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Kłodawa, dn. 19.02.2018r. 

 

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Stowarzyszenia „Solna 

Dolina” z działalności w 2017 roku 

 

 W roku 2017 Stowarzyszenie „Solna Dolina” prowadziło działalność w zakresie 

realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz promocji działalności Lokalnej 

Grupy Działania i gmin w niej zrzeszonych. Na dzień 19.02.2017r. liczba członków  

Stowarzyszenia stanowi  124 osoby, w tym 123 członków zwyczajnych oraz 1 członek 

wspierający. 

 

Skład Zarządu przedstawia się następująco: 

               1. Magdalena Bawej             – Prezes Zarządu 

2. Tomasz Ludwicki            - Wiceprezes Zarządu 

3. Krzysztof Szewczyk        - Wiceprezes Zarządu 

4. Tomasz Barański              - Skarbnik Zarządu 

5. Kazimierz Burliński          - Sekretarz Zarządu 

6. Marcin Pochylski              - Członek Zarządu 

7. Marek Szałek                    - Członek Zarządu 

Skład Komisji Rewizyjnej: 

1. Ewa Ochędalska                   - Przewodniczący 

2. Krystyna Czupryniak            - Członek 

3. Anna Górczyńska                  - Członek 

4. Józef Sochacki                      - Członek 

5. Anna Stanisławska                - Członek 

Skład Rady: 

1. Kazimiera Wróblewska         - Przewodniczący 

2. Włodzimierz Fraszczyk        - Wiceprzewodniczący 

3. Bożena Dominiak                 - Sekretarz 

4. Jerzy Bezkowski                   - Członek 

5. Wojciech Estkowski             - Członek 

6. Adam Grabowski                  - Członek 
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7. Marzena Kolbus                    - Członek 

8. Magdalena Litwin                  - Członek 

9. Elżbieta Mruk                        - Członek 

10. Robert Olejniczak                - Członek 

11. Romuald Onderski               - Członek 

12. Sylwia Pacholczyk                - Członek 

13. Witold Siwiński                    - Członek 

14. Andrzej Zduńczyk               - Członek 

 

I. Walne Zgromadzenia Członków: 

1. XXXII WZC – 16.03.2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 

obejmującego: bilans, rachunek wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia 

oraz w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2015 oraz 

udzielenia absolutorium Zarządowi, w sprawie zatwierdzenia Raportu z Wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju za 2016r, w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian  

w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Solna Dolina”, w sprawie przyjęcia 

zmian kryteriów wyboru operacji oraz w sprawie zatwierdzenia zmian procedury 

aktualizacji LSR. 

 

II. Zebrania Zarządu: 

1. 13.02.2017 - w sprawie przyjęcia członka zwyczajnego, przyjęcie rekomendacji 

zawartych w Raporcie w zakresie aktualizacji LSR, zapoznanie się z Wnioskiem  

o zmianę kryteriów wyboru operacji złożonym do Zarządu Stowarzyszenia przez Radę 

Stowarzyszenia „Solna Dolina” 

2. 16.03.2017 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 2016,  

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek 

wyników oraz informację dodatkową Stowarzyszenia 

3. 21.09.2017 - w sprawie przyjęcia Członków Zwyczajnych, w sprawie unieważnienia 

 i przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Pracy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Solna Dolina” 
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III. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej: 

1) 16.03.2017 dotyczące: przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz 

zatwierdzenia bilansu za rok 2016. 

