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                                                                                                                                          Załącznik nr 1 do uchwały 

                                                                                                                                        nr 1/2017 z dnia 27.06.2017                       

                                                                                                                          WZC Stowarzyszenia Dolina Karpia  

                                                                                 

 

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Dolina Karpia 

za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 roku 

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia przedstawiam sprawozdanie z działalności Zarządu  

w okresie od 01.01.2016 – 31.12.2016 roku. 

 

Zarząd pracował w następującym składzie: 

- Franciszek Sałaciak- Prezes 

- Jan Kajdas - Sekretarz  

- Adam Latko- Skarbnik 

 

W omawianym okresie Zarząd odbył 34 posiedzenia. 

Podjęto łącznie 21 uchwał. 

Stan liczebny na dzień 31.12.2016 roku wynosił 178 członków SDK. 

Zarząd przygotował i przeprowadził 2 Walne Zebrania Członków w terminach: 

21 stycznia, 31 maja - na których podjęto 12 uchwał. 

 

Dnia 12 maja 2016 r., po dwuletnim okresie przygotowania dokumentacji konkursowej i 

konsultacjach społecznych, Stowarzyszenie Dolina Karpia podpisało Umowę o warunkach i 

sposobie realizacji Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność i rozpoczęło jako 

jedyne w województwie małopolskim wdrażanie Strategii w ramach dwóch programów: 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz Programu Operacyjnego 

„Rybactwo i Morze” na lata 2014 - 2020. Podczas oceny nasza LSR uzyskała wynik 193 

punktów plasując się tym samym na zaszczytne czwarte miejsce spośród 32 Lokalnych Grup 

Działania w Małopolsce. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

na lata 2014-2020 dla obszaru Dolina Karpia jest dokumentem planistycznym 

określającymi kierunki rozwoju Doliny Karpia do 2023 roku.  W LSR zawarta jest nie tylko 

diagnoza obszaru Doliny Karpia wraz z analizą SWOT czyli mocnych i słabych stron, szans i 

zagrożeń, ale także zaplanowane do realizacji cele i ustanowione dla nich wskaźniki. W LSR 

znajdują się również kryteria wyboru operacji, jak również Plan Działania przedstawiający 

wdrażanie Strategii w poszczególnych latach do 2023 roku, budżet w podziale na dostępne 
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fundusze unijne oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowego i efektywnego wdrożenia 

zaplanowanych przez Stowarzyszenie Dolina Karpia celów. Budżet Stowarzyszenia Dolina 

Karpia w ramach realizacji LSR wynosi 17 583 000,00 zł, z czego w ramach PROW – 

6 783 000,00 zł i w ramach PO RYBY – 10 800 000,00 zł.  

 

W 2016 r. Zarząd zrealizował szereg działań dotyczących funkcjonowania LGD, szkoleń, 

komunikacji zewnętrznej, animowania, realizacji wydarzeń promocyjnych i kulturalnych, 

szkoleń lokalnych liderów oraz działań aktywizujących lokalną społeczność. 

 

W 2016 roku odbyły się również liczne spotkania i owocne konsultacje z Włodarzami Doliny 

Karpia na temat dalszego rozwoju obszaru. 

 

Pragnę nadmienić, iż w 2016 r. Stowarzyszenie działając jako Lokalna Grupa Rybacka Dolina 

Karpia za najefektywniejsze wykorzystanie funduszy w ramach PO RYBY otrzymało nagrodę 

i przyznano Stowarzyszeniu tytuł „Najefektywniejsza Lokalna Grupa Rybacka PO RYBY 

2017 – 2013”. 

 

W 2016 roku nie odbyły się żadne nabory wniosków, z uwagi na wydłużony proces 

konsultacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w zakresie procedur 

oceny i wyboru operacji. 

  

Do końca 2016 roku Stowarzyszenie zatrudniało 7 pracowników (w tym dwie osoby 

przebywające na urlopie wychowawczym oraz jedna osoba przebywająca na urlopie 

macierzyńskim). 

 

W ramach realizacji Planu Komunikacji przeprowadzono liczne spotkania z mieszkańcami 

oraz informowano w każdy dostępny sposób, w szczególności poprzez stronę internetową, 

portale społecznościowe i materiały informacyjno-promocyjne.  

 

W ramach działań promocyjnych w 2016 roku Zarząd zorganizował oraz brał udział 

w licznych wydarzeniach promujących Dolinę Karpia. Największą inicjatywą był coroczny 

Festiwal Doliny Karpia 2016. Głównymi, zorganizowanymi we współpracy ze wszystkimi 

gminami Doliny Karpia a w szczególności instytucjami kultury było 9 imprez, tj. po jednej  

w każdej z 7 gmin, jak i po raz piąty przeprowadzone Targi Turystyczne w Dolinie Karpia - 
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Dzień otwarty atrakcji turystycznych oraz kończąca Festiwal impreza- święto całej Doliny 

Karpia - Wielkie Żniwa Karpiowe odbywające się w gminie Zator.  

