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Załącznik nr 1 do uchwały 

                                                                                                                                        nr 3/2019 z dnia 24.06.2019                      

                                                                                                                          WZC Stowarzyszenia Dolina Karpia               
 

 

Sprawozdanie Rady 

Stowarzyszenia Dolina Karpia 

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
 

 

W imieniu Rady Stowarzyszenia przedstawiam sprawozdanie z działalności Rady w okresie od 

01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  

 

Rada pracowała w następującym składzie: 

 

1. Przewodniczący –  Katarzyna Solarska 

2. Zastępca Przewodniczącego – Witold Grabowski 

3. Sekretarz – Maria Fila  

4. Członek Rady – Bogusław Antos 

5. Członek Rady – Jerzy Mieszczak 

6. Członek Rady – Grzegorz Gałgan 

7. Członek Rady – Jerzy Adamek 

8. Członek Rady – Andrzej Kozłowski 

9. Członek Rady – Krzysztof Kuwik 

10. Członek Rady – Marek Foks 

11. Członek Rady – Marek Mostowik 

12. Członek Rady – Sylwester Żebro 

13. Członek Rady – Franciszek Fryc 

14. Członek Rady – Wojciech Spisak 

15. Członek Rady – Józef Zemanek 

 

W trakcie 2018 roku nastąpiły zmiany osobowe w składzie Rady. Z Rady odeszli:  

Pan Jerzy Mieszczak, Pan Marek Mostowik, Pan Wojciech Spisak oraz Pan Andrzej Kozłowski,  

których zastąpili: Pan Marek Jasiński, Pani Katarzyna Kasperczyk, Pan Marian Momot oraz Pan 

Józef Król. 

 

W omawianym okresie odbyło się 9 posiedzeń Rady: 

 09.01.2018 r. 

 15.03.2018 r. 

 20.03.2018 r. 

 04.04.2018 r. 

 30.04.2018 r. 
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 14.05.2018 r. 

 22.05.2018 r. 

 01.08.2018 r. 

 12.12.2018 r. 

 

W 2018 r. podjęto łącznie 92 uchwały: 

 09.01.2018 r. podjęto 14 uchwał 

 15.03.2018 r. nie podjęto żadnej uchwały 

 20.03.2018 r. nie podjęto żadnej uchwały 

 04.04.2018 r. podjęto 49 uchwał 

 30.04.2018 r. podjęto 3 uchwały 

 14.05.2018 r. nie podjęto żadnej uchwały 

 22.05.2018 r. podjęto 13 uchwał 

 01.08.2018 r. podjęto 9 uchwał 

 12.12.2018 r. podjęto 4 uchwały 

 

Uchwały dotyczyły:  

 przyjęcia listy zadań 

 wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia 

 przyjęcia listy grantobiorców wybranych 

 niewybrania operacji do finansowania 

 przyjęcia list operacji 

 nieuwzględnienia protestu 

 sprostowania uchwał w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia 

 wybrania operacji własnej do realizacji 

 

 

W 2018 r. odbyły się 4 nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20014-2020:  

 

 12.02.2018 r. – 28.02.2018 r. z zakresu: 

 

 podejmowania działalności gospodarczej (nabór 4/2018) 

 rozwijania działalności gospodarczej (nabór 5/2018) 

 

 

      -    09.04.2018 r. – 23.04.2018 r. z zakresu: 

 

 rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej (nabór 7/2018) 

 zachowania dziedzictwa lokalnego (nabór 8/2018) 

 

 

W 2018 r. odbyło się 6 naborów wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 20014-2020: 

 

     -     12.02.2018 r. – 28.02.2018 r. z zakresu: 

 

 wspierania różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza 
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nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach 

rybackich i obszarach akwakultury (nabór 1/2018) 

 propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach 

rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa  

i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego (nabór 2/2018) 

 wspierania i wykorzystywania atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach 

akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu (nabór 3/2018) 

 

     -     09.04.2018 r. – 23.04.2018 r. z zakresu: 

