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Załącznik  do  Uchwały nr  2/2022 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  

              Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” z dnia 22 kwietnia 2022 r.  

 

Sprawozdanie merytoryczne z działalności  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”  

za rok 2021 

1. Instytucja. 

Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” 

Adres:  ul. Plac Wolności 2, lok. 1,3   19-400 Olecko,   pow. olecki,  woj. warmińsko-mazurskie 

       Data wpisu do rejestru KRS: 13.03.2006r.    

       Numer w rejestrze  KRS:   0000251950 

       REGON:   280113135 

       NIP:          848-175-78-43 

       Tel./faks: 087 610 11 83 

       e-mail: biuro@liderwego.pl 

       Strona www: www.liderwego.pl 

 

Dane dotyczące członków organów: 

Walne Zebranie Członków 

 Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.  

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy m.in.: 

 Uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia 

 Uchwalanie „Lokalnej Strategii Rozwoju” 

 Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

 Uchwalanie zmian Statutu 

 

Zarząd Stowarzyszenia  

Do kompetencji Zarządu należy m.in.: 

 Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia 

 Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 

 Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia 

 Zwoływanie Walnego Zebrania Członków 

 

Skład Zarządu: 

1. Jarosław Franczuk - Prezes 

2. Celina Górska - Wiceprezes  

mailto:biuro@liderwego.pl
http://www.liderwego.pl/
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3. Krzysztof Locman - Sekretarz 

4. Janusz Hendzel – Skarbnik 

5. Andrzej Kułakowski - Członek Zarządu 

6. Marek Chojnowski - Członek Zarządu 

7. Jacek Morzy- Członek Zarządu 

 

Komisja Rewizyjna 

 

Do kompetencji Komisji należy: 

 Kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia, 

   Ocena prac i składnie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu   

  na Walnym Zebraniu Członków, 

 Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, 

 Dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe 

Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości. 

 

Skład Komisji Rewizyjnej: 

1. Tomasz Skrocki –Przewodniczący 

2. Ryszard Zieliński  – Wiceprzewodniczący 

3. Edmund Domalewski - Członek Komisji 

4. Janusz Zakrzewski -  Członek Komisji 

5. Ewa Ratkiewicz - Członek Komisji 

 

Rada Stowarzyszenia 

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być finansowane w ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

Skład Rady w roku 2021 : 

1. Mariusz Klepacki - Przewodniczący 

2. Urszula Hendzel - Członek 

3. Bogdan Boguszewski - Członek 

4. Sylwia Gajewska - Członek 

5. Ireneusz Gryniewicz – Członek 

6. Tomasz Klekotko – Członek 

7. Barbara Kowalewska– Członek 

8. Robert Kuczyński– Członek 

9. Justyna Naruszewicz - Członek 

10. Helena Penkiewicz– Członek 

11. Piotr Wasilewski - Członek 

12. Jerzy Zagrodzki – Członek 

13. Monika Zuber - Członek 
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2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej. 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” jest dobrowolnym, samorządnym, 

trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 

  

Cele Stowarzyszenia: 

1. Wdrażanie projektów w ramach opracowanej  Lokalnej Strategii Rozwoju.  

2. Kreowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie: 

 a) rozwoju przedsiębiorczości, 

 b) edukacji, kultury, sportu, turystyki, 

 c) ochrony zabytków i dziedzictwa historycznego regionu, 

 d) ochrony zdrowia, 

 e) ochrony środowiska, 

 f) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 

 g) ograniczania negatywnych skutków bezrobocia, 

 h) rozwoju technologii informatycznej. 

3. Prowadzenie badań nad obszarem działania Stowarzyszenia. 

4. Organizowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, rozrywkowym  

 i sportowym. 

5. Organizowanie imprez kulturalnych służących promocji terenu realizacji Lokalnej Strategii     

     Rozwoju.  

6. Prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej; 

7. Prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów zgodnych z Lokalną   

     Strategią Rozwoju. 

8. Współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami  pozarządowymi 

działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym. 

