi dla Zarządu oraz 

Komisji Rewizyjnej z zasad i obowiązków 

organów Stowarzyszenia 

Zarząd oraz Komisja 

Rewizyjna 

Stowarzyszenia DIROW. 



 

 

 

 

 05.201

4 

Gryfino, 

Chojna 

prasa Umieszczenie informacji o naborach  na 

działanie „Małe Projekty” i „ Odnowa i 

rozwój Wsi” w prasie wydającej tygodnik 

na obszarze objętym LSR 

Mieszkańcy  obszaru 

objętego LSR 

05.201

4 r 

Gryfino, 

Chojna 

lokalne portale 

informacyjne 

Umieszczenie informacji o naborach  na 

działanie „Małe Projekty” i „ Odnowa i 

rozwój Wsi” oraz naborach na działania 

promujące obszar LSR w lokalnych 

portalach informacyjnych 

Mieszkańcy  obszaru 

objętego LSR. 

17.03.

2014 r 

Budynek 

Urzędu 

Miasta i 

Gminy w 

Gryfinie 

Spotkanie 

informacyjne 

Zorganizowano spotkanie informacyjne 

poza siedzibą LGD, w którym uczestniczyło 

22 osoby. Spotkanie dotyczyło 

przygotowania wniosków o przyznanie 

pomocy w ramach naboru dla działań: 

„Małe Projekty” , „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”. 

Mieszkańcy  obszaru 

objętego LSR. 

01.05.

2014 r. 

Jasne Błonia, 

Szczecin 

Stoisko 

Informacyjne 

Włączono się w Szczecińskie Obchody10-

lecia UE i przygotowano stoisko 

Stowarzyszenia na którym udzielano 

informacji nt. funduszy Unijnych, 

przeprowadzono konkurs dla dzieci i 

młodzieży nt. wiedzy o Unii Europejskiej 

oraz zaprezentowano w formie 

multimedialnej współpracę pomiędzy 

Stowarzyszeniem a mieszkańcami obszaru 

objętego LSR. 

Uczestnicy imprezy 

plenerowej 

Szczecińskie Obchody 

10-lecia UE 

03.05.

2014 r. 

Gryfino Stoisko 

Informacyjne 

Włączono się imprezę plenerową pt. 

”Spotkajmy się na nabrzeżu”, 

zorganizowano stoisko Stowarzyszenia na 

którym udzielano informacji nt. możliwości 

pozyskiwania funduszy poprzez DIROW 

oraz przeprowadzono konkurs dla dzieci i 

młodzieży nt. wiedzy o Unii Europejskiej 

Mieszkańcy  obszaru 

objętego LSR. 

08-

09.05.

2014 r. 

Biuro  LGD 

ul. 

Sprzymierzo

nych 1, 74-

100 Gryfino 

Dni otwarte w 

biurze LGD. 

Zorganizowano dni otwarte  w biurze LGD 

podczas których rozpowszechniano 

informację nt. Lokalnej Strategii Rozwoju, 

możliwościach wsparcia z UE i współpracy 

ze Stowarzyszeniem DIROW 

Mieszkańcy obszaru 

objętego Lokalna 

Strategia Rozwoju (w 

tym młodzież). 

14-

15.06.

2014 r 

Międzynaro

dowe Targi 

"InKontakt2

014" w 

Schwedt 

Stoisko 

Informacyjne 

Zorganizowano stoisko Stowarzyszenia 

poza granicami Polski na którym 

promowano Stowarzyszenie i szukano 

podmiotów zagranicznych do współpracy. 

Mieszkańcy Schwedt 

oraz odwiedzający targi 



 

 

 

 

 05.05.

2014 

Sala w 

Urzędzie 

Gminy Banie 

ul. Skośna 6 

Spotkanie 

Informacyjne 

Zorganizowano spotkanie informacyjne 

poza siedzibą LGD, w którym uczestniczyło 

16  osób. Spotkanie dotyczyło aplikowania  

na wydarzenia promujące obszar LSR 

Mieszkańcy obszaru 

LSR zainteresowani 

aplikowaniem  na 

działania promujące 

oraz pracownicy biura.   

07.05.

2014 r. 