 

IV. Posiedzenia Rady: 

1. 30.01.2017 - w sprawie unieważnienia i przyjęcia tekstu jednolitego Procedury 

ogłaszania i przeprowadzania naborów wniosków Stowarzyszenia „Solna Dolina”  nr 

01/2015/1z, w sprawie unieważnienia i przyjęcia tekstu jednolitego Procedury naboru 

wniosków o powierzenie grantów w projekcie grantowym Stowarzyszenia „Solna 

Dolina” nr 06/2015/1z wraz z załącznikami, w sprawie unieważnienia i przyjęcia 

tekstu jednolitego Procedury wyboru i oceny operacji grantowych w ramach LSR nr 

07/2015/1z wraz z załącznikami 

2. 24.03.2017 - w sprawie przyjęcia zmian w załączniku nr 6 oraz załączniku nr 5 do 

Procedury naboru wniosków o powierzenie grantów w projekcie grantowym 

Stowarzyszenia „Solna Dolina” nr 06/2015/2z  

3. 14.06.2017 – w sprawie oceny zadań złożonych w ramach naborów wniosków  

o powierzenie grantów 

4. 28.06.2017 – w sprawie wyboru zadań złożonych w ramach naborów wniosków  

o powierzenie grantów 

5. 17.08.2017 – w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany umowy o przyznanie 

pomocy 

6. 21.08.2017 - w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany umowy o przyznanie 

pomocy 

7. 15.09.2017 - w sprawie unieważnienia i przyjęcia tekstu jednolitego Procedury 

wyboru i oceny operacji innych niż granty w ramach LSR  nr 02/2015/1z, w sprawie 

przyjęcia wzorów Załącznika nr 3 do Regulaminu Rady, Załącznika nr 4A.1_2z  do 

Regulaminu Rady,  Załącznika nr 4A.2_2z do Regulaminu Rady, Załącznika nr 4B_2z 

do Regulaminu Rady 

8. 21.09.2017 - w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany umowy o przyznanie 

pomocy 

9. 27.09.2017 - w sprawie przyjęcia zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji innych 

niż granty w ramach LSR nr 02/2015/2z 
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10. 06.11.2017 - w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany umowy o przyznanie 

pomocy 

11. 24.11.2017 - w sprawie dokonania oceny i wyboru operacji składanych przez 

podmioty inne niż LGD 

12. 11.12.2017 – w sprawie braku podstaw do zmiany oceny operacji – protest 

wnioskodawcy 

13. 20.12.2017 - w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany umowy o przyznanie 

pomocy 

Ogółem w roku 2017 odbyło się jedno Walne Zgromadzenie Członków, trzy zebrania 

Zarządu, jedno posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz trzynaście posiedzeń Rady. 

 

V. Zrealizowane zadania statutowe i projektowe.  

1)  14 stycznia 2017r., p. Magdalena Bawej – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Solna 

Dolina” oraz pracownicy biura p. Magdalena Fabiniak, p. Monika Jezierska i p. Beata 

Mruk uczestniczyły w Spotkaniu Noworocznym Samorządu Gminy Grzegorzew,  

w Szkole Podstawowej w Barłogach. 

2) 30 stycznia 2017r. odbyło się szkolenie Rady pn. "Jakość i skuteczność kryteriów 

oceny i wyboru operacji", szkolenie przeprowadzone było przez p. Marzenę Cieślak, 

 i miało na celu podniesienie poziomu wiedzy członków organu decyzyjnego  

w procesie oceny i wyboru projektów do finansowania oraz oceny adekwatności 

przyjętych  kryteriów oraz ich skuteczności jako instrumentu pozwalającego na wybór 

operacji najlepiej przyczyniających się do rozwoju obszaru i osiągnięcia celów  

i wskaźników LSR po przeprowadzonych naborach. 

3) 15 lutego 2017r pracownik biura p. Monika Jezierska brała udział w szkoleniu pn. 

„Co każda organizacja wiedzieć powinna. O prawach i obowiązkach III sektora” 

organizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Centrum 

Organizacji Pozarządowych w Koninie. 

4) 27 i 28 lutego 2017r odbyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w zakresie 

zmian zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 oraz zmian lokalnych 

kryteriów wyboru. Uczestnicy spotkań w Grzegorzewie i Kłodawie dyskutowali nad 

propozycjami zgłoszonymi przez Radę Stowarzyszenia „Solna Dolina” oraz 
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rekomendacjami Zespołu ds. Monitoringu i Ewaluacji. Ostatecznie nie zgłoszono 

uwag do proponowanych zmian. 

