
 

Uchwała Nr  1/2021 

 

Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 
z dnia 30 września 2021 roku 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 

Obszarów Wiejskich za rok 2020. 

 

 

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

Obszarów Wiejskich Walne Zebranie Członków uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów 

Wiejskich za rok 2020 w wersji jak w załączniku nr 1. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………….…………………………………. 

 (Przewodniczący Walnego Zebrania Członków) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

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

Obszarów Wiejskich do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy zatwierdzanie sprawozdań 

Rady Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, w szczególności 

dotyczących projektów realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  
do Uchwały nr  1/2021 

Walnego  Zebrania Członków Stowarzyszenia  
Dolnoodrzańska Inicjatywa  Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady  
Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa 
 Rozwoju Obszarów Wiejskich za rok 2020 

z dnia 30 września 2021r. 

 

 

Sprawozdanie Rady Stowarzyszenia 

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów                  

Wiejskich za rok 2020 
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Podstawa działania 

Rada Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 

Obszarów Wiejskich działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia oraz Regulaminu 

Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia. 

Kompetencje 

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być realizowane 

w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju.  

Skład Rady LGD w 2020 roku 

W skład Rady LGD Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wchodzili następujący członkowie:  

1. Skrzypiński Janusz –Przewodniczący  

2. Kowalczyk Janusz – Wiceprzewodniczący 

3. Lidwin Michał  

4. Gabryś- Portkowska Małgorzata 

5. Górski Robert  

6. Jasek Sławomir 

7. Kozieł Marian 

8. Mazur Andrzej 

9. Mąka Monika 

10. Piątek Józef 

11. Siedmiogrodzki Janusz 

 

 

Nabory wniosków 

W terminie od 1.12.2020r. - 15.12.2020r. odbyły się 3 nabory wniosków z zakresu: 

 promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 

 rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, 

 budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych. 

 



Z zakresu  promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych wpłynęło: 

7 wniosków na łączną kwotę  410 594,37 zł 

Z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 

wpłynęło: 

  8 wniosków  na łączną kwotę  1 mln 444 736,25 zł 

Z zakresu  budowy lub przebudowy  publicznych dróg gminnych lub powiatowych wpłynęły: 

2 wnioski na łączną kwotę 623 462,20 zł 

Nabór i ocena wniosków odbywały się na przełomie roku 2020-2021.  

Terminy spotkań Rady LGD 

W roku 2020 Rada Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 

spotkała się 1 raz w dniu 17.02.2020. Spotkanie dotyczyło przyjęcia sprawozdania Rady za 

2019 r. oraz ponownego rozpatrzenia wniosku. W roku 2020 odbyło się również 18 spotkań 

Rady LGD w trybie obiegowym. 

 

Obecności na Zebraniach Rady LGD 

Frekwencja na spotkaniach Rady w 2020 roku kształtowała się następująco: 

 

 

Rysunek 1. Frekwencja na spotkaniach Rady LGD w 2020 roku 

 



W okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r. podjęto 21 uchwał, które dotyczyły: 

Lp. 
Data 

podjęcia 
uchwały 

Nr uchwały W sprawie 

1. 17-02-2020 1/I/2020 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Stowarzyszenia 

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich za 

okres 1.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 

2. 17-02-2020 044/I/2019 
w sprawie ponownego rozpatrzenia  protestu dla wniosku o 

przyznanie pomocy  LGD-DIROW/I/2019/K/024 

3. 27-04-2020 1/II/2020 
w sprawie możliwości wprowadzenia zmian do wniosku o 

przyznanie pomocy przez beneficjenta 

4. 04-06-2020 1/III/2020 
w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy 

przez beneficjenta w zakresie wprowadzenia zmian do zakresu 
rzeczowo-finansowego operacji, będącego częścią Biznesplanu. 

5. 04-06-2020 2/III/2020 
w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy 

przez beneficjenta w zakresie wprowadzenia zmian do zakresu 
rzeczowo-finansowego operacji, będącego częścią Biznesplanu. 

6. 08-07-2020 1/IV/2020 
w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy 

przez beneficjenta w zakresie zmiany terminu złożenia wniosku 
o płatność. 

7. 24-07-2020 1/V/2020 

w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy 
przez beneficjenta  w zakresie  wprowadzenia zmian do 

zakresu rzeczowo-finansowego operacji, będącego częścią 
Biznesplanu oraz zmiany terminu rozpoczęcia działalności oraz 

złożenia wniosku o płatność I transzy. 

8. 01-09-2020 1/VI/2020 

w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy 
przez beneficjenta wprowadzenia zmian do zakresu rzeczowo-

 zmiany celu projektu oraz rozszerzenia profilu 
działalności gospodarczej. 

9. 16-09-2020 1/VII/2020 
w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy 

przez beneficjenta w zakresie wprowadzenia zmian do zakresu 
rzeczowo-finansowego operacji, będącego częścią Biznesplanu. 

10. 22-09-2020 1/VIII/2020 
w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy 

przez beneficjenta w zakresie wprowadzenia zmian do zakresu 
rzeczowo-finansowego operacji, będącego częścią Biznesplanu. 

11. 30-09-2020 1/IX/2020 
w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy 

przez beneficjenta w zakresie zmiany terminu złożenia wniosku 
o płatność II transzy. 

12. 07-10-2020 1/X/2020 
w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy 

przez beneficjenta w zakresie zmiany terminu złożenia wniosku 
o płatność II transzy. 



13. 14-10-2020 1/XI/2020 
w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy 

przez beneficjenta w zakresie zmiany terminu złożenia wniosku 
o płatność II transzy. 

14. 16-10-2020 1/XII/2020 
w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy 

przez beneficjenta w zakresie wprowadzenia zmian do zakresu 
rzeczowo-finansowego operacji, będącego częścią Biznesplanu. 

15. 30-10-2020 1/XIII/2020 
w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy 

przez beneficjenta w zakresie zmiany terminu złożenia wniosku 
o płatność końcową. 

16. 9-11-2020 1/XIV/2020 
w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy 

przez beneficjenta w zakresie zmiany terminu złożenia wniosku 
o płatność końcową. 

17. 13-11-2020 1/XV/2020 
w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy 

przez beneficjenta w zakresie wprowadzenia zmian do zakresu 
rzeczowo-finansowego operacji, będącego częścią Biznesplanu. 

18. 30-11-2020 1/XVI/2020 
w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy 

przez beneficjenta w zakresie wprowadzenia zmiany 
zatrudnienia pracownika z pełnego etatu na 1/8 etatu. 

19. 02-12-2020 1/XVII/2020 

w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy 
przez beneficjenta w zakresie zmiany terminu złożenia wniosku 

o płatność II transzy oraz  wprowadzenia zmian do zakresu 
rzeczowo-finansowego operacji, będącego częścią Biznesplanu. 

20. 09-12-2020 1/XVIII/2020 
w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy 

przez beneficjenta w zakresie zmiany terminu złożenia wniosku 
o płatność II transzy. 

21.  14-12-2020 1/XIX/2020 
w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy 

przez beneficjenta w zakresie zmiany terminu złożenia wniosku 
o płatność. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Podsumowanie 

Ocenia się, że opisane powyżej działania stanowią podstawę do sformułowania pozytywnej 

opinii dotyczącej funkcjonowania Rady LGD w 2020 roku. 

Przewodniczący Rady LGD 

Janusz Skrzypiński 

 

 


