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Autorzy i informacja o zatwierdzeniu “Sprawozdania”: 

Przygotowała część merytoryczną:      

Patrycja Pierzchała- Dyrektor biura 

 

 

Zatwierdzenie sprawozdania: 

Niniejsze „Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2012” zatwierdzone zostało 

Uchwałą  nr ……………………… Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD 

„Brama Beskidu” w dniu …………………... 

 

A.SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE: 

 

1. Informacje rejestrowe i teleadresowe: 

Nazwa organizacji:           Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” 

Adres :                               Krakowska 26, 33-340 Stary Sącz 

Telefon/fax:                       018-547-66-80  

 

Data rejestracji:     

31.07.2008 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII wpisał Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania BRAMA BESKIDU do rejestru stowarzyszeń. 

Numer KRS: 0000310837 

Numer REGON: 120757931 

Numer NIP: 734-334-00-64 
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Zarząd Stowarzyszenia: 

Jan Migacz - Prezes Zarządu 

Jan Kożuch - Wiceprezes Zarządu 

Krzysztof Bodziony - Członek Zarządu 

Kazimierz Gizicki - Członek Zarządu 

Krzysztof Mróz-Członek Zarządu 

 

2. Cele statutowe: 

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 

dwóch gmin: Podegrodzie i Stary Sącz .Celami działania Stowarzyszenia są : 

 

1. Opracowanie i wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na swoim obszarze 

działania, 

2. Działanie na rzecz umacniania lokalnej tożsamości i więzi, 

3. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności 

społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR oraz 

pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, 

4. Kształtowanie postaw otwartych na współpracę, wiedzę i innowacje, 

5. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu: rozwój przedsiębiorczości, 

kapitału ludzkiego, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, aktywizacje 

gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, 

przeciwdziałanie patologiom społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia oraz 

rozwój produktów regionalnych, turystyki i agroturystyki oraz zachowanie dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego, 

6. Promocja obszarów wiejskich, w szczególności objętych LSR. 

 

W 2012 roku Stowarzyszenie realizowało swoje cele statutowe ze środków własnych 

pochodzących ze składek członkowskich oraz z dotacji od podmiotów zewnętrznych w 

szczególności przyznane LGD w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania,nabywanie umiejętności i aktywizacja. Stowarzyszenie LGD „Brama Beskidu” 

otrzymała również środki na realizację projektów z POKL  
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 3.Zasady, formy i zakres działalności statutowej: 

 Na dzień 31 grudnia 2012 roku stowarzyszenie liczyło 75 członków w tym 24 osoby 

prawne, 51 osób fizycznych. 

 W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia zbierał się 15 razy. 

 Odbyły się 3 Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniach: 23.02.2012 

,25.07.2012, 24.09.2012 

 

Stowarzyszenie zrealizowało swoje cele w 2012 roku poprzez: 

1. Opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizacje ( Statut §2 pkt. 1): 

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” w dniu 14 czerwca 2012 r. podjął uchwałę 

nr 68/2012 w sprawie przystąpienia LGD do aktualizacji „Lokalnej Strategii Rozwoju dla 

obszaru gmin Stary Sącz i Podegrodzie na lata 2009 – 20015” oraz uchwałę nr 69/2012 z 

dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia LGD do konkursu dotyczącego wyboru 

lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii działania w zakresie dodatkowych 

zadań.  

W lipcu 2012r. Stowarzyszenie LGD „Brama Beskidu” złożyła wniosek w konkursie na 

dodatkowe środki dla LGD ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski. W związku z nie 

otrzymaniem, co najmniej 60 % maksymalnej liczby punktów w wyniku oceny LSR w 

zakresie dodatkowych zadań Stowarzyszenie nie otrzymało dodatkowych środków. 