5) 21 marca 2017r. pracownicy biura uczestniczyli w szkoleniu pn. „Podniesienie 

kompetencji w zakresie prowadzenia przez LGD doradztwa dla wnioskodawców  

i skutecznej komunikacji ze społecznością lokalną”, którego organizatorem było CDR 

Brwinów, Oddział w Poznaniu. Szkolenie prowadzone przez p. Ryszarda 

Kamińskiego i p. Leszka Leśniaka, miało na celu podniesienie poziomu wiedzy 

pracowników biura w zakresie prowadzenia doradztwa dla wnioskodawców  

i skutecznej komunikacji ze społecznością lokalną oraz wypracowanie skutecznych 

metod komunikacji ze społecznością lokalną. 

6) 30 marca 2017 roku w biurze Stowarzyszenia „Solna Dolina” odbyło się spotkanie 

informacyjne dla Beneficjentów działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego  

w ramach inicjatywy LEADER,  poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji 

 w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej. Na spotkaniu omówione zostały zapisy 

Umów o przyznanie pomocy podpisanych przez Beneficjentów. Zwrócono uwagę na 

wymogi związane z realizacją Biznesplanów, w tym w zakresie rzetelnej realizacji 

zestawień rzeczowo – finansowych oraz osiągnięcia celów, wskaźników  

i zakładanego ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów, usług  

lub towarów. 

7) W dniach: 24, 25, 26, 27 i 28 kwietnia 2017r. odbyło się na terenie gmin: Chodów, 

Dąbie, Olszówka, Grzegorzew, Przedecz i Kłodawa 6 spotkań informacyjno – 

konsultacyjnych dotyczących zasad  opracowywania wniosków na poszczególne 

przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2020. W spotkaniach udział wzięli 

zarówno przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem prowadzonej działalności jak  

i osoby chcące podjąć działalność gospodarczą, w tym osoby pochodzące z grup 

defaworyzowanych, a także organizacje pozarządowe i przedstawiciele jednostek 

samorządu terytorialnego zainteresowane pozyskaniem środków na realizację zadań  

w ramach projektów grantowych. 

8) 24 kwietnia 2017r. gościliśmy na naszym terenie mieszkańców obszaru Lokalnej 

Grupy Działania Kraina Trzech Rzek, obejmującej cztery gminy położone na terenie 
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powiatów poznańskiego i obornickiego: Murowana Goślina, Oborniki, Ryczywół  

i Suchy Las. Kierownik biura – p. Magdalena Fabiniak krótko opowiedziała  

o działalności naszego stowarzyszenia, głównych kierunkach rozwoju  

i podejmowanych inicjatywach. Goście obejrzeli również film promujący obszar 

Solnej Doliny, dzięki czemu choć w pigułce mieli możliwość poznać nasze 

dziedzictwo kulturowe, zabytki i zrealizowane projekty. 

9) 2 maja 2017r. Stowarzyszenie „Solna Dolina” było współorganizatorem V Sztafety 

Flagi  – Międzygminnego Rajdu Rowerowego. Głównym celem imprezy było 

uczczenie Święta Flagi Państwowej, jak też propagowanie wypoczynku na świeżym 

powietrzu, popularyzacja roweru jako taniego i ekologicznego środka lokomocji oraz 

jazdy na rowerze – jako zdrowej i pożytecznej formy spędzania wolnego czasu. 

10)  05 maja 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyły się warsztaty  

w zakresie przygotowania Wniosku o powierzenie grantu dla potencjalnych 

Grantobiorców. Zajęcia warsztatowe prowadziły: kierownik biura – p. Magdalena 

Fabiniak i specjalista ds. wdrożeniowych i aktywizacyjnych – p. Beata Mruk. 

Uczestnicy samodzielnie wypełniali poszczególne sekcje formularza wniosków, mieli 

możliwość skonfrontowania swoich pomysłów z celami zawartymi w LSR  

i dowiedzieć się jakie załączniki w przypadku poszczególnych wniosków będą 

zobowiązani dołączyć. 

