
 

PROJEKT 

 

Uchwała Nr  10/2017 

 

Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 
z dnia 30 marca 2017 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Zarządu Stowarzyszenia Dolnoodrzańska 

Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich za okres marzec 2013 – marzec 2017. 

 

 

Na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 6 Statutu Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 

Obszarów Wiejskich Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Zatwierdza się sprawozdanie kadencyjne Zarządu Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 

Obszarów Wiejskich za okres marzec 2013 – marzec 2017 w wersji jak w załączniku nr 1. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………….………………………….…………………………………. 

 (Przewodniczący Walnego Zebrania Członków) 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z zapisami Statutu § 28 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. 6 Walne Zebranie Członków powinno 

przedstawione sprawozdanie rozpatrzyć.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 1  

do Uchwały nr 10/2017 
Walnego  Zebrania Członków Stowarzyszenia  

Dolnoodrzańska Inicjatywa  Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego 

 Zarządu Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 
 Obszarów Wiejskich za okres marzec 2013 – marzec 2017 

z dnia 30 marca 2017r. 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie kadencyjne Zarządu Stowarzyszenia 

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 

za okres marzec 2013 – marzec 2017 
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Informacje podstawowe  
 

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 

 

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. 

 

Skład Zarządu 
 

W związku z zakończeniem 4-letniej kadencji, 19 marca 2013r. odbyło się Sprawozdawczo 

Wyborcze Walne Zebranie Członków, na którym powołano nowy skład Zarządu – Uchwała 

nr 28/2013 Sprawozdawczo Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 19 marca 2013 roku 

w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 

Obszarów Wiejskich: 

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: 

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  

 

13 kwietnia 2015 roku została podjęta uchwała przyjmująca rezygnację z funkcji członka 

Zarządu Stowarzyszenia DIROW złożoną przez Panią Teresę Sadowską (uchwała 1/IV/2015). 

 

Skład Zarządu w okresie od 13.04.2015r. do 13.03.2017r.: 

1. Tomasz Siergiej – Prezes Zarządu 

2. Barbara Rawecka – Wiceprezes Zarządu  

3. Racinowski Maciej – Wiceprezes Zarządu  

4. Miler Jerzy – Skarbnik  

5. Mąka Henryk – Sekretarz  

6. Salwa Andrzej – Członek Zarządu  

 

 Ilość członków Stowarzyszenia 

Ogółem stan członków Stowarzyszenia na dzień 13 marca 2017 roku wynosi 93 członków. 

 
Zebrania i uchwały Zarządu 

 

Od marca 2013 roku odbyło się 9 posiedzeń Zarządu (w tym: jedno odbyło się w trybie 

obiegowym), podczas których podjętych zostało 35 uchwał. 

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

obiegowym), podczas których podjętych zostało 37 uchwał. 

W 2015 roku odbyło się 10 posiedzeń Zarządu (w tym: dwa odbyły się w trybie obiegowym), 

podczas których podjętych zostało 38 uchwał. 



W 2016 roku odbyły się 4 posiedzenia Zarządu, podczas których podjętych zostało 18 

uchwał. 

Do marca 2017 roku odbyły się 2 posiedzenia Zarządu, podczas których podjętych zostało 7  

uchwał. 

 

W czasie trwania kadencji, w okresie od marca 2013 roku do marca 2017 roku odbyło się 

łącznie 37 posiedzeń Zarządu (w tym 10 odbyło się w trybie obiegowym). Członkowie 

Zarządu nie pobierali wynagrodzenia z tytułu udziału w posiedzeniach. 

 

Informacje o zatrudnieniu 
 

Okres zatrudnienia Stanowisko Imię i nazwisko 

06.06.2011 – 31.03.2015 Dyrektor Biura Małgorzata Głowacka 

01.04.2015 – obecnie Dyrektor Biura Elżbieta Lach 

02.11.2011 – obecnie Pracownik ds. administracji i promocji/ 

Pracownik ds. Koordynowania 

projektów / 

Kierownik ds. koordynowania projektów 

Justyna Wiktorowicz 

13.08.2012 – 31.08.2013 Pracownik ds. administracji i promocji Joanna Kina 

17.09.2013 – obecnie  Pracownik ds. promocji i szkoleń/ 

Specjalista ds. promocji i szkoleń 

Monika Domagała-

Janowska 

10.01.2013 – 18.04.2014 Pracownik ds. administracji Agnieszka Bara 

10.11.2014r. – obecnie  Pracownik ds. administracji/ 

Specjalista ds. administracji 

Jarosław Łoś 

 

Informacja o przeprowadzonych naborach 

 

W ramach PROW 2007-2013 (który został zakończony w roku 2015) LGD ogłosiła 27 

naborów na działania: Odnowa i rozwój wsi (9 naborów), Małe projekty (8 naborów), 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (5 naborów) oraz Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej (5 naborów). 

