
 

Uchwała Nr  9/2021 

 

Walnego Zebrania Członków 

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

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa 

Rozwoju Obszarów Wiejskich za okres III 2017 – IX 2021 

 

 

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 III 2017 – IX 2021 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 9/2021 

Walnego  Zebrania Członków Stowarzyszenia  
Dolnoodrzańska Inicjatywa  Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego 
 Zarządu Stowarzyszenia Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju 

 Obszarów Wiejskich za okres III 2017 – IX 2021 
z dnia 30 września 2021r. 

 

 

 

Sprawozdanie kadencyjne Zarządu Stowarzyszenia 

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich za 

kadencję 2017 –  2021 
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Informacje podstawowe 

 

Nazwa: Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Forma prawna: Stowarzyszenie 

Siedziba:  Gryfino 

Adres: ul. Flisacza 4c 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, 30 marca 2017r. odbyło się Sprawozdawczo 

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

nr 13/2017 Sprawozdawczo Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich z dnia 30 marca 2017 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. Salwa Andrzej – Członek Zarządu 

7. Anna Kusy – Kłos – Członek Zarządu 

 



Ilość członków Stowarzyszenia 

Ogółem stan członków Stowarzyszenia na dzień 10 września 2021 roku wynosi 82 członków. 

 
Zebrania i uchwały Zarządu 

 

Od marca 2017 roku odbyło się 8 posiedzeń Zarządu w tym 6 w  trybie obiegowym, podczas 

których podjętych zostało 27 uchwał. 

W 2018 roku odbyło się 6 posiedzeń Zarządu w tym 2 w trybie obiegowym, podczas których 

podjętych zostało 10 uchwał. 

W 2019 roku odbyło się 7 posiedzeń Zarządu w tym 3 w trybie obiegowym, podczas których 

podjętych zostało 19 uchwał. 

W 2020 roku odbyło się 5 posiedzeń Zarządu, podczas których podjętych zostało 12 uchwał. 

Do  września 2021 roku odbyły się 3 posiedzenia Zarządu  w tym 1 w trybie obiegowym, 

podczas których podjętych zostało 9  uchwał. 

 

W czasie trwania kadencji, w okresie od marca 2017 roku do września 2021 roku odbyło się 

łącznie 29 posiedzeń Zarządu (w tym 12 odbyło się w trybie obiegowym). Członkowie 

Zarządu nie pobierali wynagrodzenia z tytułu udziału w posiedzeniach. 

 

Informacje o zatrudnieniu 
 

Okres zatrudnienia Stanowisko Imię i nazwisko 

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 

17.09.2013 – 27.02.2020 Pracownik ds. promocji i szkoleń/ 

Specjalista ds. promocji i szkoleń 

Monika Domagała-

Janowska 

10.11.2014r. – obecnie  Pracownik ds. administracji/ 

Specjalista ds. administracji/  

Zastępca kierownika ds. koordynowania 

projektów 

Jarosław Łoś 

 

 

 



Informacja o przeprowadzonych naborach 

 

W ramach PROW 2014-2020 LGD ogłosiła 12 naborów z zakresu:  

 

 1 -15 grudnia 2020 r. 
 

1. Promocja obszaru objętego LSR 
2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 
3. Bodowa lub przebudowa dróg gminnych lub powiatowych 

 

 4 -18 października 2019 r 
 

4. Podejmowanie działalności gospodarczej 
5. Rozwój działalności gospodarczej 
6. Zachowanie dziedzictwa lokalnego 

 

 18 maja 2018 – 01 czerwca 2018 

7. Nabór o powierzenie grantów z zakresu promowanie obszaru objętego LSR, w tym 
produktów lub usług lokalnych 

 

 06 – 20 kwietnia 2018 r. 
 

8. Tworzenie bądź rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących 
przedsiębiorstwami spożywczymi  

 

 29 grudnia 2017 – 12 stycznia 2018 
 

9. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 
 

 29 grudnia 2017 – 12 stycznia 2018  

10. Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na 
obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych 

 
11. Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na 

obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie 
rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych 

 

 30 czerwca- 14 lipiec 2017 
 

12. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej, lub kulturalnej  

 

W ramach w/w działań w okresie od 2017 do 2021 roku złożono łącznie 123 wnioski o 

przyznanie pomocy oraz 11 wniosków o powierzenie grantu. 51 wniosków ma podpisane 

umowy o przyznanie pomocy z Urzędem Marszałkowskim. Kwota przyznanych umów wynosi 



5 666 477,22 zł. 44 beneficjentom zostały wypłacone środki  na łączną  kwotę  4 818 452,81 

zł. 

Projekty współpracy 

 

W czasie trwania kadencji Stowarzyszenie uczestniczyło w dwóch projektach współpracy: 

 

 Partnerska Akademia Przedsiębiorczości. 