11) W dniach od 09 maja 2017 do 22 maja 2017r trwały nabory wniosków  

o powierzenie grantów nr 1/2017/G, nr 2/2017/G, nr 3/2017/G, nr 4/2017/G, nr 

5/2017/G, nr 6/2017/G, nr 7/2017/G. W ramach ogłoszenia o naborze wniosków  

o powierzenie grantów nr 1/2017/G zakres tematyczny projektu grantowego: Rozwój 

turystyki, rekreacji, sportu i promocja obszaru oraz wzmocnienie kapitału 

społecznego, przedsięwzięcie 2.1.1 Utworzenie, zagospodarowanie i rozwój centrów 

rekreacji, sportu, wypoczynku i integracji – zostało złożonych 9 wniosków  

o powierzenie grantów, 1 wniosek o powierzenie grantu, na pisemny wniosek 

Grantobiorcy został wycofany. Wnioskowana kwota pomocy przez Grantobiorców to 

216 834,00zł, limit dostępnych środków wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków  

o powierzenie grantów to 200 000,00zł. W ramach ogłoszenia o naborze wniosków  

o powierzenie grantów nr 2/2017/G zakres tematyczny projektu grantowego: Rozwój 
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turystyki, rekreacji, sportu i promocja obszaru oraz wzmocnienie kapitału 

społecznego, przedsięwzięcie 2.1.2 Budowa i wzbogacenie infrastruktury turystycznej 

- został złożony 1 wniosek o powierzenie grantów. Wnioskowana kwota pomocy 

przez Grantobiorcę to 19 999,00zł, limit dostępnych środków wskazany w ogłoszeniu 

naboru wniosków o powierzenie grantów to 20 000,00zł. W ramach ogłoszenia  

o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 3/2017/G zakres tematyczny projektu 

grantowego: Rozwój turystyki, rekreacji, sportu i promocja obszaru oraz wzmocnienie 

kapitału społecznego, przedsięwzięcie 2.2.1 Wspieranie działań przeciwdziałających 

wykluczeniu, aktywizujących i integrujących oraz podnoszących wiedzę mieszkańców 

obszaru – zostało złożonych 6 wniosków  o powierzenie grantów. Wnioskowana 

kwota pomocy przez Grantobiorców to 48 832,00zł, limit dostępnych środków 

wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów to 50 000,00zł.  

W ramach ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 4/2017/G zakres 

tematyczny projektu grantowego: Rozwój turystyki, rekreacji, sportu i promocja 

obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego, przedsięwzięcie 2.3.1 Działania na 

rzecz promocji atrakcyjności obszaru LGD – zostały złożone 2 wnioski o powierzenie 

grantów. Wnioskowana kwota pomocy przez Grantobiorców to 27 987,00zł, limit 

dostępnych środków wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów 

to 30 000,00zł. W ramach projektu grantowego Rozwój turystyki, rekreacji, sportu  

i promocja obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego wnioskowana kwota 

pomocy przez Grantobiorców to 313 652,00zł, limit dostępnych środków to 

300 000,00zł. W ramach ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 

5/2017/G zakres tematyczny projektu grantowego: Kultywowanie dziedzictwa 

kulturowego obszaru i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, przedsięwzięcie 3.1.1 

Działania edukacyjno-promocyjne zwiększające lokalną tożsamość i promocję – 

zostało złożonych 9 wniosków o powierzenie grantów. Wnioskowana kwota pomocy 

przez Grantobiorców to 129 117,00zł, limit dostępnych środków wskazany  

w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów to 150 000,00zł. W ramach 

ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 6/2017/G zakres 

tematyczny projektu grantowego: Kultywowanie dziedzictwa kulturowego obszaru 

 i ochrona dziedzictwa przyrodniczego, przedsięwzięcie 3.1.2 Działania zwiększające 