Kozielice Spotkanie 

Informacyjne, 

warsztatowe 

Zorganizowano spotkanie informacyjne w 

formie warsztatowej poza siedzibą LGD, w 

którym uczestniczyło 7 osób. Spotkanie 

dotyczyło przygotowania wniosków o 

przyznanie pomocy w ramach naboru dla 

działań: „Małe Projekty” , „Tworzenie i 

rozwój mikroprzedsiębiorstw” . Uczestnicy 

mieli możliwość przećwiczenia wypełniania 

wniosku w formie elektronicznej. 

Mieszkańcy obszaru 

LSR zainteresowani 

aplikowaniem na 

działania: Małe 

Projekty” , „Tworzenie i 

rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” 

oraz pracownicy biura.   

09.05.

2014 r. 

Stare 

Objezierze 

Spotkanie 

Informacyjne, 

warsztatowe 

Zorganizowano spotkanie informacyjne w 

formie warsztatowej poza siedzibą LGD, w 

którym uczestniczyło 9 osób. Spotkanie 

dotyczyło przygotowania wniosków o 

przyznanie pomocy w ramach naboru dla 

działań: „Małe Projekty” , „Tworzenie i 

rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Uczestnicy 

mieli możliwość przećwiczenia wypełniania 

wniosku w formie elektronicznej. 

Mieszkańcy obszaru 

LSR zainteresowani 

aplikowaniem oraz 

pracownicy biura.   

1.07-

30.09.

2014 

Obszar 

objęty LSR 

Imprezy 

sportowo-

rekreacyjno-

turystyczne oraz 

targi i jarmarki. 

Zorganizowano 10 imprez sportowo-

rekreacyjno-turystycznych oraz 2 jarmarki. 

Mieszkańcy terenu 

objętego LSR 

04.07.

2014 r. 

Widuchowa Konsultant Zorganizowano konsultacje poza siedzibą 

LGD. Beneficjenci konsultowali wnioski na 

działanie „Małe Projekty”, „Odnowa i 

rozwój Wsi” . 

Osoby składające   

wniosek do LGD 

03.07.

2014 r. 

Biuro 

DIROW, ul. 

Sprzymierzo

nych 1, 74-

100 Gryfino 

Spotkanie 

informacyjne 

Zorganizowano spotkanie informacyjne w 

siedzibie LGD, w którym uczestniczyło 12 

osób. Spotkanie dotyczyło realizacji i 

rozliczenie się z  podpisanych umów na 

działania promujące obszar LSR 

Mieszkańcy terenu 

objętego LSR 



 

 

 

 

 30.06-

01.07.

2014r. 

Siemczyno Stoisko 

Informacyjne 

Podczas konferencji 

„Rewitalizacja Środowisk popegeerowskich 

– odzyskanie uśpionego kapitału”, 

zorganizowano stoisko informacyjne, na 

którym przedstawiano w formie prezentacji 

multimedialnej, realizację ze wszystkich 

działań podejścia LIDER na obszarach 

wiejskich podlegających LSR 

Stowarzyszenia DIROW. 

Uczestnicy konferencji. 

30.07.

2014 r. 

Biuro 

DIROW ul. 

Sprzymierzo

nych 1, 74-

100 Gryfino 

Mapa turystyczna  

obszaru LGD 

DIROW 

Opracowano i wydano 4000 sztuk map 

turystycznych z czego 2000 sztuk  jest 

tłumaczonych na język niemiecki i 

angielski. Mapy obrazują obszar LSR 

podlegający pod LGD DIROW ze 

wskazanymi miejscami realizacji projektów 

oraz opisanymi ciekawymi miejscami w 

poszczególnych gminach należących do 

LGD DIROW. 

Mieszkańcy obszaru, 

odwiedzający obszar 

LSR oraz osoby 

odwiedzające stoiska 

promocyjne  

Stowarzyszenia. 

30.07. 

2014r . 

Biuro 

DIROW, ul. 

Sprzymierzo

nych 1, 74-

100 Gryfino 

Przewodnik 

turystyczny 

Obszaru LGD 

DIROW 

Opracowano i wydano 2000 sztuk 

przewodnika turystycznego tłumaczonego 

na język niemiecki i angielski. Przewodnik 

obrazuje obszar LSR podlegający pod LGD 

opisuje ciekawe miejsca  w poszczególnych 

gminach należących do LGD DIROW. 

Mieszkańcy obszaru, 

odwiedzający obszar 

LSR oraz osoby 

odwiedzające stoiska 

promocyjne  

Stowarzyszenia. 

