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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z PRACY ZARZĄDU W ROKU 2016. 

 
W 2016 roku Zarząd Stowarzyszenia „Dolina Wełny” pracował w następującym składzie: 

  Janusz Woźniak -  Prezes Zarządu 

  Sławomir Buk - Wiceprezes Zarządu  

  Danuta Gomulec - Skarbnik Stowarzyszenia 

  Magdalena Zygmunt - Sekretarz Zarządu 

  Aurelia Jakubowska -  Członek Zarządu 

 Działalność Zarządu i Stowarzyszenia „Dolina Wełny” w roku 2016 wynikała z 

rozpoczęcia procesu wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2023. Wdrażanie 

LSR Stowarzyszenia „Dolina Wełny” to wynik pozytywnej oceny przez Komisję Konkursową 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego dokumentu strategicznego przygotowanego przez 

Stowarzyszenie w 2015 roku, co z kolei skutkowało podpisaniem Umowy Ramowej z 

Samorządem Województwa w dniu 17 maja 2016 roku. 

 Umowa Ramowa nakłada na Stowarzyszenie wiele obowiązków i zadań, z drugiej zaś 

strony gwarantuje środki finansowe , zarówno dla beneficjentów działań w ramach PROW 

2014-2020, jak i na funkcjonowanie Stowarzyszenia do roku 2023. 

 Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR wynosi            

2 250 000 euro, co przy kursie 4zł/euro, stanowi odpowiednio wartość 9 mln zł. 

 Wysokość natomiast środków na wsparcie funkcjonowania LGD ustalono na poziomie 

512 500 euro, co przy kursie 4zł/euro, stanowi 2 050 000,00 zł. 

 Umowa zapewnia też środki na realizację Projektów Współpracy w wysokości do 5% 

przyznanego budżetu, tj. do kwoty 450 tys. 

  Realizując statutowe zapisy, Zarząd Stowarzyszenia zwołał i przeprowadził w 2016 roku 

Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbyło się 30 marca 2016 roku w Mieścisku. 

 Ponadto 12 grudnia 2016 roku w Wągrowcu, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia , zwołane przez Zarząd w celu akceptacji wymaganych zmian w  

Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2023. 

 W roku 2016 Zarząd Stowarzyszenia „Dolina Wełny” odbył 16 posiedzeń, z czego 11 

było w pełnym składzie, a 5 z udziałem czterech członków. 

 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Leonard Przesławski uczestniczył w 12 

posiedzeniach. 
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 Odbyło się też posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia z udziałem Panów Burmistrzów i 

Wójtów Gmin – Członków Stowarzyszenia. 

 Podczas posiedzeń Zarząd podjął 34 uchwały, niezbędne dla funkcjonowania 

Stowarzyszenia, jak również regulujące wiele spraw wynikających z bieżącej działalności w 

zakresie realizacji LSR oraz postanowień Umowy Ramowej. 

 Odnotować należy w tym miejscu fakt podjęcia przez Zarząd niezwykle ważnych uchwał, 

głównie z zakresie polityki bezpieczeństwa w Stowarzyszeniu, jak również zgłoszenia zbiorów 

danych do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

 Wszystkie podjęte przez Zarząd w 2016 roku uchwały zostały zrealizowane, bądź są 

wykładnikiem do dalszej działalności Stowarzyszenia. 

  W kwestii spraw członkowskich, Zarząd w 2016 roku przyjął 3 nowych członków, co 

dokumentują następujące uchwały: 

 Uchwała Nr 08/2016 z dnia 29 marca 2016 roku, 

 Uchwała Nr 14/2016 z dnia 29 marca 2016 roku, 

 Uchwała Nr 23/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku. 

Wobec podjęcia przez Zarząd w/w uchwał, Stowarzyszenie „Dolina Wełny” liczy na dzień 

31 grudnia 2016 roku: 

 80 członków zwyczajnych oraz 9 gmin członkowskich 

 

W zakresie składek członkowskich, należy stwierdzić, iż w 2016 roku Gminy-członkowie 

Stowarzyszenia wpłaciły 89 420,20 zł, w następujących wysokościach: 

  Gmina Damasławek -   6 714,00 zł 

  Gmina Gołańcz - 10 345,20 zł 

  Gmina Kiszkowo -   6 523,20 zł 

  Gmina Margonin -   7 552,80 zł 

  Gmina Mieścisko -    7 322,20 zł 

  Gmina Rogoźno -  21 528,00 zł 

  Gmina Skoki -  10 968,00 zł 

  Gmina Wapno -    3 754,80 zł 

  Gmina Wągrowiec -  14 712,00 zł 

Wszystkim przedstawicielom naszych Gmin członkowskich bardzo serdecznie w tym miejscu 

dziękujemy. 
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 Na dzień 31 grudnia 2016 roku, jak już wspominaliśmy, Stowarzyszenie liczyło 80 

członków. Z tej liczby składek członkowskich nie uregulowało 13 osób, 8 podmiotów jest 

zwolnionych z opłat, natomiast składki zapłaciło 59 osób na kwotę 3 540,00 zł, co jest 

najlepszym wynikiem w ciągu ostatnich lat. 

 Podsumowując kwestię składek, należy stwierdzić, iż w sumie w 2016 roku wpłacono 

92 960,20 zł. 

 

 Omawiając tematykę finansów, oczywiście tylko w kwestiach zasadniczych, należy 

odnotować otrzymanie przez Stowarzyszenie z ARiMR II transzy wsparcia przygotowawczego 

w wysokości 39 600,00 zł, jak również otrzymanie wyprzedzającego finansowania na realizację 

LSR i Umowy Ramowej w wysokości 745 585,00 zł, z wyraźnym zaznaczeniem, iż środki te są 

na lata 2016-2019 i stanowią 36,37% należnych środków na funkcjonowanie Lokalnej Grupy 

Działania w okresie całkowitej realizacji LSR. 