9. Opracowywanie planów rozwoju dla terenu objętego Lokalna Strategią Rozwoju . 

10. Realizacja innych działań służących realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.  

11. Podejmowanie wszelkich działań zgodnych z prawem zmierzających do osiągnięcia celów  

      Stowarzyszenia. 

12. Promocja lokalnych produktów i atrakcji z terenu Lokalnej Strategii Rozwoju.  

13. Doskonalenie liderów lokalnych dla potrzeb rozwoju obszarów wiejskich. 

14. Zwiększenie aktywności i świadomości obywateli i wspólnot lokalnych. 

15. Rozwój potencjału sektora organizacji pozarządowych. 

16. Działania  na rzecz rozwoju  usług społecznych w zakresie integracji i aktywizacji  

      społecznej oraz zabezpieczenia  społecznego. 

17. Wspieranie rozwoju polskiego modelu ekonomii społecznej. 

18. Rozwój i wspieranie wolontariatu. 

19. Działania edukacyjne na różnych szczeblach kształcenia. 

20. Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz dorosłych ze 

szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

 

3. Walne Zebrania Członków i Uchwały Walnego Zebrania. 

W roku 2021 odbyły się 2 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na których zostało podjętych 

8 uchwał. WZC odbywało się w następujących terminach: 

 12.02.2021 

 25.06.2021. 
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4. Posiedzenia i Uchwały Zarządu. 

W roku 2021 odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd obradował w następujących 

terminach: 

 04.01.2021 

 10.06.2021 

 22.09.2021 

 24.11.2021 

 06.12.2021.  

 

5. Posiedzenia i Uchwały Komisji Rewizyjnej. 

W dniu 25.06.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym została podjęta 1 uchwała.  

 

6. Posiedzenia i Uchwały Rady. 

W 2021 roku odbyły się 4 posiedzenia Rady:  

 12 lutego 2021 w Starych Juchach – ocena operacji własnej, 

 23 marca 2021 w siedzibie LGD w Olecku – dokonanie i zatwierdzenie poprawek w uchwałach 

po poprzednim posiedzeniu Rady po wezwaniu SW, 

 30 sierpnia  2021 w Olecku – rozpatrzenie i ocena złożonych wniosków w naborach 1/2021, 

2/2021 oraz 3/2021,  na którym zostało podjętych 6 uchwał, 

 5 października w siedzibie LGD w Olecku – analiza złożonych protestów do w ramach naboru 

1/2021, 

 

7. Podpisane umowy. 

W  2021  roku Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego podpisał 2 umowy                      

z  beneficjentami   z   obszaru   LGD  „Lider  w  EGO”  –  1  umowa  z  zakresu  podejmowania 

działalności  gospodarczej i  1  umowa  z  rozwoju  przedsiębiorczości  w  obszarze  produktu i 

przetwórstwa lokalnego. 

 

8. Utrzymanie i funkcjonowanie biura. 

W roku 2021 ponoszono  koszty związane z funkcjonowaniem biura: koszty zatrudnienia 

pracowników,  koszty wynajmu i utrzymania pomieszczeń, zakup urządzeń, wyposażenia i materiałów 

biurowych, zakup tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych  oraz koszty usług telekomunikacyjnych, 

Internetu.  

Dnia 9 grudnia 2020 roku rozstrzygnięto konkurs na stanowisko Koordynator ds. wdrażania LSR  

(z dniem 31 grudnia 2020 roku rozwiązana została umowa z poprzednim pracownikiem). Pozytywną 

weryfikację przeszła Pani Janina Masianis, która  od dnia 1 stycznia 2021 roku podjęła pracę na tym 

stanowisku. Łącznie Biuro zatrudniało 3 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.  
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9. Informowanie o obszarze objętym LRS, o realizacji LRS oraz działalności LGD                   

- realizacja planu komunikacji. 