24-

25.09.

2014 r. 

Dworek 

Wiktoria ul. 

Kolejowa 

37 

73-115 

Dolice 

Szkolenie dla 

osób 

realizujących LSR   

realizacji i 

rozliczania 

wniosków na 

działania : „Małe 

Projekty” oraz 

„Odnowa i rozwój 

Wsi.” 

Zorganizowano wyjazdowe szkolenie w 

którym wzięło udział 18 osób. Podczas 

szkolenia wyjaśniono wszelkie wątpliwości 

pojawiające się przy realizacji i rozliczaniu 

projektu. Udzielono wskazówek jak 

postępować w przypadku częstych błędów 

popełnianych przez beneficjentów. 

Beneficjenci LGD, 

pracownicy biura oraz 

zainteresowani 

tematyką z obszaru 

LGD 

16-

17.10.

2014 

Centralny 

Ośrodek 

Sportu 

Przygotowań 

Olimpijskich 

Bukowina  w 

Wałczu 

Konferencja Uczestniczono w konferencji pt.” 

Podsumowanie efektów podejścia Leader 

w okresie programowania 2007-2013” 

Podczas konferencji przedstawiono w 

formie multimedialnej tzw. dobre praktyki 

czyli przedstawiono działania warte 

propagowania na obszarach wiejskich. 

 

Uczestnicy konferencji: 

urzędnicy UM, Zarząd i 

pracownicy LGD, 

zaproszeni goście . 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

Dodatkowo pracownicy Biura LGD uczestniczyli w: 

- Regionalne spotkanie Zachodniopomorskiej Sieci Leader, Konferencja pn.:” wspieranie lokalnego 

rozwoju na obszarach wiejskich w bieżącej oraz nowej perspektywie finansowej” Luboradza 8-9 

kwietnia 2014 

- Konferencja „Sektor publiczny, społeczny i gospodarczy szansą na zmiany w regionach poprzez 

partnerstwa z LGD w świetle nowej perspektywy finansowej PROW na lata 2014-2020” Pyrzyce 

5.09.2014r. 

- Cykl 5 szkoleń z zakresu tworzenia lokalnych strategii rozwoju (LSR), przygotowania strategii 

komunikacyjnej lokalnej grupy działania (LGD) i angażowania społeczności lokalnych w 

przygotowanie i realizację LSR,  Październik – Listopad 2014, Zachodniopomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 

 

III. 3 Projekty Współpracy 

 

W 2014 roku Stowarzyszenie uczestniczyło w dwóch projektach współpracy: 

 Partnerski Inkubator Kultury („PIK") – projekt polegał na zaktywizowaniu 24 osób  

ze społeczności lokalnej w tym ludzi młodych i lokalnych liderów poprzez objęcie wsparciem 

merytorycznym i technicznym w czasie trwania projektu, podniesienie kompetencji z zakresu 

organizacji imprez podczas 3 modułów szkoleniowych w okresie 10 miesięcy  

i zorganizowanie minimum 5 przedsięwzięć. Projekt został zrealizowany w partnerstwie z 

dwoma krajowymi LGD: „Szlakiem Granitu” (woj. dolnośląskie) oraz  „ Ziemi Kraśnickiej ( woj. 

Lubelskie) . Ze strony Stowarzyszenia DIROW udział w projekcie wzięło 8 młodych liderów 

lokalnych (4 z gminy Banie i 4 z gminy Kozielice) oraz dwóch pracowników Biura 

koordynujących projekt. W ramach projektu w Łowiczu odbyły się 3 moduły szkoleniowe,  

podnoszące kompetencje z zakresu pracy w grupie, PR-u, fundrisingu oraz zasad ustawienia  

dźwięku i światła przy organizacji wydarzeń kulturalnych. Następnie uczestnicy projektu 

pojechali na Slot Art Festiwal do Lubiąży, gdzie przez 8 dni byli wolontariuszami różnych ekip 

i obsługiwali festiwal. Następnie uczestnicy projektu zorganizowali swoje wydarzenia 

kulturalne, były to „ Dj’s Battle 2014” w Łozicach oraz Sound Blast 2014 w Baniach. Projekt 

zakończył się konferencja podsumowująca, która odbyła się w Żyrardowie. Podczas projektu 

został nakręcony 20 minutowy  film promujący projekt  pt.:  „ Partnerski Inkubator Kultury”. 

