
 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” 

ZA ROK 2017 
 
LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” działa na mocy przepisów prawa o stowarzyszeniach, postanowień 

statutu, ustawy o RLKS oraz rozporządzeń. Jest zarejestrowane na czas nieograniczony i posiada 

osobowość prawną. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie XIII Wydział Krajowego, 

Rejestru Sądowego Stowarzyszenie dnia 08.04.2008 r. zostało wpisane do Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nazwą Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”.  

Celem działania organizacji jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. LGD działając na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu 

i zasobów historyczno - kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów 

regionalnych. 

 

                   Przedstawione sprawozdanie pokazuje w sposób szczegółowy wszystkie finansowe aspekty 

funkcjonowania LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”. W porównaniu do lat ubiegłych koszty 

funkcjonowania LGD pozostały na podobnym poziomie. Różnice w poszczególnych pozycjach 

kosztowych wynikają przede wszystkim ze zwiększonej ilości organizowanych działań. 

Poziom zatrudnienia pracowników pozostaje na stałym poziomie (dwóch pracowników biurowych na 

pełnym etacie, Kierownik biura na ¼ etatu oraz księgowa na ¼ etatu). Koszty zatrudnienia 

pracowników uległy jednak zmniejszeniu, ponieważ w 2017 roku (poza miesiącem styczniem) LGD nie 

zatrudniało w sposób ciągły Członków Zarządu na umowę zlecenie.  

 

Łączna kwota wynagrodzeń wynosi 159 971,35 zł (kwota wynagrodzenia brutto wraz z ubezpieczeniem 

społecznym, Funduszem Pracy, Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych oraz innymi 

świadczeniami).  

 
W związku z faktem, że głównym celem LGD jest sprawne i efektywne wdrażanie LSR, dlatego 

niezbędne jest stworzenie i utrzymanie odpowiednich warunków. Stowarzyszenie wynajmuje 

pomieszczenia w Starostwie Powiatowym w Przemyślu, aby umożliwić wszystkim osobom 

zainteresowanym stały i równy dostęp do LGD. Koszty utrzymania biura – wynajem lokalu oraz opłaty 

eksploatacyjne – pozostają cały czas na tym samym poziomie (czynsz najmu oraz średnioroczne opłaty 

nie zmieniły się w porównaniu do lat ubiegłych).  

 

Analizując przedstawione sprawozdanie finansowe można zaważyć, że w poniższych pozycjach: 

- Zużycie materiałów i energii 

- Usługi obce  

- Pozostałe koszty rodzajowe 

o Zakup upominków 
o Publikacje 
o Noclegi i gastronomia ( w tym wyjazd studyjny) 
o Materiały promocyjne i szkoleniowe 

o Zajęcia ruchowe 

wydatkowane środki finansowe zostały zwiększone. 
 



Wynika to z faktu, że w ramach integracji i aktywizacji członków lokalnej społeczności LGD w 2017 

roku w ramach realizacji Planu Działania zorganizowało następujące działania: 

 

• Opracowanie i wydanie  materiałów informacyjno – promocyjnych dotyczących obszaru LGD 

1. „Skrzydła nad Hureczkiem”            -    1974,00 zł 

2. „Smaki Tradycji Birczańskiej”        -    3217,50 zł 

3. „Poeci Ziemi Birczańskiej”             -    590,00 zł 

 

• Organizacja imprez/akcji promujących lokalną kulturę 

1. Konkurs Wielkanocny                                   -    1800,00 zł 

2. Konkurs Bożonarodzeniowy                         -    4149,40 zł 

3. Święto Pieroga                                             -    2000,00 zł 

4. Gminne Dożynki we Fredropolu                  -    2000,00 zł 

5. Powitanie lata w Wiosce Fantasy                -    800,00 zł 

 

• Organizacja warsztatów służących zachowaniu lokalnego dziedzictwa 

1. Przedsięwzięcie "Taniec dla wszystkich"           -    2500,00 zł 

 

• Wsparcie dla podmiotów kultywujących lokalne zwyczaje, tradycje i obrzędy 

1. Kultywowanie lokalnych tradycji w Gminie Stubno                   -    2000,00 zł 

2. Kultywowanie lokalnych tradycji w Gminie Medyka                  -    1996,00 zł 

3. Kultywowanie lokalnych tradycji w Gminie Fredropol              -    2000,00 zł 

4. Kultywowanie lokalnych tradycji w Gminie Orły                       -    1996,29 zł 

 