 

 propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach 

rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa  

i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego (nabór 6/2018) 

 

-     09.11.2018 r. – 23.11.2018 r. z zakresu: 

 

 podnoszenia wartości produktów, tworzenia miejsc pracy, zachęcania młodych ludzi i 

propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury (nabór 9/2018) 

 podnoszenia wartości produktów, tworzenia miejsc pracy, zachęcania młodych ludzi i 

propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury (nabór 10/2018) 

 

 

W trakcie naborów trwających w dniach 12.02.2018 r. – 28.02.2018 r. wpłynęły łącznie 44 

wnioski, w tym: 

 14 wniosków w naborze 1/2018 na łączną kwotę  1 902 497,84 zł (limit środków dostępnych  

w naborze  1 800 000,00 zł) 

 7 wniosków w naborze 2/2018 na łączną kwotę  216 145,00 zł (limit środków dostępnych w 

naborze 240 000,00) 

 1 wniosek w naborze 3/2018 na kwotę 15 901,00 zł (limit środków dostępnych  

w naborze 251 794,94 zł) 

 12 wniosków w naborze 4/2018 na łączną kwotę 839 826,00 zł (limit środków dostępnych  

w naborze 210 000,00 zł) 

 10 wniosków w naborze 5/2018 na łączną kwotę 1 554 426,00 zł (limit środków dostępnych  

w naborze 1 060 392,72 zł) 

 

 

Po ocenie wg kryteriów wyboru wybranych do otrzymania pomocy zostało:  

 13 wniosków w naborze 1/2018 na łączną kwotę 1 857 200,00 zł (12 wniosków 

mieszczących się w limicie środków na łączną kwotę  1 800 000,00 zł) 

 7 wniosków w naborze 2/2018 na łączną kwotę 216 145,00 zł (wszystkie wnioski mieszczące 

się w limicie środków) 

 1 wniosek w naborze 3/2018 na kwotę 15 901,00 zł (wniosek mieszczący się  

w limicie środków) 

 7 wniosków w naborze 4/2018 na łączną kwotę 490 000,00 zł (3 wnioski mieszczące się  

w limicie środków na łączną kwotę 210 000,00 zł) 

 9 wniosków w naborze 5/2018 na łączną kwotę 1 379 401,00 zł (5 wniosków mieszczących 

się w licie środków na łączną kwotę 965 825,00 zł)  
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W trakcie naborów trwających w dniach 09.04.2018 r. – 23.04.2018 r. wpłynęło łącznie 10 

wniosków, w tym: 

 6 wniosków w naborze 6/2018 na łączną kwotę  1 535 401,00 zł (limit środków dostępnych  

w naborze  1 817 287,00 zł) 

 2 wnioski w naborze 7/2018 na łączną kwotę  516 310,00 zł (limit środków dostępnych w 

naborze 728 481,00 zł) 

 2 wnioski w naborze 8/2018 na kwotę 276 993,00 zł (limit środków dostępnych  

w naborze 277 818,00 zł) 

 

 

Po ocenie wg kryteriów wyboru wybranych do otrzymania pomocy zostało:  

 6 wniosków w naborze 6/2018 na łączną kwotę 1 535 401,00 zł (wszystkie wnioski 

mieszczące się w limicie środków) 

 2 wnioski w naborze 7/2018 na łączną kwotę  516 310,00 zł (wszystkie wnioski mieszczące 

się w limicie środków) 

 2 wnioski w naborze 8/2018 na kwotę 276 993,00 zł (wszystkie wnioski mieszczące się  

w limicie środków) 

 

W trakcie naborów trwających w dniach 09.11.2018 r. – 23.11.2018 r. wpłynęły łącznie 2 

wnioski, w tym: 

 2 wnioski w naborze 9/2018 na łączną kwotę  324 500,00 zł (limit środków dostępnych  

w naborze  424 200,00 zł) 

 0 wniosków w naborze 10/2018 (limit środków dostępnych w naborze  887 281,00 zł) 

 

Po ocenie wg kryteriów wyboru wybranych do otrzymania pomocy zostało:  