świadomość ekologiczną i promocję odnawialnych źródeł energii LGD – zostały 

złożone 2 wnioski o powierzenie grantów. Wnioskowana kwota pomocy przez 
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Grantobiorców to 29 493,00zł, limit dostępnych środków wskazany w ogłoszeniu 

naboru wniosków o powierzenie grantów to 30 000,00zł. W ramach ogłoszenia  

o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 7/2017/G zakres tematyczny projektu 

grantowego: Kultywowanie dziedzictwa kulturowego obszaru i ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego, przedsięwzięcie 3.1.3 Renowacja obiektów zabytkowych – został 

złożony 1 wniosek o powierzenie grantów. Wnioskowana kwota pomocy przez 

Grantobiorcę to 46 817,00zł, limit dostępnych środków wskazany w ogłoszeniu 

naboru wniosków o powierzenie grantów to 50 000,00zł. W ramach projektu 

grantowego Kultywowanie dziedzictwa kulturowego obszaru i ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego wnioskowana kwota pomocy przez Grantobiorców to 205 427,00zł, 

limit dostępnych środków to 230 000,00zł. 

12)  04 lipca 2017r., po wyborze Grantobiorców LGD „Solna Dolina” złożyła Wniosek na 

projekty grantowe wraz z wymaganymi załącznikami do Zarządu Województwa 

 w Poznaniu. 

13)  27 sierpnia 2017r. Stowarzyszenie  „Solna Dolina” było organizatorem Jarmarku 

Lokalnego Produktu, Partnerstwa i Dobrych Praktyk – Silna Solna, który 

współfinansowany był z ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie 

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Jarmark służył upowszechnianiu i promocji dziedzictwa 

kulturowego, integracji społecznej, a także przyczyniał się do wsparcia lokalnych 

inicjatyw, utrwaleniu dialogu i współpracy oraz promocji lokalnych twórców  

i organizacji pozarządowych. Podczas tegorocznego jarmarku tradycyjnie 

zorganizowany został „Przegląd dziedzictwa kulinarnego regionu”. Jego celem była 

prezentacja kuchni regionalnej, promocja bogactwa walorów smakowych, 

zdrowotnych, estetycznych i wizualnych lokalnych potraw oraz przegląd rękodzieła 

regionu gdzie na stoiskach lokalnych twórców można było podziwiać oryginalne 

hafty, prace szydełkowe, wiklinę, własnoręcznie wykonaną biżuterię i zabawki. 

14)  08 września 2017r w Gościńcu Zacisze w Domaninie odbyły się jubileuszowe 

uroczystości 10-lecia Stowarzyszenia „Solna Dolina”. Swoją obecnością zaszczycili 

nas: Poseł na Sejm RP Leszek Galemba, zastępca dyrektora Departamentu PROW 
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Robert Mikołajczak, Sekretarz Powiatu Andrzej Tomczyk, włodarze gmin 

członkowskich: Wójt Gminy Grzegorzew Bożena Dominiak, pełniąca funkcję 

Burmistrza Kłodawy Dorota Galus, Burmistrz Miasta Dąbie Tomasz Ludwicki, Wójt 

Gminy Chodów Henryk Tomczak, Wójt Gminy Olszówka Włodzimierz Fraszczyk, 

Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz Witold Siwiński, a także Prezes Zarządu Banku 

Spółdzielczego w Kłodawie Danuta Dymczak, Prezes KHBC sp. z o.o. w Straszkowie 

Grzegorz Fiałkowski, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Centralny ŁUK 

Turystyczny” Janusz Jankowski, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz 

Niewiarowski, prezesi i dyrektorzy biur, wielkopolskich Lokalnych Grup Działania: 

Prezes Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie Ireneusz Ćwiek oraz dyrektor biura 

Iwona Bańdosz, Prezes Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia Jarosław 

Felczyński, Prezes Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju Magdalena Ciołek, 

Prezes Stowarzyszenia „Między Ludźmi i Jeziorami” Maria Siwińska oraz dyrektor 

biura Marta Błaszczyk oraz Prezes Lokalnej Grupy Działania KOLD Damian 

Łęszczak. Swoją obecnością obchody jubileuszowe uświetnili również przedstawiciele 

lokalnych stowarzyszeń oraz licznie przybyli członkowie naszego stowarzyszenia. 