  

2.Rozpowszechnienie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania LGD ( Statut §2 

pkt.2):  

W dniu 27.06.2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu odbyło się „Spotkanie 

informacyjne z przedstawicielami Gmin z obszaru LSR dotyczące wydatkowania 

dostępnych środków”. Uczestnicy  spotkania   podsumowali  dotychczasową  realizację  

Lokalnej Strategii Rozwoju, podkreślając bardzo dobrą i niezwykle zgodną współpracę 
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obu Samorządów. Spotkanie było okazją do konsultacji zmian w LSR- względem 

dodatkowego finansowania 

W dniu 15.07.2012 roku odbyła się kolejna edycja plenerowej imprezy pt. „Lachowska 

Micha” – festiwal smaku Gmin Stary Sącz i Podegrodzie. Na podstawie relacji zdjęciowej 

oszacowano, iż wzięło w niej udział ok.: 500 osób.  

Dnia 12 sierpnia 2012r. na Stadionie Sportowym w Podegrodziu odbyła się kolejna 

impreza plenerowa „Korowód Podegrodzki”. Na podstawie relacji zdjęciowej 

oszacowano, iż wzięło w niej udział ok.: 200 osób.  

Stowarzyszenie LGD „Brama Beskidu” przeprowadziła dwa szkolenia dla lokalnych 

liderów: 

-10.10.2012r szkolenie z zakresu „Rozwój gospodarstwa agroturystycznego wraz z 

promocją produktów lokalnych, kulinarnych” w Gospodarstwie Agroturystycznym 

Magdaleny Zygmunt w Juraszowej. Wzięło w nim udział 15 osób. 

-22.11.2012r. szkolenie pn: „Szkolenie dla animatorów społecznych” w „Dworku w 

Brzeznej”. Szkolenie skierowane było do sołtysów i opiekunów świetlic. Wzięło w nim 

udział 18 osób. 

Zorganizowano również szkolenie dla Rady ,Zarządu i pracowników biura, LGD które 

miało miejsce 13 grudnia w „ Dworku w Brzeznej” pn: Realizacja lokalnej strategii 

rozwoju dla obszaru LGD „Brama Beskidu” w kontekście założonych celów i wykonania 

zobowiązań zapisanych w umowie ramowej” . Uczestnikami szkolenia było 14 Członków 

Stowarzyszenia. 

Od września 2012r Stowarzyszenie realizuje zadanie pn” Konkurs ekologiczny”, którego 

celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej, a także propagowanie inicjatyw 

podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania „Brama Beskidu” wśród młodych 

mieszkańców obszaru LGD. Grupę docelowa stanowią uczniowie szkół podstawowych 

(250 uczniów z klas IV-VI) z obszaru obu gmin. Konkurs przeprowadzony jest w 3 

etapach. W okresie wrzesień -grudzień zrealizowano 2 etapy konkursu.  
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Zarząd Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu  w porozumieniu z Zarządem 

Województwa Małopolskiego w okresie sprawozdawczym przeprowadził 2 nabory 

wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich z zakresu: „Małe projekty”,” oraz „Odnowa i rozwój wsi”. Poniższa tabela 

przedstawia nabór wniosków przez LGD Brama Beskidu w okresie sprawozdawczym. 

 

Numer 

naboru 

Daty 

naborów 

wniosków 

Nabór na 

działanie 

Liczba 

złożonych 

wniosków 

Liczba wybranych 

operacji 

mieszczących się w 

limicie dostępnych 

środków 

Łączna kwota 

wnioskowanej 

pomocy w 

ramach 

działania 

BB-

V/MP 

12.03.2012-

30.03.2012 

Małe projekty 
17 11 230 588,84 zł 

BB-

VI/OiRW 

07.12.2012-

28.12.2012 

Odnowa i 

rozwój wsi 
8 8 

1 481 000,00 

zł 

 

Wnioski zostały ocenione na posiedzeniach Rady LGD pod względem lokalnych kryteriów 

wyboru oraz zgodności operacji z Lokalną Strategią Wyboru. Wnioski złożono terminowo a 

następnie przekazano do dalszej oceny przez Urząd Marszałkowski .  