 2 wnioski w naborze 9/2018 na łączną kwotę  324 500,00 zł (wszystkie wnioski mieszczące 

się w limicie środków) 

 

 

W trakcie naboru (projekt grantowy) trwającego w dniach 15.12.2017 r. – 29.12.2017 r., 

ocenianego w 2018 roku, wpłynęło łącznie 12 wniosków: 

 12 wniosków w naborze 2/2017/G na łączną kwotę 149 855,00 zł (limit środków dostępnych 

w naborze  150 000,00 zł) 

 

 

Po ocenie wg kryteriów wyboru wybranych do otrzymania pomocy zostało:  

 12 wnioski w naborze 9/2018 na łączną kwotę  149 855,00 zł (wszystkie wnioski mieszczące 

się w limicie środków) 

 

 

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym Rada wybrała do realizacji 1 operację 

własną LGD: „Promocja obszaru Doliny Karpia w oparciu o Markę Lokalną Dolina Karpia”, 

która realizowana będzie w 2019 roku. 

 

 

W 2018 r. Rada Stowarzyszenia przyznała pomoc finansową m.in. na poniższe działania: 

 Poszerzenie oferty noclegowej obiektu "Apartamenty u Basi" w Grodzisku o trzy nowe 

domki letniskowe. 

 "Dolina Karpia fleszem pisana - promocja dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i lokalnej 



5 

akwakultury wśród mieszkańców i gości Gminy Spytkowice i Doliny Karpia". 

 Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Osiek poprzez stworzenie 

Centrum Informacji Turystycznej w Bibliotece Publicznej w Osieku. 

 Propagowanie dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie rowerowego szlaku 

turystycznego do zabytkowego Kościółka p.w. NMP w Sosnowicach 

 Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia centrum rekreacyjnego w miejscowości 

Radocza 

 Modernizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w celu utworzenia Centrum 

rekreacji - turystycznej w Bęczynie 

 Remont pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Ryczowie będących infrastrukturą 

kulturalno - turystyczno – rekreacyjną. 

 "Rozszerzenie oferty turystyczno - rekreacyjnej na terenie Gminy Polanka Wielka poprzez 

remont wejścia głównego i świetlicy Gminnego Centrum Kultury" 

 Zakup dwóch nowoczesnych ciągników dla Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w 

Zatorze 

 Stworzenie nowych miejsc noclegowych na terenie Doliny Karpia wraz z możliwością 

wypożyczenia rowerów jako rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej na obszarze Doliny 

Karpia. 

 Rozwój i modernizacja restauracji Revel w Zatorze 

 Modernizacja obiektu turystyczno-rekreacyjno-sportowego w miejscowości Ryczów 
 Obiekt rekreacyjny z infrastrukturą towarzyszącą przy LKS Przeciszów 

 Organizacja spotkań kulinarnych dla mieszkańców Doliny Karpia 

 Organizacja spływów kajakowych i rajdu kajakowo-rowerowego na obszarze Doliny Karpia 

na rzecz promocji turystyki opartej na lokalnych zasobach. 

 Zorganizowanie w miejscowości Bęczyn wieczorku promującego obszar Doliny Karpia 

wraz z degustacją potraw regionalnych. 

 

Powyższe działania realizowały cele ogólne, szczegółowe oraz przedsięwzięcia Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia. 

 

 

W okresie sprawozdawczym przedstawiciele Rady uczestniczyli w 3 szkoleniach: 

- Procedury wyboru operacji i kryteria ich oceny (15.03.2018 r.) 

- Procedury wyboru operacji i kryteria ich oceny (04.04.2018 r.) 

 

 

W omawianym okresie Rada wydała ponadto 23 opinie, w tym: 

- 19 opinii w sprawie zmiany umowy/ wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o dofinansowanie 

- 1 opinię w sprawie opracowania projektu aktualizacji kryteriów wyboru operacji 

- 3 opinie w sprawie opracowania projektu aktualizacji LSR 

 

 

 

Dziękuję za uwagę.  


