
 

Sprawozdanie rzeczowe z działań 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” 

za rok 2017r. 

STYCZEŃ 

1. Wzięto udział w konferencji p.n „Susza czy powódź ? - jak przeciwdziałać zmianom 

klimatycznym poprzez małą retencję  gospodarowanie zasobami wodnymi w 

gminach” 

2. 9.01 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia 

3. Otrzymano dofinansowanie na kampanię 1% i rozpoczęto działania m.in. darmowe 

rozliczanie PIT 

4. Odbyły się kolejne spotkania grupy roboczej, w ramach tworzenia w Kluczborku 

Lokalnego Centrum Wolontariatu.  

5.  17 stycznia w Restauracji “Wesoła” w Wojciechowie odbyła się uroczysta gala 

podsumowująca szóstą edycję „Działaj Lokalnie” w Dolinie Stobrawy. 

6. Ogłoszono nabór na operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie budowy lub 

przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

7. Złożono informację monitorują realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”  za rok 2016. 

 

LUTY 

1. Przeprowadzono szkolenie w Gminie Kluczbork pt: „Nowe wzory ofert, umów  

i sprawozdań w otwartych konkursach ofert” 

2. Odbyło się spotkanie informacyjne w ramach organizowanego naboru wniosków  dla 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w 

zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

3. Wzięto udział w jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia Miłośników Lasowic Wielkich 

4. 6.02  oraz 15.02 odbyły się Zebrania Zarządu stowarzyszenia 



5. 25 lutego odbyła się na kluczborskim Rynku pikieta pt. “Zostaw 1 % w naszym 

regionie” zachęcająca mieszkańców naszego miasta do oddawania 1% swojego 

podatku, na lokalne organizacje pozarządowe. 

6. Ogłoszono listy rankingowe naborów nr 1/2016 i 2/2016 dotyczących podejmowania  

 i rozwijania działalności gospodarczej. 

7. Przeprowadzono kontrolę, której celem było sprawdzenie prawidłowości realizacji 

LSR pod względem zgodności z Umową ramową i sprawdzenie prawidłowości 

przeprowadzenia naborów wniosków nr 1/2016 i 2/2016  w ramach Podejmowania i 

rozwijania działalności gospodarczej. 

8. 16-18 lutego mieliśmy przyjemność gościć w Warszawie na uroczystej Gali 

podsumowującej IX edycję „Działaj Lokalnie”. 

9. Złożono sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej 

10. Nominowano  Bank Spółdzielczy w Wołczynie do Konkursu Dobroczyńcy Roku  

w kategorii Zaangażowanie lokalne. 

 

 

MARZEC 

1. Uczestniczono w szkoleniu „Zarządzanie dziedzictwem”, które zorganizowano zostało 

Byczynie przez Narodowy Instytut Dziedzictwa 

2. Wzięto udział w konferencji „Podmioty Ekonomii Społecznej – kierunki rozwoju  

i wsparcie finansowe w 2017r.” 

3. Złożono ofertę do Gminy Kluczbork na zadanie pn.: „VII Opolski Jarmark Folkloru”  

i otrzymano wsparcie na to zadanie. 

4. Otrzymano pismo od Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. o podwyższeniu kapitału 

zakładowego z propozycją zwiększenia udziałów o 7 tj. o kwotę 3500zł. Zarząd 

wyraził wolę podwyższenia kapitału podejmując uchwałę. 

5. 20.03 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia 

6. Ogłoszono nabór na wolne stanowisko pracy Animator lokalny i komisja 

kwalifikacyjna wyłoniła do zatrudnienia Panią Katarzynę Błaut. 

7. Uczestniczono w szkoleniu z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

8. Przeniesiono biuro stowarzyszenia z pomieszczenia mieszczącego się w piwnicy na 

pokój nr 6 mieszczący się na parterze kluczborskiego Ratusza. 

9. Rada Decyzyjna Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” w dniu 20 marca dokonała 

oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie „Tworzenie 



infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb 

społecznych.” w ramach naboru nr 3/2017. 

10. Wzięto udział w dwudniowym spotkaniu poświęconemu realizacji LSR w ramach 

PROW 

11. Zlecono kancelarii prawnej dostosowanie procedur do przepisów obowiązującego 

prawa. 

12. Odbywały się spotkania z darczyńcami, w celu pozyskania środków na wkład własny 

do programu „Działaj Lokalnie” 

 

 

KWIECIEŃ 

1. Otrzymano podziękowanie za pomoc w zorganizowaniu XVII konkursu „Co wiecie o 

powiecie kluczborskim?” 