 

3.Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów związanych z 

realizacją LSR:  

28.02.2012r. Stowarzyszenie LGD „Brama Beskidu” przeprowadziła bezpłatne szkolenie pn: 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie „małego projektu”? Uczestniczyło w nim 16 osób .  

Liczba podmiotów, które skorzystały z doradztwa w biurze LGD w zakresie 

przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” (na podstawie list, oświadczeń, rejestrów, notatek…) w 2012r : 68 podmioty 
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4.Upowszechnienie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację 

projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz 

sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR: ( Statut §2 pkt. 3): 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” systematycznie informowała 

poprzez zamieszczenie na stronie www.bramabeskidu.pl  oraz Gmin Stary Sącz i Podegrodzie 

informacji o aktualnych naborach. Za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego 

zamieszczono  dwa ogłoszenia w prasie o możliwości składania wniosków z działania „Małe 

projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi” .  

5.Sprawdzanie zgodności składanych projektów z założeniami LSR oraz dokonanie wyboru 

projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD na realizację LSR: 

W dniu 11.04.2012r odbyło się X Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 

Działania Brama Beskidu w celu oceny wniosków złożonych w naborze BB-IV/MP . Wnioski 

zostały ocenione na posiedzeniach Rady LGD pod względem lokalnych kryteriów wyboru 

oraz zgodności operacji z Lokalną Strategią Wyboru. Wnioski złożono terminowo a następnie 

przekazano do dalszej oceny przez Urząd Marszałkowski. 

6.Przygotowywanie stosowanych analiz, opracowań, studiów, ocen i raportów oraz 

gromadzenie dokumentacji : 

W okresie czerwiec-lipiec 2012r. przeprowadzono ewaluację własną pod kątem realizacji 

LSR - umowa cywilno - prawna, koszt zawiera wykonanie całości ewaluacji w 3 etapach 

Etap I- stworzenie planu ewaluacji oraz projektu przeprowadzenia ewaluacji, Etap II- 

zbieranie danych zarówno z wewnętrznej dokumentacji, która dysponuje biuro, ale także 

przeprowadzenie ankiet wśród grupy mieszkańców obszaru LSR, Etap III- 

przeprowadzenie analizy danych, wyciagnięcie wniosków sporządzenie raportu oraz 

upowszechnienie wyników. 

Od 28 czerwca 2012 r. do 20 lipca 2012 r. trwały konsultacje w sprawie aktualizacji 

„Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin Stary Sącz i Podegrodzie na lata 2009 – 

2015”.W tym czasie mieszkańcy obszaru LGD mogli zgłaszać swoje propozycje drogą 

mailową, telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie LGD. Ponadto w dniu 20 lipca 

2012r. o godz. 12.00 w Sali narad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu odbyło się 

spotkanie konsultacyjne. 
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7.Realizowanie projektów współfinansowanych z innych źródeł niż PROW:  

Od 1 września 2011 do 29.02.2012 roku na mocy umowy zawartej z Województwem 

Małopolskim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie Stowarzyszenie realizuje 

projekt „Tacy sami – zajęcia integracyjne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W projekcie bierze udział 

20 mieszkańców  z terenu Gmin Stary Sącz oraz Podegrodzie (10 osób pełnosprawnych, 

10 osób niepełnosprawnych). 

4.Dane: 

1. Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę:  4 osoby: 

Zatrudnieni w 2012r. w LGD Brama Beksidu: 

 

1. M. Dorula 01.12.2012-31.12.2012 1/2 etatu 

2. A. Faron- Szpilowska 01.01.2012-29.02.2012 1/1 etat 

3. G. Leśniak 01.01.2012- 29.02.2012 1/1 etat 

                        01.03.2012-15.03.2012 1/2 etatu 

                        16.03.2012-21.05.2012 1/1 etat 

                        22.05.2012-31.08.2012 1/2 etatu 

4. P. Pierzchała 01.01.2012-31.12.2012 1/1 etat-  

5. D. Krajewska 01.01.2012-21.05.2012 1/1 etat 

                           22.05.2012-31.08.2012 1/2 etatu 

                           01.09.2012-31.12.2012 1/1 etat 

 