 

 Preliminarz wydatków na rok 2016 został zrealizowany, a wszystkie ujęte w nim koszty 

zostały poniesione i rozliczone. Wypłacono wynagrodzenia i inne świadczenia dla pracowników 

biura i osób na umowy zlecenia i umowy o dzieło, wypłacono też wynagrodzenia za 

przeprowadzone szkolenia i konsultacje. 

 Dokonano wszystkich  niezbędnych zapłat za najem i utrzymanie pomieszczeń 

biurowych , opłat za domenę i hosting strony internetowej oraz serwisowania sprzętu 

biurowego. 

 Koszty obsługi finansowo-księgowej, a także doradztwa prawnego poniesione zostały w 

celu realizacji założeń wynikających z LSR. 

 

 Przygotowano materiały informacyjne dla mieszkańców obszaru, a ściśle związane z 

nową perspektywą finansową i zapisami naszej strategii. 

 Wydano też folder promocyjny, przygotowany na X lecie Stowarzyszenia, kalendarz 

ścienny oraz artykuły prasowe dotyczące Stowarzyszenia. 

 

 Zgodnie z planem działania Stowarzyszenie było fundatorem nagród i upominków w 

gminnych i powiatowych imprezach kulturalnych i środowiskowych, przyczyniając się do ich 

uświetnienia, czego przykładem  jest Festiwal Artystyczny Osób Niepełnosprawnych „Radosna 

Nutka” organizowany przez WTZ Wapno, czy też Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce 

organizowany przez Zespół Szkół Powszechnych w Damasławku, jak również Kiermasz 

Bożonarodzeniowy przygotowany przez Szkołę Podstawową w Niemczynie. 
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 W 2016 roku Stowarzyszenie „Dolina Wełny” już po raz kolejny było fundatorem 

upominków gwiazdkowych dla pacjentów Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w 

Wągrowcu. 

 Zarząd Stowarzyszenia w 2016 roku podejmował inicjatywy i działania mające na celu 

aktywizowanie społeczności lokalnej, a także informowanie o zapisach LSR, o programie 

PROW 2014-2020 i jego założeniach. 

Wymienić tutaj należy: 

 V Festiwal Smaku Regionalnego i Twórczości Rękodzielniczej  

 Spływy kajakowe rzeką Wełną 

 Spotkania konsultacyjno-informacyjne 

 Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów 

 Szkolenia dla pracowników biura oraz członków organów 

Przedstawiciele Zarządu reprezentowali Stowarzyszenie na imprezach promocyjno-

informacyjnych organizowanych  przez Stowarzyszenie, jak również tych organizowanych przez 

Gminy, Powiat oraz innych Partnerów, a które były okazją dla zaprezentowania zapisów nowej 

LSR oraz dla zachęcenia potencjalnych beneficjentów do aplikowania o środki pomocowe w 

ramach LEADERA. 

 

Ważnym odnotowania wydarzeniem, zorganizowanym przez Zarząd, było spotkanie z 

okazji Jubileuszu X-lecia funkcjonowania Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, które odbyło się 4 

listopada 2016 roku w restauracji „Dobra Truskawka” w Nowym, gm. Wągrowiec. 

 

Plany na rok 2016 uzależnione były od wyników konkursu na wybór LSR na lata 2016-

2023 i podpisania Umowy Ramowej z Samorządem Województwa, stąd ich założenia były 

nieco ograniczone. Rzeczywista realizacja LSR, Planu Komunikacji i zobowiązań wynikających 

z Umowy z Samorządem Województwa przypada na lata 2017-2023. 

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że Stowarzyszenie w sprawach finansowych realizuje 

zadania na bieżąco, nie posiada kredytów ani zaległości w płatnościach. 

Odnotować należy fakt posiadania przez Stowarzyszenie środków na lokacie terminowej 

w wysokości ok. 55 tys. zł., ulokowanych, zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia, w Banku 

Spółdzielczym w Mieścisku. 

 



           

          

 

 

 

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

_______________________________________________________________________________________________________ 

LLookkaallnnaa  GGrruuppaa  DDzziiaałłaanniiaa    SSttoowwaarrzzyysszzeenniiee  ““DDoolliinnaa  WWeełłnnyy””      

BBiiuurroo::  uull..  KKoolleejjoowwaa  2244,,  6622--110000  WWąąggrroowwiieecc  tteell..  6677//2255--5522--448899        

KKRRSS::  00000000226633664466    SSąądd  RReejjoonnoowwyy  PPoozznnaańń  ––  NNoowwee  MMiiaassttoo  ii  WWiillddaa  ww  PPoozznnaanniiuu  

  IIXX  WWyyddzziiaałł  GGoossppooddaarrcczzyy  KKrraajjoowweeggoo  RReejjeessttrruu  SSąąddoowweeggoo  

Szczegółowe sprawozdanie finansowe przestawi Pani Sabina Borowska – 

reprezentująca Biuro Rachunkowe „PERFECT”, które zajmuje się obsługą finansowo-księgową 

Stowarzyszenia. 

 

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu jest częścią składową sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenia „Dolina Wełny” za rok 2016. 

 

                                                                     Za Zarząd 

                                                                Stowarzyszenia „Dolina Wełny” 

                                                                   /-/ Janusz Woźniak 

                                                                     Prezes Zarządu 