2. Złożono ofertę do Zarządu Województwa Opolskiego na zadanie pn.: „Opolski 

Jarmark Folkloru” i otrzymano wsparcie na to zadanie. 

3. Przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnych Kryteriów 

Wyboru i przedłożono prośbę do UMWO o zmianę tychże kryteriów. 

4. 11.04  oraz  24.04 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia 

5. Uczestniczono w szkoleniu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, które 

zostało zorganizowane przez Departament PROW dla członków LGD. 

6. 24.04 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia wraz z wyborami do Rady 

Decyzyjnej. 

7. Złożono prośbę o zmianę Harmonogramu planowanych naborów wniosków o 

udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR a także Plan Działania. 

8. Wzięto udział w spotkaniu edukacyjno-informacyjnym z zakresu stosowania klauzul 

społecznych w zamówieniach publicznych.  

9. Ogłoszono Lokalny w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” a także 

przeprowadzono spotkania informacyjno-szkoleniowe. 

10. Otrzymano protokół pokontrolny dotyczący przeprowadzonych naborów nr 1/2016 i 

2/2016  

 

 

 

 



MAJ 

1. Zorganizowano wyjazd przedstawicieli wsi tematycznych Doliny Stobrawy na 

kongres w Marózie  „Wieś z pomysłem- pomysł na wieś”. 

2. Odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej tworzącej Lokalne Centrum 

Wolontariatu w Kluczborku, podczas którego poruszane były  kwestie związane z 

organizacją Pierwszego Pikniku Wolontariusza w Kluczborku. 

3. Zorganizowano Szkołę Animatorów Wiejskich dla mieszkańców obszaru, która 

dotyczyła roli animatora w środowisku lokalnym, diagnozy potrzeb społeczności 

lokalnej i planowania projektu animacyjnego. 

4. 17.05 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia 

5. W dniach od 19 do 21 odbył się wyjazd studyjny trzydziestu przedstawicieli wiosek z 

naszego obszaru działania do sześciu wiosek tematycznych z Dolnego Śląska. 

6. Ogłoszono nabór wniosków w ramach projektu „Kierunek FIO 2017”  na realizację 

projektów przez grupy nieformalne oraz na Rozwój młodych organizacji 

pozarządowych z województwa opolskiego. 

 

CZERWIEC 

1. 01.06 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia 

2. Podpisano umowę na staż z Powiatowym Urzędem Pracy i przyjęto na staż Panią 

Agnieszkę Plutę. 

3. Przeprowadzono szkolenie w Gminie Lasowice Wielkie pt.: „Zakładanie  

i funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz „Pisanie i realizacja projektów 

społecznych”. 

4. Przeprowadzono szkolenie w Gminie Kluczbork pt: „Księgowość w organizacjach 

pozarządowych”. 

1. Ogłoszono nabór nr 4/2017 dotyczący operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej oraz zorganizowano spotkanie informacyjne: 

i szkolenie z pisania biznesplanu. 

2. Przeprowadzono szkolenie dla Rady Decyzyjnej oraz pracowników z procedur 

wyboru operacji i realizacji i realizacji operacji własnych oraz projektów grantowych 

w ramach LSR. 

3. Otrzymano pismo od Spółki Dolina Stobrawy Sp. z o.o. propozycję podwyższenia 

kapitału zakładowego w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego w 

realizację projektów. Padła propozycja zwiększenia udziałów o 147 tj. o kwotę 73 500 



zł w latach 2018-2019. Zarząd wyraził wolę podwyższenia kapitału podejmując 

stosowną uchwałę. 

4.  5 czerwca odbył się I Piknik Wolontariusza, podczas którego zaprezentowało się 

sześć organizacji propolski zarządowych oraz jedno szkolne koło wolontariatu.  

5. Ogłoszono nabór nr 5/2017 dotyczący operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie 

rozwijania działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji w 

przedsiębiorstwach oraz przeprowadzono spotkanie informacyjne i szkolenie z pisania 

biznesplanu. 

6. 8 czerwca, w sali wiejskiej w Kujakowicach Górnych, odbyło się uroczyste podpisanie 

umów i szkolenie dla realizatorów projektów, w ramach konkursu grantowego 

„Działaj Lokalnie X”. 

