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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia w roku 2016 

W okresie 01.01.2016r. – 19.05.2016r. Stowarzyszenie oczekiwało na ocenę 

Lokalnej Strategii Rozwoju. Pracownicy Stowarzyszenia pełnili swoje obowiązki w 

wymiarze ¾ etatu. Swoje bieżące obowiązki wykonywali przygotowując się do 

wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju. W tym okresie Stowarzyszenie korzystało z 

dotacji w wysokości 46 200 zł w ramach „Wsparcia przygotowawczego” w ramach 

Osi 4 LEADER Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W dniu 26 kwietnia Komisja Do Spraw Wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego Przez Społeczność podjęła uchwałę dotyczącą oceny i wyboru do 

realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju zgodnie z którą Stowarzyszenie LGD BUD-UJ 

RAZEM uzyskało łącznie 196 punktów na 242 możliwe. 

W dniu 19.05.2016r. Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM zawarło z 

Zarządem Województwa Łódzkiego umowę o warunkach i sposobie realizacji 

lokalnej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00011-

6933-UM0510012/15 na kwotę 14.250.000 zł  na wsparcie realizacji operacji w 

ramach LSR realizowanych przez LGD w okresie 2016r. -2023 r. 

Zgodnie z w/w umową zostały nam przyznane środki finansowe w kwocie 285.000 

zł do realizacji do końca 2018r. na wdrożenie projektu współpracy. 

W ramach tej umowy zostały nam przyznane również środki finansowe na 

wsparcie funkcjonowania LGD w kwocie 2.517.500 zł. 

W dniu 11 lipca 2016 r. został podpisany aneks nr 1 do w/w umowy, zaś 21 

lipca 2016r. aneks nr 2.  

 

Stopień osiągania wskaźników produktu i rezultatu. 

Z uwagi na potrzebę dostosowania dokumentów proceduralnych LGD do 

zmieniających się aktów prawnych w tym zakresie, Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „BUD-UJ RAZEM” nie przystąpiło w roku 2016r. do naboru wniosków o 

przyznanie pomocy oraz o powierzenie grantów w ramach działania 19 „Wsparcie 

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2. Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.  



 
 

  
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

 

2 
 

    Europejski Fundusz Rolny na rzecz                   
  Rozwoju Obszarów Wiejskich

Stow
ar

zy
sz

en
ie

 L
ok

al
na

 G
rup

a Działania “BUD
-U

J
 RA

Z
EM

”

W dniu 26.10.2016r. Stowarzyszenie LGD BUD-UJ RAZEM wystąpiło do 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego do Departamentu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich z wnioskiem o aktualizację harmonogramu planowanych 

naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność uwzględniający przesunięcie z 

II połowy 2016 roku na I półrocze 2017 roku uprzednio planowanych naborów 

jednocześnie wnioskując również o przesunięcie planu szkoleń pracowników Biura 

i członków Rady oraz terminów spotkań dla lokalnej społeczności. 

 

Szkolenia realizowane przez LGD 

Zgodnie z zaktualizowanym planem szkoleń dla członków Rady i 

pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” w 

ramach PROW 2014-2020 zorganizowało: 

- szkolenie w dniu 27 grudnia 2016r. dla pracowników Biura Stowarzyszenia LGD  

„BUD-UJ” RAZEM” w zakresie „obsługi Generatora Wniosków” w wymiarze 8 godzin 

- szkolenie w dniu 28 grudnia 2016r dla pracowników Biura Stowarzyszenia LGD  

„BUD-UJ” RAZEM” w zakresie „Procedury przyjmowania wniosków grantowych, 

dokonywania oceny formalnej i merytorycznej, podpisywanie umowy” w wymiarze 

8 godzin 

 

Imprezy plenerowe: 

W dniu 14 maja 2016r. odbył się rajd konny pn „W siodle przez LGD „BUD-

UJ RAZEM”. Na organizację tego zadania Stowarzyszenie otrzymało środki z 

Zarządu Województwa Łódzkiego w wysokości 6.500 zł 

 

Spotkania szkoleniowo-doradcze. 

Zgodnie z Planem komunikacji Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” 

zorganizowało 4 spotkania szkoleniowo-doradcze w 4 gminach: 

L.p. Data spotkania  Miejsce spotkania  

Frekwencja                         

na  spotkaniu (liczba 

obecnych osób) 

1. 27.09.2016r. Miejski Ośrodek Kultury 

w Tuszynie,                     

ul. Noworzgowska 20a 

25 

2. 27.09.2016r. Urząd Gminy Będków,       

ul. Parkowa 3 

9 
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Podczas spotkań szkoleniowo-doradczych informowano potencjalnych 

Beneficjentów na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów. 

Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 69 osób.  

 

Doradztwo: 

Zgodnie z Planem komunikacji w II połowie 2016r. Stowarzyszenie 

zobowiązało się udzielić doradztwa w punkcie konsultacyjnym w Biurze LGD 

Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” w zakresie warunków i sposobów realizacji 

i rozliczania 50 potencjalnym beneficjentom. Biuro w ramach tego zobowiązania 

udzieliło doradztwa 68 osobom. 

Udzielano również na bieżąco doradztwa telefonicznego. 

 

Działalność organów LGD w okresie sprawozdawczym: 

W 2016r. odbyły się: 

2 posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” 

l.p. 
Data 

posiedzenia 

Uprawnieni                           

do uczestnictwa 

członkowie Walnego 

Zebrania Członków 

Obecni na posiedzeniu spośród 

uprawnionych do uczestnictwa 

(Frekwencja na posiedzeniach) 

Liczba 

podjętych 

uchwał 

1. 16.06.2016r. 172 70  3 

2. 15.12.2016r. 171 83  4 

 

1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

l.p. 
Data 

posiedzenia 

Uprawnieni                           

do uczestnictwa 

członkowie Komisji 

Rewizyjnej 

Obecni na posiedzeniu spośród 

uprawnionych do uczestnictwa 

(Frekwencja na posiedzeniach) 

Liczba 

podjętych 

uchwał 

1. 24.05.2016r. 13 7  1 

 

 

 

 

3. 28.09.2016r. Gminne Centrum Kultury 

w Rozprzy,                    

ul. Kościuszki 6 

23 

4. 28.09.2016r. Urząd Gminy Gomunice,                        

ul. Armii Krajowej 30 

12 
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7 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” 

l.p. 
Data 

posiedzenia 

Uprawnieni                           

do uczestnictwa 

członkowie Zarządu 

Obecni na posiedzeniu spośród 

uprawnionych do uczestnictwa 

(Frekwencja na posiedzeniach) 

Liczba 

podjętych 

uchwał 

1. 02.03.2016r. 41 24 5 

2. 12.05.2016r. 41 29  8 

3. 16.06.2016r. 41 23  5 

4. 11.08.2016r. 40 26  3 

5. 11.10.2016r. 40 28  5 

6. 29.11.2016r. 40 21  3 

7.  15.12.2016r. 40 27  6 

 

Sprawozdanie z ZEBRAŃ ZARZĄDU w 2016 roku 

– terminy spotkań i podjęte uchwały. 

 

1. ZEBRANIE ZARZĄDU z dnia 02 marca 2016r. 

1) uchwała w sprawie określenia wysokości i terminu wpłaty składki członkowskiej 

dla osób fizycznych i stowarzyszeń na rok 2016 – ustalono kwotę 10 zł płatną 

do końca grudnia 2016r. 

2) uchwała w sprawie określenia wysokości i terminu wpłaty składki członkowskiej 

dla członków będących jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016 – 

ustalono kwotę 10 tys. zł płatną do końca marca 2016r. 

3) uchwała w sprawie rezygnacji z funkcji sekretarza Zarządu  - zrezygnował Pan 

Mariusz Szklarek 

4) uchwała w sprawie wyboru sekretarza Zarządu – wybrana została Pani Justyna 

Strumiłło 

5) uchwała w sprawie zmiany uchwały Zarządu z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie 

przystąpienia jako członek założyciel przez Stowarzyszenie LGD BUD-UJ RAZEM 

do Związku Stowarzyszeń o nazwie „ Łódzka Sieć Lokalnych Grup Działania” – 

zmieniono osobę do reprezentacji Pana Mariusza Szklarka zastąpiła Pani Justyna 

Strumiłło 

 

2. ZEBRANIE ZARZĄDU z dnia 12 maja 2016r. 

6) uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2015 

7) uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu Zarządu 

8) uchwała w sprawie zatwierdzenia wysokości wynagrodzeń dla pracowników 

Stowarzyszenia zatrudnionych na potrzeby realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 
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9) uchwała w sprawie zwołania na dzień 16 czerwca 2016r. Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM”  