 

    - prowadzono i aktualizowano stronę internetową i profil w mediach społecznościowych, 

    - w ramach pracy biura udzielono doradztwa 40 podmiotom, w tym: 

 20 podmiotom z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej na obszarze EGO (Rejestr 

Doradztwa Udzielonego do Naboru nr 1/2021), 

 3 podmiotom z zakresu Ogólnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Rejestr Doradztwa 

Udzielonego do Naboru nr 2/2021), 

 10 podmiotom z zakresu Inicjatywy lokalne na rzecz kapitału społecznego i dziedzictwa 

lokalnego (Rejestr Doradztwa Udzielonego do Naboru nr 3/2021). 

   - pracownicy biura i członkowie organów brali udział w szkoleniach: 

 

 11.01.21 pracownik biura LGD wziął udział w szkoleniu „Przeciwdziałanie nadużyciom 

finansowym i zagrożeniom korupcyjnym w procesie wdrażania i realizacji projektów z RPO 

WiM 2014-2020”, 

 19.01.21 pracownik biura LGD wziął udział w szkoleniu dla przedsiębiorców organizowanym 

przez LGR w Suwałkach, 

 19.01.21 pracownik biura LGD uczestniczył w szkoleniu na temat „Tarczy finansowej 2.0”, 

 19.01.21 pracownik biura LGD wziął udział w szkoleniu „Współpraca samorządu z 

organizacjami pozarządowymi – dobre praktyki” organizowanym przez Stowarzyszenie 

ESWIP, 

 28.01.21 Prezes Zarządu wziął udział szkoleniu Odpowiedzialność członków zarządu i rad 

programowych lokalnych grup działania”, 

 02.02.21 spotkanie Stowarzyszenia EGO Kraina bociana w Ełku z udziałem Prezesa Zarządu 

LGD, 

 6-7.02.21 pracownik biura LGD uczestniczył w szkoleniu „Od pomysłu do projektu – logika 

projektowa” organizowanego przez OWES w Ełku, 

 20-2.02.21 pracownik biura wziął udział w szkoleniu „Księgowe zamknięcie roku w 

podmiotach ekonomii społecznej” w ramach projektu OWES w Ełku, 

 23.02.21 Prezes Zarządu Stowarzyszenia wziął udział w Gali Działaj Lokalnie, zorganizowanej 

przez Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”, 

 04.03.21 Prezes Zarządu LGD uczestniczył w spotkaniu Eksperckiej Grupy roboczej 

Stowarzyszenia EGO, 

 09-10.03.21 Prezes Zarządu LGD wziął udział w grupie roboczej Stowarzyszenia EGO Kraina 

Bociana  dotyczącej strategii EGO oraz „Komunikacja i Łączność”, 

 19.03 Prezes Zarządu oraz pracownik LGD uczestniczyli w spotkaniu Powiatowego Zespołu ds. 

Ekonomii społecznej w Powiecie Oleckim (organizator Stowarzyszenie Adelfi i Stowarzyszenie 

ESWIP), 

 22.03.21 Prezes Zarządu LGD wziął udział w spotkaniu Eksperckiej Grupy Roboczej 

Subregionu EGO na lata 2021-2023 (organizator Stowarzyszenie Kraina Bociana), 

 23.03.21 Prezes Zarządu oraz pracownicy biura LGD wzięli udział w spotkaniu „Nowelizacja 

ustawy PZP z uwzględnieniem społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych 

(organizator Powiatowy Zespół ds. Ekonomii Społecznej), 

 6-9.04.21 Prezes Zarządu LG uczestniczył w szkoleniu eksperckim Grupy Roboczej EGO 

2021-2023 „Jak krok po kroku opracować strategię rozwoju na poziomie lokalnym i 

ponadlokalnym zgodnie z nowymi wymaganiami ustawowymi” (organizator Fundacja Rozwoju 

Demokracji Lokalnej – Podlaskie Centrum), 
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 07.04.21 Prezes Zarządu oraz pracownicy biura LGD wzięli udział w webinarium „Możliwości 

wsparcia z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców z branży turystycznej” (organizator 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku, 

 22.04.21 Prezes oraz Skarbnik Zarządu LGD uczestniczyli w konferencji „Rola Lokalnych 

Grup Działania we Wspólnej Polityce Rolnej po 2021 roku”, 

 20-21 oraz 27-28.04.21 pracownik LGD brał udział w cyklu szkoleń „Projket – od pomysłu do 

realizacji” (organizator Zespół Programu Aktywni Obywatele), 

 28.04.21 pracownik LGD wziął udział w webinarium „Sprawozdawczość finansowa w NGO” 

(organizator Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Ełku). 