7. Zorganizowano VII Opolski Jarmark Folkloru na kluczborskim Rynku. 

8. Ogłoszono wyniki w konkursie „Kierunek FIO” oraz zorganizowano szkolenie dla 

wszystkich wnioskodawców, których projekty otrzymały dofinansowanie. 

 

 

LIPIEC 

1. Odbyły się dwa posiedzenia Rady Decyzyjnej w ramach którego dokonała oceny  

i wyboru operacji wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz 

rozwijania działalności gospodarczej i wybrano 

2. Złożono informację monitorują realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” za I półrocze 2017r.. 

3. 12.07 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia 

 

 

SIERPIEŃ 

1. Przedstawiciele stowarzyszenia uczestniczyli w uroczystym otwarciu izby regionalnej 

„Chałpki Starzików” w Bogacicy. 

2. 7.08 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

3. Stażystka Pani Agnieszka Pluta przerwała odbywanie stażu z powodu zatrudnienia w 

innej firmie. 

4. Odbyły się dwa posiedzenia Rady Decyzyjnej dotyczące rozpatrzenia protestów w 

ramach naborów nr: 4/2017 i 5/2017 



5. Uczestniczono w dwudniowym spotkaniu poświęconemu bieżącej realizacji LSR 

zorganizowanym przez Departament PROW na LGD z województwa opolskiego. 

 

WRZESIEŃ 

1. Stowarzyszenie było obecne z stoiskiem promocyjnym podczas Gminno-Powiatowych 

Dożynek w Kujakowicach. 

2. 28.09 odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia, podczas którego dokonano 

uzupełniających wyborów do Rady Decyzyjnej. 

3. Wzięto udział w XVIII posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPOWO na lata 2014-

2020 

4. 04.09 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

5. Przesłano prośbę do UMWO o zmianę Harmonogramu realizacji Planu Komunikacji 

na 2017r. 

6. Przeprowadzono szkolenie w Gminie Byczyna pn: Pisanie i realizacja projektów 

społecznych 

7. Stowarzyszenie ogłosiło konkurs na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”projektu grantowego pod 

nazwą „Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności” oraz przeprowadziło spotkania 

informacyjno-szkoleniowe dla mieszkańców wszystkich gmin. 

8. Przeprowadzono szkolenie w Gminie Olesno "Pozyskiwanie funduszy na działalność 

społeczną oraz szkolenie z zakresu pisania wniosku o dotacje na organizację zajęć dla 

lokalnej społeczności" oraz szkolenie w Gminie Kluczbork pt: „Pisanie i realizacja 

projektów społecznych” 

9. Uczestniczono w cyklu szkoleń realizowanych w ramach projektu „Lokalne Grupy 

Działania województwa opolskiego: nowoczesne, zorganizowane, twórcze” 

współfinansowane ze środków KSOW. 

10. Otrzymano pismo z UMWO Departament PROW z prośbą o wstrzymanie się z 

ogłaszaniem naborów do końca 2017r. 

 

 

PAŹDZIERNIK 

1. Przyjęto podróż studyjną ze Stowarzyszenia Lyskor i zorganizowano im podróż po 

wsiach tematycznych. 

2. Odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 



3. Przeprowadzono szkolenie dla pracowników biura z zakresu ochrony danych 

osobowych wraz z przeszkoleniem Administratora Bezpieczeństwa Informacji w 

zakresie postępowania z dokumentacją. 

4. Zorganizowano kolejne spotkanie Kluczborskich Organizacji Pozarządowych KOP, 

na trzecie urodziny. 

5. Zorganizowano cykl szkoleń dla wolontariuszy w ramach funkcjonowania Lokalnego 

Centrum Wolontariatu. 

6. Przeprowadzono szkolenie w Gminie Kluczbork pn: Rozliczanie dotacji (warsztaty). 

7. Przeprowadzono szkolenie w Gminie Lasowice Wielkie pn: Księgowość w 

organizacjach pozarządowych. 

8. Odbyło się spotkanie sieciujące dla realizatorów projektów w ramach konkursu 

grantowego „Działaj Lokalnie”, które miało na celu wymianę doświadczeń i które 

było połączone z krótkim programem szkoleniowym. 

9. Członek Zarządu Stowarzyszenia Pan Piotr Kisiel został nagrodzony tytułem 

„Najaktywniejszego Lidera Społeczności Wiejskiej” 

10. Liderzy wiejscy z województwa śląskiego odwiedzili nasz obszar i uczyli się od 

lokalnych przedstawicieli jak stworzyć wsie tematyczne w swoim regionie. 

