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Załącznik do uchwały Nr …/2020  

z dn. 15.06.2020r.  

Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Dolina Karpia                                                                                                                                     

 

 

Sprawozdanie Rady 

Stowarzyszenia Dolina Karpia 

za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
 

 

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

01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  

 

Rada pracowała w następującym składzie: 

 

1. Przewodniczący –  Katarzyna Solarska 

2. Zastępca Przewodniczącego – Witold Grabowski 

3. Sekretarz – Maria Fila  

4. Członek Rady – Jerzy Adamek 

5. Członek Rady – Antos Bogusław 

6. Członek Rady – Marek Foks 

7. Członek Rady – Franciszek Fryc 

8. Członek Rady – Grzegorz Gałgan 

9. Członek Rady – Marek Jasiński 

10. Członek Rady – Katarzyna Kasperczyk 

11. Członek Rady – Józef Król 

12. Członek Rady – Krzysztof Kuwik 

13. Członek Rady – Marian Momot 

14. Członek Rady – Józef Zemanek 

15. Członek Rady – Sylwester Żebro 

 

W trakcie 2019 roku nastąpiły zmiany osobowe w składzie Rady. W związku ze śmiercią Pani Marii 

Fila, nowym członkiem Rady została Pani Ewa Koczurkiewicz. Natomiast na stanowisko 

Sekretarza Rady została wybrana Pani Katarzyna Kasperczyk. 

 

W omawianym okresie odbyło się 12 posiedzeń Rady: 

 18.02.2019 r. 

 20.02.2019 r. 

 25.02.2019 r. 

 18.03.2019 r. 

 14.05.2019 r. 
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 23.05.2019 r. 

 17.06.2019 r. 

 12.07.2019 r. 

 07.10.2019 r. 

 29.11.2019 r. 

 05.12.2019 r. 

 11.12.2019 r. 

 

W 2019 r. podjęto łącznie 89 uchwał: 

 

 18.02.2019 r. nie podjęto żadnej uchwały 

 20.02.2019 r. nie podjęto żadnej uchwały 

 25.02.2019 r. podjęto 22 uchwały 

 18.03.2019 r. podjęto 1 uchwałę 

 14.05.2019 r. nie podjęto żadnej uchwały 

 23.05.2019 r. podjęto 17 uchwał 

 17.06.2019 r. podjęto 2 uchwały 

 12.07.2019 r. podjęto 4 uchwały 

 07.10.2019 r. podjęto 13 uchwał 

 29.11.2019 r. podjęto 1 uchwałę 

 05.12.2019 r. nie podjęto żadnej uchwały 

 11.12.2019 r. podjęto 29 uchwał 

 

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 2019 r. odbyło się 7 naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20014-2020:  

 

 17.01.2019 r. – 01.02.2019 r. z zakresu: 

 

 podejmowania działalności gospodarczej (nabór 1/2019) 

 rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, 

lub kulturalnej (nabór 2/2019) 

 zachowania dziedzictwa lokalnego (nabór 3/2019) 

 

 

 01.04.2019 r. – 16.04.2019 r. z zakresu: 

 

 rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego 
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kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej  

(nabór 5/2019) 

 

 04.11.2019 r. – 18.11.2019 r. z zakresu: 

 

 podejmowania działalności gospodarczej (nabór 7/2019) 

 rozwoju działalności gospodarczej (nabór 8/2019) 

 

 06.12.2019 r. – 20.12.2019 r. z zakresu: 

 

 Tworzenie lub rozwój inkubatorów (nabór 10/2019) 

 

W 2019 r. odbyło się 5 naborów wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji Programu 

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

 

     -     17.01.2019 r. – 01.02.2019 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 4/2019) 

 

 01.04.2019 r. – 16.04.2019 r. z zakresu: 

 

 wspierania różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza 

nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach 

rybackich i obszarach akwakultury (nabór 6/2019) 

 

 04.11.2019 r. – 18.11.2019 r. z zakresu: 

 

 podnoszenia wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi  

i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze 

rybołóstwa i akwakultury (nabór 9/2019) 

 

 06.12.2019 r. – 20.12.2019 r. z zakresu: 

 

 wspierania różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego  

i poza nim, wspierania uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na 

obszarach rybackich i obszarach akwakultury (nabór 11/2019) 

 propagowania dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach 

rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa  

i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego (nabór 12/2019) 

 

 