2.Nabyte środki trwałe:  

W 2012 roku Stowarzyszenie zakupiło następujące środki trwałe: 

- Lodówka sym. LW-68AA 

-Czajnik  

resztę wyposażenia stanowią środki trwałe zgromadzone we wcześniejszych latach 

funkcjonowania biura.  
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3.Wartość aktywów i zobowiązań stowarzyszenia: 

-aktywa: 100 214,87 zł 

-pasywa: 100 214,87 zł 

 

5.Informacje dotyczące rozliczeń z tytułu ciążących zobowiązań 

podatkowych, oraz w sprawie deklaracji podatkowych: 

Na Stowarzyszeniu nie ciążą żadne zobowiązania podatkowe. Zgodnie z art.17 ustawy o 

podatkach dochodowych od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992r. dochody 

Stowarzyszenia przeznaczone na realizację celów statutowych są wolne od podatku. 

Stowarzyszenie na podstawie art.25 ust.5 wyżej wymienionej ustawy jest zwolnione ze 

składnia deklaracji CIT-2. Stowarzyszenie składa deklaracje: CIT-8, PIT4, PIT-11; oraz 

deklaracje do ZUS. Stowarzyszenie nie jest płatnikiem VAT 

6.Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia (łącznie 28 podjętych Uchwał): 

-Uchwała nr 53/2012 z dnia 24.01.2012 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach 

działania „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 w kategorii Małe projekty 

-Uchwała nr 54/2012 z dnia 24.01.2012 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia na dzień 23.02.2012 

-Uchwała nr 55/2012 z dnia 02.02.2012 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i merytorycznego LGD „Brama Beskidu” za rok 2011 

-Uchwała nr 56/2012 z dnia 13.02.2012 w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia LGD 

„Brama Beskidu”  

-Uchwała nr 57/2012 z dnia 13.02.2012 w sprawie skreślenia z listy członków 

Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu”  11 osób fizycznych  

- Uchwała nr 58/2012 z dnia 13.02.2012 w sprawie przyjęcia w poczet członków 

Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” 2 osób fizycznych 

- Uchwała nr 59/2012 z dnia 13.02.2012 w sprawie przyjęcia zmiany reprezentanta OSP 

w Przysietnicy  
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- Uchwała nr 60/2012 z dnia 13.02.2012 w sprawie przyjęcia zmiany reprezentanta 

Młodzieżowego Klubu Sportowego Feniks w Przysietnicy 

- Uchwała nr 61/2012 z dnia 13.02.2012 w sprawie zatwierdzenia projektu zmian LSR 

-Uchwała nr 62/2012 z dnia 23.02.2012 w sprawie wyboru nowego Prezesa i Wiceprezesa 

Zarządu 

- Uchwała nr 63/2012 z dnia 23.02.2012 w sprawie ogłoszenia naboru na stanowiska 

„Dyrektor biura „ i „Pracownik administracyjny” 

- Uchwała nr 64/2012 z dnia 23.02.2012 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  

- Uchwała nr 65/2012 z dnia 15.03.2012 w sprawie zatrudnienia p. Patrycji Pierzchała i p. 

Gabrieli Leśniak na stanowiska biurowe. 

- Uchwała nr 66/2012 z dnia 15.03.2012 w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady 

Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” 

- Uchwała nr 67/2012 z dnia 28.05.2012 w sprawie zatwierdzenia szczegółowego opisu 

zadań planowanych na realizację w ramach etapu V i VI  

- Uchwała nr 68/2012 z dnia 14.06.2012 w sprawie przystąpienia do aktualizacji LSR  

- Uchwała nr 69/2012 z dnia 14.06.2012 w sprawie przystąpienia do konkursu 

dotyczącego wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w 

zakresie dodatkowych zadań 

- Uchwała nr 70/2012 z dnia 24.07.2012 w sprawie zatwierdzenia projektu zmian w LSR  