 20.05.21 pracownik LGD uczestniczył w szkoleniu „Zamówienia publiczne do 130.000,00zł w 

świetle nowych przepisów prawa” (organizator Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej), 

 21.05.21 Prezes Zarządu oraz pracownicy LGD wzięli udział w spotkaniu poświęconym 

wyjaśnieniom wątpliwości dotyczącym ujęcia realizacji projektów grantowych związanych z 

przygotowaniem koncepcji Smart Villages w ramach przygotowywanych zmian w LLSR 

(organizator Polska Sieć LGD – Federajca Regionalnych Sieci LGd), 

 26.05 pracownik LGD uczestniczył w Ogólnopolskiej Konferencji „Nowy Świat Zamówień 

Publicznych” (organizator Akademia Wiedza i Praktyka), 

 27.05 pracownik LGD uczestniczył w webinarium „Innowacyjne działania pozarolnicze, w tym 

produkcja i przetwórstwo surowców zielarskich – alternatywa dla małych gospodarstw rolnych” 

(organizator Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie), 

 28.05.21 pracownik LGD wziął udział w pierwszym spotkaniu szkoleniowym „Ogród 

edukacyjny – szkolenie adresowane do mieszkańców obszarów wiejskich” (organizator 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie), 

 16.06.21 Prezes Zarządu LGD uczestniczył w warsztatach „Transgraniczna promocja 

wytycznych wdrażania dobrych praktyk w zakresie rozwoju biogospodarki o obiegu 

zamkniętym na szczeblu lokalnym ośród władz publicznych” (organizator Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), 

 21.06.21 w Prostkach pracownicy LGD przeprowadzili szkolenie dotyczące dokumentacji 

konkursowej w ramach naborów, 

 23.06.21 w Baniach Mazurskich pracownicy LGD przeprowadzili szkolenie dotyczące 

dokumentacji konkursowej w ramach naborów, 

 24.06.21 w Kowalach Oleckich pracownicy LGD przeprowadzili szkolenie dotyczące 

dokumentacji konkursowej w ramach naborów, 

 08.07.21 Prezes Zarządu LGd wziął udział w warsztatach „Twój dom – dialog z tradycją” jako 

wydarzenie towarzyszące w ramach V Forum Otwartego Regionalizmu „pro-FOR-ma” 

(organizator Muzeum Historyczne w Ełku), 

 9-10.07.21 Prezes Zarządu LGD wziął udział w V Forum Otwartego Regionalizmu „pro-FOR-

ma” „Trzydzieści lat po… Nowe wyzwania – Stare problemy (organizator Muzeum 

Historyczne w Ełku), 

 17.07.21pracownik LGd wziął udział w Festiwalu Kół gospodyń wiejskich „Polska od Kuchni: 

w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Region EGO reprezentowany był także 

przez KGW Stradunianki oraz KGW ZaMożne. 

 29.07.21 w siedzibie LGD „Lider w EGO”, z udziałem Prezesa Zarządu LGD, odbyło się 

spotkanie informacyjno-szkoleniowe NOWE FIO Warmia Mazury Lokalnie 5 zorganizowane 

przez Ośrodek Animacyjno—Doraczy WML Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA, 

 25.08.21 pracownik biura LGD wziął udział w webinarium „PIT-2022” (organizator Akademia 

wiedza i Praktyka), 

 10-11.09.21 pracownik LGD uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami litewskich 

Lokalnych Grup Działania w celu nawiązania współpracy, 
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 15.09.21 Prezes Zarządu, pracownik LGD, członek komisji rewizyjnej oraz członek rady 