15)  28 września 2017r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyły się warsztaty 

z pisania biznesplanu. Warsztaty skierowane były do osób, które chciały zdobyć 

umiejętności praktyczne w pisaniu planu na biznes. Miały na celu przedstawienie 

procesu przygotowania biznesplanu na operacje w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020 wraz z załącznikami, które dołącza się do wniosku. 

16)  03 października 2017r. Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowy o przyznaniu 

pomocy na realizację dwóch projektów grantowych: „Rozwój turystyki, rekreacji, 

sportu i promocja obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego poprzez budowę i 

modernizację infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, realizację działań 

aktywizujących i integrujących mieszkańców i wydanie publikacji promujących 

obszar” kwota pomocy 296 807,00zł i „Realizacja działań edukacyjnych 

zwiększających lokalną tożsamość i świadomość ekologiczną oraz renowacja obiektu 

zabytkowego” kwota pomocy 205 427,00zł 
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17)  W dniach od 17 października 2017 do 30 października 2017r., trwały nabory 

wniosków nr 4/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej, nr 5/2017 – 

rozwijanie działalności gospodarczej, nr 6/2017 – rozwój ogólnodostępnej  

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, 

Przedsięwzięcie 2.1.1 Utworzenie, zagospodarowanie i rozwój centrów rekreacji, 

sportu, wypoczynku i integracji oraz nr 7/2017 – rozwój ogólnodostępnej 

 i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, 

Przedsięwzięcie 2.1.2 Budowa i wzbogacenie infrastruktury turystycznej. W ramach 

ogłoszenia o naborze wniosków nr 4/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej 

zostało złożonych 9 wniosków o przyznanie pomocy. Wnioskowana kwota pomocy 

przez wnioskodawców to 720 000,00zł, limit dostępnych środków wskazany  

w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy to 480 000,00zł. W ramach 

ogłoszenia o naborze wniosków nr 5/2017 – rozwijanie działalności gospodarczej  

5 podmiotów złożyło wnioski o przyznanie pomocy. Limit dostępnych środków  

w ramach naboru: 395 000 zł, w tym: wysokość kwoty pomocy do 25 tys. zł (bez 

zatrudniania) – limit środków: 125 000,00 zł., wnioskowana kwota pomocy przez 

wnioskodawców to 75 000,00zł – 3 złożone wnioski o przyznanie pomocy, wysokość 

kwoty pomocy powyżej 25 tys. zł (utworzenie miejsca pracy) – limit środków:  

270 000,00 zł, wnioskowana kwota pomocy przez wnioskodawców to  538 364,00zł –  

2 złożone wnioski o przyznanie pomocy. W ramach ogłoszenia o naborze wniosków 

nr 6/2017 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej, Przedsięwzięcie 2.1.1 Utworzenie, zagospodarowanie  

i rozwój centrów rekreacji, sportu, wypoczynku i integracji zostało złożonych  

6 wniosków o przyznanie pomocy. Wnioskowana kwota pomocy przez 

wnioskodawców to 873 711,00 zł plus 129 477,99zł wkładu własnego stanowiącego 

publiczne środki krajowe Gminy Przedecz, 79 892,37zł wkładu własnego 

stanowiącego publiczne środki krajowe Gminy Chodów, 129 442,41zł wkładu 

własnego stanowiącego publiczne środki krajowe Gminy Grzegorzew, co stanowi 

razem 1 212 523,77zł, limit dostępnych środków wskazany w ogłoszeniu naboru 

wniosków o przyznanie pomocy to 1 213 600,00 zł. W ramach ogłoszenia o naborze 

wniosków nr 7/2017 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, Przedsięwzięcie 2.1.2 Budowa  

i wzbogacenie infrastruktury turystycznej został złożony 1 wniosek o przyznanie 
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pomocy. Wnioskowana kwota pomocy przez wnioskodawcę to 103 485,00zł, limit 

dostępnych środków wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

to 103 548,00zł. 