• Organizacja działań aktywizacyjnych, integracyjnych oraz rekreacyjnych 

1. Między nami kobietami – aktywizacja i integracja na wesoło                     -    3000,00 zł 

2. Wyjazd integracyjno - aktywizacyjny „Kobieta a zdrowie”                        -    3000,00 zł 

3. Pielęgnujmy nasze dziedzictwo                                                                    -    1000,00 zł 

4. Podniesienie poziomu aktywności i integracji Gminy Przemyśl poprzez organizację "BIAŁO - 

CZERWONEGO RAJDU ROWEROWEGO W GMINIE PRZEMYŚL"                  -    2000,00 zł 

5. Przedsięwzięcie "Integrujmy się na łonie natury - zajęcia ruchowe"            -    2999,96 zł 

6. Wycieczki „Integracja w terenie”                                                                  -    2800,00 zł 

 

• Organizacja szkoleń/warsztatów w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom 

klimatu 

1. Ekologiczna świadomość. Razem dla środowiska                                                 -    1999,08 zł 

 

• Organizacja działań mających na celu wzrost wiedzy i nabycie nowych umiejętności, 

w szczególności w kontekście uwarunkowań rynku pracy 

1. Szkolenie w zakresie gotowania i pieczenia                                                -    1500,00 zł 

2. Podnoszenie kompetencji kulinarnych w Gminie Żurawica                       -    2000,00 zł 

 

• Organizacja regionalnych lub/i  międzyregionalnych wyjazdów studyjnych służących promocji 

lokalnych zasobów i wymianie doświadczeń 

1. Wyjazd studyjny służący promocji lokalnych zasobów i wymianie doświadczeń   -    7800,00 zł 

 

 

 

Ponadto, w związku z organizowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach 

przygotowania potencjalnych Beneficjentów do aplikowania o wparcie finansowe zorganizowano: 



1. Spotkanie informacyjno – konsultacyjne w dniu 24 stycznia 2017 roku w związku 

z naborami nr 1/2017, 2/2017, 3/2017                                                                – 1468,38 zł 

2. Szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów w dniu 29 czerwca 2017 roku       – 3482,68 zł 

3. Spotkania informacyjno – konsultacyjne w dniu 3 lipca  2017 roku w związku z naborami 

nr 4/2017 oraz 5/2017               – 0,00 zł 

 

Realizacja Planu Komunikacji: 

1. Bocianiada w Stubnie                                 - 1000,00 zł 

2. Dożynki Powiatowe 2017                         - 3000,00 zł 

3. Spotkania mobilizacyjne dla osób z grup defaworyzowanych      - 6724,78 zł   

 
Wszystkie organizowane przedsięwzięcia były zgodne z I kamieniem milowym 2016 – 2018 

określonym w Planie Działania (stanowiącym część Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez 

Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 ) oraz Planem Komunikacji. 

 

W związku z przeprowadzeniem pięciu naborów wniosków w dwóch terminach w 2017 roku Rada 

LGD wraz z Komisją Skrutacyjną odbyła dwa Posiedzenia, za które otrzymała wynagrodzenie zgodnie 

z Uchwałą WZC nr II/4/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku .  

 

Wydatki ponoszone ze środków finansowych pochodzących ze składek obejmowały przede wszystkim:  

• Diety za Posiedzenia Zarządu                                                  - 7800,00 zł 

• Diety za Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Zarządu                 - 1800,00 zł 

• Naprawa altany w Olszanach                                                   - 1500,00 zł 

• Pozostałe koszty (nekrolog, wiązanki, amortyzacja, itp.)        - 12112,63 zł 

 

 

Ponosząc poszczególne wydatki LGD przeprowadza analizę rynku i dokonuje zakupów oraz wyboru 

wykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności. Wydatki dotyczące wynagrodzeń są realizowane 

zgodnie z Uchwałami Zarządu (dotyczy wynagrodzeń pracowników) oraz Uchwałami Walnego 

Zebrania Członków (dotyczy diet Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skrutacyjnej). 

Koszty wypłaty diet Zarządu były większe w stosunku do lat wcześniejszych, ale wynikało 

to z konieczności zwołania większej ilości Posiedzeń Zarządu 

                 

Podsumowując należy stwierdzić, że działania prowadzone przez LGD nie budzą zastrzeżeń, 

są racjonalne i prowadzą do efektywnej realizacji LSR.  Ponosząc poszczególne koszty Stowarzyszenie 

gospodarki finansowej LGD jest uzależnione  od bezwzględnego przestrzegania zasad realizowania 

dochodów i dokonywania wydatków, z uwzględnieniem zapisów LSR oraz dokumentów 

towarzyszących.  
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