Łącznie we wszystkich przeprowadzonych naborów swoje wnioski złożyło 286 podmiotów. 

Ilość złożonych projektów w ramach poszczególnych działań przedstawia się następująco: 

 Odnowa i rozwój wsi – 89 złożonych projektów; 



 Małe projekty – 162 złożone projekty; 

 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 24 złożone projekty; 

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 11 złożonych projektów. 

Złożone w ramach naborów projekty opiewały na kwotę 18 802 295,55 zł. Ze względu na 

obowiązujące limity wypłacone zostały środki w kwocie 5 852 200,74 zł. Wartość całkowita 

zrealizowanych operacji w ramach działań Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi wyniosła 

8 196 529,21 zł. 

Poza tym w latach 2013-2015 Stowarzyszenie w ramach działań aktywizujących 

przeprowadziło nabory na organizację wydarzeń promujących obszar LSR oraz na 

organizację targów/jarmarku promujących obszar LSR. W tym okresie wybrano 44 wnioski 

na przeprowadzenie wydarzeń promujących obszar LSR oraz 2 wnioski na organizację 

targów/jarmarku promujących obszar LSR. Łącznie na te wydarzenia zostało przekazane 

44 693,97 zł. 

W nowej perspektywie finansowej PROW na lata 2014-2020 zostały do tej pory 

przeprowadzone 4 nabory z zakresu: Podejmowania działalności gospodarczej, Rozwoju 

działalności gospodarczej, Zachowania dziedzictwa lokalnego oraz Tworzenia lub rozwoju 

inkubatorów przetwórstwa lokalnego.  

Łącznie do Biura LGD wpłynęło 37 wniosków. Ilość złożonych wniosków w ramach 

poszczególnych zakresów przedstawia się następująco: 

 Podejmowanie działalności gospodarczej – 20 wniosków; 

 Rozwój działalności gospodarczej – 12 wniosków; 

 Zachowanie dziedzictwa lokalnego – 3 wnioski; 

 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego – 2 wnioski. 

Limit środków na poszczególne zakresy: 

 Podejmowanie działalności gospodarczej – 1 800 000,00 zł; 

 Rozwój działalności gospodarczej – 910 000,00 zł; 

 Zachowanie dziedzictwa lokalnego – 300 000,00 zł; 

 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego – 500 000,00 zł. 

Łącznie limit środków w ramach naborów wynosił 3 510 000,00 zł. 

Beneficjenci złożyli wnioski na kwoty: 

 Podejmowanie działalności gospodarczej – 2 000 000,00 zł; 

 Rozwój działalności gospodarczej – 2 684 591,26zł; 

 Zachowanie dziedzictwa lokalnego – 815 925,00 zł; 

 Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego – 593 385,00 zł. 

Łącznie Beneficjenci złożyli wnioski na kwotę 6 093 901,92 zł.  

 

Projekty współpracy 

 

W czasie trwania kadencji 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. 

 

Umowy podpisane z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Zachodniopomorskiego 

 

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00004-6934-UM1600004/15 w ramach poddziałania 

„Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - 

zawarta dnia 02.10.2015 roku w Szczecinie. Na jej mocy została przyznana pomoc w 

wysokości 110 000,00 zł.  

 

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność nr 00010-6933-UM1610000/15 – zawarta w dniu 19.05.2016 roku w Szczecinie. 

Wysokość środków finansowych przyznanych na mocy umowy to 7 000 000,00 zł.  

 



Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00009-6937-UM1600009/16 w ramach poddziałania 

„Koszty bieżące i aktywizacja” – zawarta w dniu 08.07.2016 roku  w Szczecinie. Wysokość 

przyznanej pomocy finansowej wynosi 1 650 000,00 zł.  

 