W trakcie naborów trwających w dniach 17.01.2019 r. – 01.02.2019 r. wpłynęło łącznie 14 

wniosków, w tym: 

 10 wniosków w naborze 1/2019 na łączną kwotę  700 000,00 zł (limit środków dostępnych  

w naborze  280 000,00 zł) 

 3 wnioski w naborze 2/2019 na łączną kwotę  541 617,44 zł (limit środków dostępnych  

w naborze 428 481,08) 
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 1 wniosek w naborze 3/2019 na kwotę 177 004,00 zł (limit środków dostępnych  

w naborze 177 825,18 zł) 

 4 wnioski w naborze 4/2019 na łączną kwotę  554 867,00 zł (limit środków dostępnych  

w naborze 595 226,00 zł ) 

 

 

Po ocenie wg kryteriów wyboru wybranych do otrzymania pomocy zostało:  

 10 wniosków w naborze 1/2019 na łączną kwotę 700 000,00 zł (4 wnioski mieszczące się  

w limicie środków na łączną kwotę  280 000,00 zł) 

 3 wnioski w naborze 2/2019 na łączną kwotę 541 617,44  zł (2 wnioski mieszczące się  

w limicie środków na łączną kwotę  339 757,44 zł ) 

 1 wniosek w naborze 3/2019 na kwotę 177 004,00 zł (wniosek mieszczący się w limicie 

środków) 

 4 wnioski w naborze 4/2019 na łączną kwotę  554 867,00 zł (wszystkie wnioski mieszczące 

się w limicie środków) 

 

 

 

W trakcie naborów trwających w dniach 01.04.2019 r. – 16.04.2019 r. wpłynęło łącznie 15 

wniosków, w tym: 

 2 wnioski w naborze 5/2019 na łączną kwotę  429 587,00 zł (limit środków dostępnych  

w naborze  412 466,72 zł) 

 13 wniosków w naborze 6/2019 na łączną kwotę  2 062 212,56 zł (limit środków dostępnych 

w naborze 2 150 588,00 zł) 

 

 

Po ocenie wg kryteriów wyboru wybranych do otrzymania pomocy zostało:  

 w naborze 5/2019 żaden wniosek nie został wybrany do dofinansowania 

 11 wniosków w naborze 6/2019 na łączną kwotę 1 705 518  zł (wszystkie wnioski 

mieszczące się w limicie środków) 

 

 

W trakcie naborów trwających w dniach 04.11.2019 r. – 18.11.2019 r. wpłynęło łącznie 24 

wnioski, w tym: 

 14 wniosków w naborze 7/2019 na łączną kwotę  980 000,00 zł (limit środków dostępnych  

w naborze  630 000,00 zł) 

 7 wniosków w naborze 8/2019 na łączną kwotę  1 406 026,00 zł (limit środków dostępnych 

w naborze 1 248 544,66 zł) 

 3 wnioski w naborze 9/2019 na kwotę 263 328,00 zł (limit środków dostępnych  

w naborze 887 281,00 zł) 

 

 

Po ocenie wg kryteriów wyboru wybranych do otrzymania pomocy zostało:  

 14 wniosków w naborze 7/2019 na łączną kwotę  980 000,00 zł (9 wniosków mieszczących 

się w limicie środków na łączną kwotę  630 000,00 zł) 

 7 wniosków w naborze 8/2019 na łączną kwotę  1 406 026,00 zł (6 wniosków mieszczących 

się w limicie środków na łączną kwotę  1 227 600,00 zł ) 

 3 wnioski w naborze 9/2019 na kwotę 263 328,00 zł (wszystkie wnioski mieszczące się  

w limicie środków) 
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W trakcie naborów trwających w dniach 06.12.2019 r. – 20.12.2019 r. wpłynęło łącznie 20 

wniosków, w tym: 

 w ramach naboru 10/2019 nie wpłynął żaden wniosek 

 15 wniosków w naborze 11/2019 na łączną kwotę  2 715 894,16 zł (limit środków 

dostępnych w naborze 1 254 067,00 zł) 

 5 wniosków w naborze 12/2019 na kwotę 146 551,00 zł (limit środków dostępnych  

w naborze 202 454,00 zł) 

 

 

Po ocenie wg kryteriów wyboru wybranych do otrzymania pomocy zostało:  

 w ramach naboru 10/2019 nie został wybrany żaden wniosek do dofinansowania 

 14 wniosków w naborze 11/2019 na łączną kwotę  2 490 374,16 zł (6 wniosków 

mieszczących się w limicie środków na łączną kwotę  1 254 067,00 zł ) 