- Uchwała nr 71/2012 z dnia 3.09.2012 w sprawie zmiany ilości osób zatrudnionych na 

stanowisku „ Pracownika administracyjnego” 

- Uchwała nr 72/2012 z dnia 3.09.2012 w sprawie ustalenia wysokości składek 

członkowskich  dla członków zwyczajnych  

- Uchwała nr 73/2012 z dnia 03.09.2012 w sprawie zwołania Walnego Zebrania 

Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” 

- Uchwała nr 74/2012 z dnia 3.09.2012 w sprawie ustalenia wysokości składek 

członkowskich  dla członków zwyczajnych na 2013r. 
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- Uchwała nr 75/2012 z dnia 21.09.2012 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia 

sprawozdania Zarządu LGD „Brama Beskidu” za lata 2008-2012 

- Uchwała nr 76/2012 z dnia 09.10.2012 w sprawie wyboru Prezesa i Wiceprezesa 

Zarządu LGD „Brama Beskidu” 

- Uchwała nr 77/2012 z dnia 09.10.2012 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w 

ramach działania „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kategorii Odnowa i rozwój wsi 

-Uchwała nr 78/2012 z dnia 20.11.2012 w sprawie zatrudnienie Pracownika 

administracyjnego  w Stowarzyszeniu LGD „Brama Beskidu” 

-Uchwała nr 79/2012 z dnia 06.12.2012 w sprawie ustalenia wysokości składek 

członkowskich dla członków zwyczajnych na 2013. z wyłączeniem JST . 

- Uchwała nr 80/2012 z dnia 06.12.2012 w sprawie przyznania premii dla pracowników 

biura Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu”. 

- Uchwała nr 81/2012 z dnia 06.12.2012 w sprawie ustalenia wysokość wynagrodzenia 

(diety) członków Rady Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” 

7.Odpisy uchwał Walnego Zebrania ( łącznie 16 Uchwał): 

 Uchwała nr 1/2012 z dnia 23.02.2012r- w sprawie udzielenia Absolutorium Zarządowi 

Stowarzyszenia za rok 2011 

 Uchwała 2/2012 z dnia 23.02.2012r w sprawie udzielenia Absolutorium Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2011 

 Uchwała nr 3/2012 z dnia 23.02.2012r- w sprawie udzielenia Absolutorium Radzie 

Stowarzyszenia za rok 2011 

 Uchwała 4/2012 z dnia 23.02.2012r w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju 

 Uchwała 5/2012 z dnia 23.02.2012r w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia LGD 

„Brama Beskidu” 

 Uchwała 6/2012 z dnia 23.02.2012 w sprawie uzupełnienia składu osobowego 

Zarządu Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” 

 Uchwała 7/2012 z dnia 25.07.2012 w sprawie aktualizacji LSR 

 Uchwała 8/2012 z dnia 24.09.2012 w sprawie udzielenia Absolutorium Zarządowi  

Stowarzyszenia za lata 2008-2012 
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 Uchwała 9/2012 z dnia 24.09.2012 w sprawie udzielenia Absolutorium Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia za lata 2008-2012 

 Uchwała 10/2012 z dnia 24.09.2012 w sprawie udzielenia Absolutorium Radzie 

Stowarzyszenia za lata 2008-2012 

 Uchwała 11/2012 z dnia 24.09.2012 w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w 

skład organów Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” 

 Uchwała 12/2012 z dnia 24.09.2012 w sprawie ustalenia składu osobowego Zarządu 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” 

 Uchwała 13/2012 z dnia 24.09.2012 w sprawie ustalenia składu osobowego Rady 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” 

 Uchwała 14/2012 z dnia 24.09.2012 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” 

 Uchwała 15/2012 z dnia 24.09.2012 w sprawie zmian w Regulaminie Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu” 

 Uchwała 16/2012 z dnia 24.09.2012 w sprawie aktualizacji LSR  

 

Jan Migacz - ……………………….. 

Jan Kożuch - ………………………. 

Krzysztof Bodziony - …………………………. 

Kazimierz Gizicki - …………………………… 

Krzysztof Mróz-……………………………….. 