Wartość przyznanej pomocy w ramach realizowanego projektu : 35 357,09 zł 

. 

 Zintegrowane Strefy Rekreacji Ruchowej („ZSRR”) –  dzięki zrealizowanemu projektowi na 

obszarze działania LGD DIROW powstało 10 siłowni plenerowych (w skład jednej siłowni 

plenerowej wchodziły następujące urządzenia: masażer pleców, twister podwójny, wioślarz, 

krzesełko do wyciskania, tablica informacyjna – dwustronna), po jednej w każdej z 10 Gmin 

wchodzących w skład Stowarzyszenia. Wydane zostały także ulotki promujące aktywność 

sportowo-rekreacyjną w oparciu o urządzenia siłowni plenerowych oraz nakręcony został 40-

minutowy film promocyjny prezentujący siłownie zewnętrzne wraz  



 

 

 

 

 z instruktażem ćwiczeń. Wartość przyznanej pomocy w ramach realizowanego projektu: 

114 613,52 zł. 

 

III.4. Umowy podpisane w 2014 r.: 

 Umowa z Fundacją Partnerstwo Dorzecza Słupi  – obsługa moderatora podczas szkolenia 

dla Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

 Umowa z Panią Marcelą Kościańczuk na przeprowadzenie szkolenia pt.: „ Ja w swojej grupie 

i środowisku” 

 Umowa z Edukacyjnym Klubem  Malucha Agata Silczak na  przeprowadzenie szkolenia pt.:  

„ Ja w swojej grupie i środowisku” 

 Umowa z Kancelarią Audytorską KONTO Mariana Litwiniaka - usługi księgowe w ramach 

PIK 

 Umowa z Wydawnictwem Progress na przygotowanie, druk i wydanie mapy obszaru oraz 

przewodnika turystycznego 

 Umowa z Panem Tomaszem Białym w zakresie udzielania konsultacji beneficjentom 

Stowarzyszenia DIROW 

 Umowa z Panią Anną Dybką na organizację wydarzenia promującego obszar LSR 

 Umowa z Panią Jadwigą Gogól na organizację wydarzenia promującego obszar LSR 

 Umowa z Panem Andrzejem Makułą na organizację wydarzenia promującego obszar LSR 

 Umowa z Panią Renatą Młynarską na organizację wydarzenia promującego obszar LSR 

 Umowa z Stowarzyszeniem Turystyczno-Sportowym "Kontra" Banie na organizację 

wydarzenia promującego obszar LSR 

 Umowa z Stowarzyszeniem ,,Kuźnia Inicjatyw Niebanalnych” na organizację wydarzenia 

promującego obszar LSR 

 Umowa z Panią Natalią Sikorą na organizację wydarzenia promującego obszar LSR 

 Umowa z Stowarzyszeniem  Edukacji Promocji i Wsparcia Aktywności Społecznej „Nasza 

Mała Ojczyzna” na organizację wydarzenia promującego obszar LSR 

 Umowa z Panią Agnieszką Woźniak na organizację wydarzenia promującego obszar LSR 

 Umowa z Panią Katarzyną Kupczyk na organizację wydarzenia promującego obszar LSR 

 Umowa z Panią Agnieszką Jäger na organizację wydarzenia promującego obszar LSR 

 Umowa z Panią Agnieszką Skrycką na organizację wydarzenia promującego obszar LSR 

 Umowa z Panem Mateuszem Kogutem na usługę nagłośnienia na imprezie pt.: "DJ'S 

BATTLE 2014" 

 Umowa z Panią Bożeną Sarnowską na wykonywanie pracy z zakresu ewaluacji własnej 

Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 

 Umowa z Panem Bartoszem Wójcik na wykonanie map geodezyjnych 

 Umowa z Panem Radosławem Zabłockim za dokonanie odbioru wykonania prac siłowni 

zewnętrznych w ramach projektu współpracy „ZSRR”  

III.5. Informacja o zatrudnieniu 

 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku jednostka zatrudnia czterech pracowników w pełnym wymiarze 

pracy: 

 Pracownika ds. koordynowania projektów, 

 Pracownik ds. administracji, 



 

 

 

 

 

 Pracownik ds. promocji i szkoleń, 

 Dyrektora Biura LGD. 

 

 

 

 

 