 5 wniosków w naborze 12/2019 na kwotę 146 551,00 zł (wszystkie wnioski mieszczące się  

w limicie środków) 

 

 

 

W trakcie naboru (projekt grantowy) trwającego w dniach 05.09.2019 r. – 20.09.2019 r., 

ocenianego w 2019 roku, wpłynęło łącznie 12 wniosków: 

 12 wniosków w naborze 1/2019/G na łączną kwotę 142 139,00 zł (limit środków dostępnych 

w naborze  150 000,00 zł) 

 

 

Po ocenie wg kryteriów wyboru wybranych do otrzymania pomocy zostało:  

 12 wniosków w naborze 1/2019/G na łączną kwotę 142 139,00 zł (wszystkie wnioski 

mieszczące się w limicie środków) 

 

 

Ponadto w omawianym okresie sprawozdawczym Rada wybrała do realizacji 2 operacje 

własne LGD: 

 Promocja obszaru Doliny Karpia w oparciu o Markę Lokalną Dolina Karpia; 

 Promocja obszaru Doliny Karpia poprzez oznakowanie przystanków w gminach Doliny 

Karpia na rzecz promocji obszaru Doliny Karpia. 

 

 

W 2019 r. Rada Stowarzyszenia przyznała pomoc finansową m.in. na poniższe działania: 

 Utworzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Półwieś; 

 Roboty budowlano-konserwatorskie z wymianą instalacji elektrycznej oraz zmianą 

lokalizacji przyłącza linii elektroenergetycznej w kościele pw. Narodzenia Św. Jana 

Chrzciciela w Przeciszowie; 

 Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia strefy rekreacyjnej w miejscowości 

Witanowice; 

 „Rozszerzenie oferty turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Polanka Wielka poprzez 

budowę wiaty plenerowej wraz z infrastrukturą techniczną w Parku Rekreacyjnym  
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w Polance Wielkiej”; 

 Stworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz poszerzenie oferty spędzania czasu 

wolnego dzieci poprzez organizację nowego placu zabaw "Dolina Małych Karpików" na 

terenie Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Osieku; 

 Rozwój Ośrodka Bajka w Laskowej poprzez modernizację obecnych i budowę nowych 

obiektów noclegowych, stworzenie nowej, innowacyjno - ekologicznej oferty turystycznej 

opartej na współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami; 

 

 Rozwój działalności gospodarczej w zakresie usług drukarskich; 

 

 Wypożyczalnia pojazdów elektrycznych PV-ENERGY; 

 

 Uruchomienie linii technologicznej do obróbki kamieni oraz tworzenia nowych form 

powierzchni obróbczej tj. szczotkowanie i groszkowanie - przez zakup boczarki taśmowej 

do marmuru, granitu, konglomeratu, ceramiki i kwarcytów; 

 

 Rozwój działalności gospodarczej poprzez utworzenie w Gminie Osiek lokalu 

gastronomicznego świadczącego usługi dla mieszkańców; 

 

 Zakupu samochodu dostawczego i pięciu basenów do przewozu ryb żywych dla OHZ  

w Osieku Sp. z o.o.; 

 

 Poprawa potencjału sprzedażowego przez zakup środka transportu do przewozu ryb dla RSP 

Przeciszów; 

 

 Rozwój firmy Urbańscy sp. z o. o. sp. k. poprzez zakup nowej linii produkcyjnej do 

stworzenia lokalnego produktu – Wafelków Zatorskich; 

 

 Organizacja wydarzeń kulturalno-artystycznych promujących i upowszechniających 

dziedzictwo kulturowe rybołówstwa pod nazwa Piknik rybacki w Brzeźnicy; 

 

 "Proekologiczna wystawa plastyczna inspirowana przyrodą obszaru Doliny Karpia". 

 
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 2 szkoleniach: 

- Procedury wyboru operacji i kryteria ich oceny (07.10.2019 r.) 

- Procedury wyboru operacji i kryteria ich oceny (29.11.2019 r.) 

 

 

W omawianym okresie Rada wydała ponadto 15 opinii, w tym: 

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

- 2 opinie w sprawie opracowania projektu aktualizacji kryteriów wyboru operacji i aktualizacji 

LSR. 
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Dziękuję za uwagę.  