10) uchwała w sprawie stwierdzenia utraty członkostwa w Stowarzyszeniu – z uwagi 

na pisemną rezygnację z listy członków skreślono Stowarzyszenie 

„Rozprzanie.pl” 

11) uchwała w sprawie aktualizacji i uchwalenia jednolitego tekstu Lokalnej Strategii 

Rozwoju 

12) uchwała w sprawie prowadzenia oddzielnego systemu (polityki) rachunkowości 

w ramach poddziałania: 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

13) uchwała w sprawie prowadzenia oddzielnego systemu (polityki) rachunkowości 

dla zadania publicznego „W siodle przez LGD BUD-UJ RAZEM – organizacja rajdu 

konnego” – ze środków zewnętrznych otrzymaliśmy kwotę 6500 zł  

 

3. ZEBRANIE ZARZĄDU z dnia 16 czerwca 2016r. 

14) Uchwała w sprawie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 – 

zmiany wynikały z dostosowania LSR do 5% obniżenia wartości przyznanych 

środków i wskaźników ze względu na punkty uzyskane w ocenie Strategii 

15) uchwała w sprawie zmian harmonogramu planowanych naborów wniosków 

16) uchwała w sprawie zmiany kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania 

lub zmiany tych kryteriów w ramach LSR 

17) uchwała w sprawie przyjęcia zmian planu szkoleń dla Rady i pracowników Biura 

w ramach PROW 2014-2020 

18) uchwała w sprawie przyjęcia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania 

danych osobowych w Stowarzyszeniu – przyjęto instrukcję zarządzania 

systemami informatycznymi oraz politykę bezpieczeństwa danych osobowych 

 

4. ZEBRANIE ZARZĄDU z dnia 11 sierpnia 2016r. 

19) uchwała w sprawie określenia wymiaru etatu na stanowisku księgowego oraz 

określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla pracownika pełniącego obowiązki 

Dyrektora Biura – Zarząd powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Biura 

pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku księgowego Pani Dorocie Waliczek 

na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy Dyrektora Biura -  Pani Justyny 

Strumiłło. 

20) uchwała w sprawie zmian członkowskich skreślenie z listy członków. 

21) uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprezesa Zarządu – Pana 

Piotra Wojtysiaka i przyjęcia rezygnacji z funkcji Skarbnika Zarządu  - Pana 

Michała Tokarskiego. 
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5. ZEBRANIE ZARZĄDU z dnia 11 października 2016r. 

22) Uchwała w sprawie uzupełnienia składu wiceprezesów Zarządu -  na wiceprezesa 

Zarządu wybrano Panią Bożenę Krawczyk 

23) Uchwała w sprawie wyboru Skarbnika Zarządu – wybrano Pana Radosława 

Turlejskiego. 

24) uchwała w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia wyboru 

pracowników na wolne stanowiska pracy – wybrano Panią Agnieszkę 

Mrówczyńską na stanowisko starszego specjalisty ds. projektów i zamówień 

publicznych. 

25) Uchwała w sprawie przyjęcia zmian harmonogramu planowanych naborów 

wniosków 

26) Uchwała w sprawie przyjęcia zmian planu szkoleń dla Rady i pracowników Biura. 

 

6. ZEBRANIE ZARZĄDU z dnia 29 listopada 2016r. 

27) Uchwała w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków w dniu 15.12.2016r. 

28) Uchwała w sprawie określenia wysokości i terminu wpłaty składki członkowskiej 

dla j.s.t na rok 2017 – wysokość składki 10.000 zł 

29) Uchwała w sprawie określenia wysokości i terminu wpłaty składki członkowskiej 

dla osób fizycznych i organizacji społecznych na rok 2017 –  wysokość składki 

to 10 zł 

 

7. ZEBRANIE ZARZĄDU z dnia 15 grudnia 2016r. 

30) Uchwała w sprawie przyjęcia zmiany kryteriów wyboru grantobiorców wraz z 

procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów. 

31) Uchwała w sprawie przyjęcia zmiany kryteriów wyboru operacji wraz z 

procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów. 

32) Uchwała w sprawie przyjęcia zmiany procedur wyboru i oceny grantobiorców w 

ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, 

monitorowania i kontroli. 

33) Uchwała w sprawie zmiany procedur i oceny operacji 

34) Uchwała w sprawie zmian regulaminu obrad Rady 

35) Uchwała w sprawie zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 