 

Podczas Targów swoją ofertę przedstawiały gminy Doliny Karpia, instytucje kultury,  

a w szczególności branża turystyczna i okołoturystyczna, która zgodnie z zamysłem promocji 

oferuje w ten jeden dzień wyjątkowe zniżki i atrakcje dla uczestników interaktywnych 

Targów posiadających Paszport (ulotkę promocyjną). Były to m. in. wycieczki ornitologiczne, 

noclegi, imprezy, pobyty w SPA, bilety do parków rozrywki, szkółka wędkarska, wstępy do 

łowisk wędkarskich, galerii sztuki czy zwiedzanie zabytków. Dużą rolę podczas Targów 

odegrały obiekty wchodzące w skład Ekomuzeum Doliny Karpia: łowiska wędkarskie, 

gospodarstwa rybackie, pasieki, galerie sztuki, izby regionalne. 

 

Wrześniowe Żniwa Karpiowe ubarwione zostały Konkursem Szkół Gastronomicznych w 

grillowaniu potraw z karpia, przeprowadzony pod okiem zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia 

Kucharzy Małopolskich i Cukierników. W Konkursie wzięły udział szkoły z całej Małopolski, 

a wygrała para uczniów reprezentująca Powiatowy Zespół Nr 4 Szkół Ekonomiczno – 

Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej  w Oświęcimiu. 

 

Wydano również materiały promocyjne i informacyjne związane z Doliną Karpia, jak również 

promowano teren podczas licznych Targów, imprez, w tym zewnętrznych, m. in.: Pikniku 

Organizacji Pozarządowych w Oświęcimiu (24.09.2016) oraz VIII Międzynarodowych 

Targach Turystyki Wiejskiej AGROTRAVEL w Kielcach (8–10.04.2016), gdzie 

Stowarzyszenie z pakietem turystycznym pod nazwą „Ekomuzeum Doliny Karpia” zajęło III 

miejsce w konkursie na najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej.   

 

W promocję terenu zaangażowani byli również mieszkańcy naszego obszaru, w tym 

organizacje pozarządowe: Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie Artystów Doliny 

Karpia Art DoKa, członkowie EKOMUZEUM Doliny Karpia oraz przedsiębiorcy i osoby 

niezrzeszone, za co im serdecznie dziękujemy. Stowarzyszenie było również partnerem w 

innych działaniach, m. in. organizowanych rok rocznie Zawodach Scrabble.  

 

Ponadto członkowie Zarządu oraz pracownicy biur Stowarzyszenia brali czynny udział 

w konferencjach organizowanych przez różnego rodzaju podmioty, w tym: Urząd 

Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Centrum Doradztwa Rolniczego 
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oraz przygotowali wiele wizyt studyjnych na terenie Doliny Karpia prezentujących walory 

przyrodnicze, historyczne i kulturowe Doliny Karpia oraz produkty lokalne. 

 

Dzięki lokalnej współpracy poza gablotami informacyjnymi, stroną www oraz portalami 

społecznościowymi Stowarzyszenia informacje o naszej działalności znajdowały się także  

w prasie lokalnej oraz na stronach wszystkich Urzędów Gmin - członków stowarzyszenia. 

 

Stowarzyszenie uczestniczyło w spotkaniach Sieci Południowej LGR, podczas których 

podsumowano proces wdrażania Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, omawiane 

było struktury i cele funkcjonowania Sieci Południowej, potencjalna współpraca między 

grupami oraz bieżące sprawy związane z wdrażaniem Lokalnych Strategii Rozwoju.  

 

Stowarzyszenie pracowało również w Małopolskiej Sieci Lokalnych Grup Działania, 

wspólnie działając na rzecz rozwoju i przyszłości Lokalnych Grup Działania, jak również 

prawidłowego wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju.  

 

W okresie sprawozdawczym, ze względu na stabilną sytuację finansową, Stowarzyszenie nie 

przedłużyło kredytu, który wygasł dnia 31.10.2016 r.  

 

Wysokość zobowiązań Stowarzyszenia na koniec 2016 roku wynosiła 6 947,19 zł. 

W ramach funkcjonowania LGD złożono 2 wnioski na funkcjonowanie na rok 2017. 

 

Na koniec chciałbym podziękować wszystkim członkom Zarządu, Pracownikom, Włodarzom 

Gmin oraz członkom Stowarzyszenia, którzy działali na rzecz naszego rozwoju, za wkład 

pracy, zaangażowanie i poświęcanie swojego czasu na rzecz społeczności lokalnych terenu 

Doliny Karpia. Praca ta przyczynia się do rozwoju regionu, a co za tym idzie poprawy 

warunków życia, pracy każdego z nas, naszych bliskich i znajomych. 

 

Jeszcze raz dziękuję wszystkim. 

 

Dziękuję za uwagę. 

 

 

       Prezes Stowarzyszenia 

       Franciszek Sałaciak 