Projekt polegał na kompleksowym przygotowaniu potencjalnych przedsiębiorców oraz 

lokalnych liderów z obszarów wiejskich do zrobienia pierwszego kroku w kierunku 

przedsiębiorczości. W projekcie brało udział 16 uczestników. Projekt realizowany był z 

Lokalną Grupą Działania ,, Szlakiem Granitu”. Celem  projektu współpracy było stworzenie 

przestrzeni do edukacji i wymiany doświadczeń wiedzy i promocji w zakładaniu rozwoju 

gospodarczego poprzez objęcie wsparciem merytorycznym i technicznym osób objętych 

projektem przez cały okres trwania projektu, podniesienie kompetencji z zakresu rozwoju 

gospodarczego poprzez zorganizowanie 3 modułów szkoleniowych, popularyzowanie 

aktywności i zdobycie doświadczenia poprzez uczestnictwo w wizycie studyjnej, targach oraz 

zorganizowanie przez uczestników minimum 2 mniejszych przedsięwzięć w trakcie trwania 

projektu i organizację konferencji podsumowującej projekt. Uczestnicząc w szkoleniach 

mogli sprawdzić jak ich pomysł lub działania, które wykonują są jakościowo dobre, jak 

założyć i prowadzić firmę oraz jak sprzedać swój produkt czy usługę. Kolejnym etapem 

projektu była wizyta studyjna po miejscach, które odniosły sukces przedsiębiorczy i sprawnie 

funkcjonują w swojej społeczności. Następnym etapem projektu były Międzynarodowe Targi 

Poznańskie, podczas których uczestnicy projektu mieli możliwość prezentacji swoich 

produktów/usług. Najważniejszym etapem projektu była realizacja własnego targu lub 

jarmarku dla swojej społeczności lokalnej. W tym momencie wykorzystali oni wszystkie 

umiejętności które zdobyli w ramach projektu.  

Wartość przyznanej pomocy w ramach realizowanego projektu: 48 483,00 zł. 

 

 Polsko – Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości 

Projekt polegał na zorganizowaniu polsko-szwedzkich dni przedsiębiorczości. W projekcie 

brało udział sześć Lokalnych Grup Działania.  W wyniku wymiany polsko-szwedzkiej 

nastąpiła identyfikacja i analiza możliwych do wykorzystania dobrych praktyk mieszkańców 

oraz przedsiębiorców szwedzkich i polskich w zakresie wykorzystania dziedzictwa 

kulinarnego dla utworzenia innowacyjnego wiejskiego produktu lokalnego oraz przekazanie 

dobrych praktyk w zakresie prowadzenia, rozwoju i marketingu istniejących 

przedsiębiorstw. W celu przygotowania polskich przedsiębiorców do wykorzystania 

dobrych praktyk zgodnie z polskim prawem, przeszli oni szkolenia z zakresu obowiązujących 

w Polsce przepisów. Projekt obejmował realizację trzech zadań: 



Zadanie 1:  Targi przedsiębiorczości w Polsce w ramach Barzkowickich Targów Rolnych 

AGROPOMERANIA 2019, podczas których zaprezentują się przedsiębiorcy z Polski i ze 

Szwecji, promując swoje usługi i nawiązanie transgranicznej współpracy oraz prezentując 

przedsiębiorcom polskim dobre praktyki.  

Zadanie 2. Wyjazd studyjny z Polski do Szwecji dla 30 osób, w tym przedstawicieli LGD z 

Polski. Wizyty studyjne były połączone z promocją dziedzictwa kulturowego Pomorza 

Zachodniego. 

 Zadanie 3:  Szkolenie dla przedsiębiorców – w każdej partnerskiej Lokalnej Grupie Działania 

zostanie ogłoszony nabór przedsiębiorców do uczestnictwa w projekcie. Będą to w 

szczególności osoby fizyczne, które pozyskały środki finansowe na założenie lub rozwój 

działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” , a także usługodawcy 

agroturystyczni/właściciele gospodarstw, członkowie spółdzielni socjalnych, przedstawiciele 

stowarzyszeń prowadzących działalność w sferze lokalnej przedsiębiorczości w oparciu o 

produkt lokalny regionu (stowarzyszenia rozwoju wsi), właściciele gospodarstw rolnych 

zajmujących się kulinarnym  produktem lokalnym, przedsiębiorcy lokalni oraz 

przedstawiciele LGD WZP.  

Wartość przyznanej pomocy w ramach realizowanego projektu: 88 000,00 zł 

 

 

Umowy podpisane z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Zachodniopomorskiego 

 

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00002-6936-UM1620002/17 z dnia 08.10.2018r., w ramach 

poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 

działania”. Na jej mocy została przyznana pomoc w wysokości 48 483,00 zł.  

 

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00008-6936-UM1620010/19 z dnia 04.09.2019r., w ramach 

poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 

działania”. Na jej mocy została przyznana pomoc w wysokości 88 000,00 zł.  

 

 

 