18)  W dniu 24.11.2017r. Zarząd Stowarzyszenia podpisał dwie umowy pożyczki  

z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jedną na kwotę 188 858,29zł, a drugą na kwotę 

130 713,20zł 

19)  29 listopada 2017r. pracownicy biura przekazali dokumentację dotyczącą 

zakończonych naborów wniosków nr 4/2017, 5/2017 6/2017 i 7/2017 do Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego celem dalszej weryfikacji. Dokumentacja z naboru 

przyjęta została bez zastrzeżen. 

20)  05 grudnia 2017 roku została przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego kontrola realizacji przez LGD „Solna Dolina” 

zobowiązań wynikających z Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność NR 00005-6933-UM1510007/15 – 

wystąpienie pokontrolne zawierała zalecenie informowania o wyniku oceny operacji  

z uzasadnieniem odnoszącym się do kryteriów wyboru – dotyczy grantów oraz  

z rekomendacją, aby uzupełnić w informacji przekazywanej wnioskodawcom 

uzasadnienie w ramach wszystkich kryteriów wyboru operacji – dotyczy także 

grantów. 

21)  12 grudnia 2017r został złożony projekt współpracy pn. „Okiem Cyklisty”  

w Partnerstwie ze: Stowarzyszeniem „Między Ludźmi i Jeziorami” z siedzibą  

w Kazimierzu Biskupim, Stowarzyszeniem „Solidarni w Partnerstwie” z siedzibą  

w Starym Mieście, Stowarzyszeniem „Unia Nadwarciańska” z siedzibą w Słupcy oraz 

Stowarzyszeniem „Wielkopolska Wschodnia” z siedzibą w Kramsku. Całkowity 

budżet projektu współpracy to 591 994,30zł, w tym budżet  Stowarzyszenia „Solna 

Dolina” 97 747,70zł.  

22)  20 grudnia 2017r. Prezes Magdalena Bawej uczestniczyła w międzypokoleniowej 

Wigilii organizowanej przez Stowarzyszenie „Aktywni Razem” z Głębokiego  

w ramach  zadania „Organizacja międzypokoleniowych warsztatów kulinarnych  

w Głębokiem” w ramach projektu grantowego „Realizacja działań edukacyjnych 
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zwiększających lokalną tożsamość i świadomość ekologiczną oraz renowacja obiektu 

zabytkowego”  

23)  22 grudnia 2017r. Prezes Stowarzyszenia „Solna Dolina” złożyła wniosek w ramach  

PROGRAMU RZĄDOWEGO NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB 

STARSZYCH NA LATA 2014-2020 – EDYCJA 2018 do Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej, z Priorytetu I. Edukacja osób starszych. Tytuł zadania 

„SAS- Szkoła Aktywnego Seniora”, wartość zadania to 158 170,00zł. W ramach 

projektu przewidziane są: wykłady lekarza, dietetyka, psychologa, prawnika, wykład 

p.poż, bhp, ćwiczenia z I pomocy, warsztaty gimnastyczne, kulinarne, samoobrony, 

komputerowe, spotkania z animatorem życia obywatelskiego, spotkania integracyjne, 

3-dniowy wyjazd grupowy, wyjazdy na basen i kręgle oraz konferencja 

podsumowująca projekt. 

24)  z dniem 31 grudnia 2017r. ustał stosunek pracy p. Moniki Jezierskiej w wyniku 

złożonego przez nią wypowiedzenia zgodnie z art. 30 § 1 pkt. 2 Kodeksu pracy. 

25)  w 2017 roku, w ramach Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, Stowarzyszenie „Solna Dolina” 

realizowało  Plan Komunikacji z lokalną społecznością, w tym prowadziło w sposób 

ciągły bezpłatne doradztwo dla beneficjentów oraz projektodawców w zakresie 

informowania na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów, 

kampanię informacyjną na temat terminów przyjmowanych wniosków, a także 

realizowało spotkania informacyjno - konsultacyjne dla potencjalnych 

wnioskodawców oraz spotkania konsultacyjne z asystentami rodzin i osób 

wykluczonych. 

  