11. Ogłoszono nabór do Szkoły Animatorów Kulturalnych, który skierowaliśmy do 

mieszkańców naszej LGD. 

12. Złożono Sprawozdanie z realizacji LSR za pierwszy rok realizacji, czyli za 2016r. 

 

 

LISTOPAD 

 

1.  Ukazał się film promocyjny, ukazujący efekty realizacji konkursu grantowego 

„Działaj Lokalnie” w naszym regionie. 

2. Rada Decyzyjna Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” dokonała oceny i wyboru 

operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych w ramach 

naboru 1G/2017 Projekt grantowy pod nazwą „Organizacja zajęć dla lokalnej 

społeczności” i wybrała 18 zadań do dofinansowania. 

3. Odbyła się uroczysta Gala Wolontariatu podsumowująca projekt mający na celu 

utworzenie w Kluczborku Lokalnego Centrum Wolontariatu. 

https://www.facebook.com/DzialajLokalnie/?fref=mentions


4. Gościliśmy grupę przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z łódzkiego 

OWESu, którzy przyjechali w nasze strony w ramach wizyty studyjnej w celu 

wymiany dobrych praktyk. 

5. 31.11 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

6. Zorganizowano spotkanie regionalne dla dziesięciu Ośrodków Działaj Lokalnie z 

województw: opolskiego, śląskiego i małopolskiego. 

7. Odbyły się 3 zjazdy Szkoły Animatorów Kulturalnych. Była już to czwarta edycja 

szkoleń w ramach Szkoły Doliny Stobrawy, która ma na celu inwestowanie w kadry 

działające w małych miejscowościach i wsiach w roli liderów i animatorów 

społecznych. 

8. Przesłano do UMWO Harmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2018r. 

9. Otrzymano negatywną odpowiedź od UMWO w sprawie uzgodnienia terminu 

naborów wniosków w ramach poddziałania 19.2 w zakresie rozwoju rynków zbytu  

i usług lokalnych, które LGD zaplanowało na pierwszą połowę grudnia. 

10. Zlecono aktualizację procedur wyboru operacji w związku z wejściem w życie 

Wytycznej nr 5/3/2017 oraz Wytycznej 6/4/2017 

11. Uczestniczono w szkoleniu dotyczącym monitoringu i ewaluacji LSR 

zorganizowanym przez UMWO Departament PROW dla LGD. 

 

 

GRUDZIEŃ 

1. Gościła u nas grupa przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z płockiego 

OWESu, którzy przyjechali w nasze strony w ramach wizyty studyjnej w celu 

wymiany dobrych praktyk. 

2. 04.12 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia 

3. Przedstawicielki biura Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” miały zaszczyt 

uczestniczyć w uroczystym podsumowaniu akcji pt. „Opolska Mama Ma Moc”. 

4. Odbyły się warsztaty filmowe skierowane do wszystkich, dotowanych w konkursie 

„Działaj Lokalnie IX” pn. “Technologie cyfrowe w popularyzacji działań 

społecznych, czyli jak stworzyć film, reportaż multimedialny w ramach konkursu 

“Opowiedz…” 

5. Odbyło się spotkanie w ramach XII Forum Kluczborskich Kobiet, podczas którego 

przedstawicielka Stowarzyszenia podzieliła się z uczestnikami wydarzenia, krótką 

prelekcją na ważny społeczny temat. 



6. Rozpoczęto kontrolę LGD w celu potwierdzenia wykonywania przez LGD 

postanowień umowy ramowej. 

7. Złożono pismo do UMWO z prośbą o zmianę harmonogramu planowanych terminów 

złożenia wniosków o płatność. 

8. Zaktualizowano harmonogram planowanych naborów w 2017r. w związku z 

wnioskiem marszałka o wstrzymanie się z ogłaszaniem naborów w 2017r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział w ciałach opiniodawczo-doradczych 

1. Komitet Monitorujący RPOWO 

2. Grupa Robocza ds. KSOW przy UMWO 

3. Rada Pożytku Publicznego przy UMWO 

 

 

 

 

Realizowane projekty: 

1. Konkurs Grantowy Działaj Lokalnie IX 

2. Konkurs Grantowy na mikrodotacje „Kierunek FIO” 

3. Opolski Jarmark Folkloru  

5. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 

6. Konkurs na wkłady własne do projektu „Kierunek FIO”  

 

 

 