Stowarzyszenia wzięli udział w konferencji tematycznej „Warmia-Mazury - Potencjał  

w oddolności” w Lidzbarku Warmińskim (organizator LGD „Warmiński Zakątek”), 

 28.09.21 Prezes Zarządu i pracownik LGD uczestniczyli w zdalnym szkoleniu z zakresu 

koncepcji Smart Village w ramach działaniach LEADER (organizator Krajowa Siec Obszarów 

wiejskich), 

 2-8.10.21 Prezes Zarządu, Członek Zarządu oraz Pracownik LGD uczestniczyli w projekcie 

„Forum Lokalnych Grup Działania Warmii i Maur 2021” oraz ukończyli szkolenie poświęcone 

tematyce SMART VILLAGES oraz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności, 

 19.10.21 odbyło się spotkanie z młodzieżą ZST w Olecku w ramach Programu Rozwoju 

Przedsiębiorczości „Mój Pierwszy Biznes – Wsparcie dla Młodych”, na którym Prezes Zarządu 

LGD przybliżył możliwości rozwoju w ramach PROW (organizator Centrum Edukacji i Pracy 

Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie Filia w Olecku), 

  26.10.21 pracownik biura LGD wziął udział w szkoleniu zdalnym „Nowy ład – konsekwencje 

dla przedsiębiorców” (organizator MENTORIS Magdalena Hosiwa), 

 27.10.21 w Gołdapi odbyło się spotkanie z młodzieżą w ramach Programu Rozwoju 

Przedsiębiorczości „Mój Pierwszy Biznes – Wsparcie dla Młodych”, na którym Prezes Zarządu 

LGD przybliżył możliwości rozwoju w ramach PROW (organizator Centrum Edukacji i Pracy 

Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie CKiW w Gołdapi), 

 8-9.11.21 Prezes Zarządu oraz pracownicy LGD wzięli udział w zdalnym szkoleniu 

„Agroturystyka na nowo” zorganizowanym w ramach operacji własnej Jednostki Centralnej 

KSOW przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, 

 15.11.21 Prezes Zarządu LGD uczestniczył w spotkaniu Zespołu ds. ekonomii społecznej 

Powiatu Oleckiego (organizator Ośrodek Wsparcia Ekonomii społecznje w Ełku), 

 16.11.21 Prezes Zarządu wziął udział w spotkaniu zdalnym Lokalnego Partnerstwa Wodnego 

powiatu oleckiego (organizator Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 

Olsztynie), 

 18.11.21 w Fundacji Ochrony Wielkich Jezior w Giżycku odbyło się spotkanie z Profesorem 

Zbigniewem Brodzińskim w sprawie utworzenia regionalnego partnerstwa na rzecz wody, w 

którym uczestniczył Prezes Zarządu LGD, 

 23.11.21 pracownik LGD wziął udział w spotkaniu zdalnym „Aplikacja 2do2 – jak usprawnić 

prace organizacji”, dotyczącym poznania aplikacji jako narzędzia do prowadzenia i rozliczania 

projektów oraz ich zarządzania, 

 26.11.21 Prezes Zarządu oraz pracownik LGD wzięli udział w webinarze upowszechniającym 

model tworzenia koncepcji SMART VILLAGES  (organizator Fundacja FELICITATEM), 

 8.12.21 pracownik biura LGD uczestniczył w webinarze „LPW NA LOKALNE PROBLEMY 

WODNE – podsumowanie działań w 20221 roku” (organizator Warmińsko-Mazurski Ośrodek 

doradztwa Rolniczego z siedziba w Olsztynie). 

 

 

10. Konkursy przeprowadzone w ramach realizacji działania „Wdrażanie lokalnej strategii 

rozwoju”. 

 

W 2021 roku ogłoszono 3  konkursy 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 na poszczególne przedsięwzięcia z LSR: 

 

- Przedsięwzięcie 1.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze EGO (nabór 1/2021), 

- Przedsięwzięcie 2.1.1. Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna (nabór 2/2021), 

- Przedsięwzięcie 3.1.1. Inicjatywy lokalne na rzecz kapitału społecznego i dziedzictwa lokalnego 

(nabór 3/2021).   
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Nabory wniosków 1/2021, 2/2021 oraz 3/2021  rozpoczęły się  28 czerwca  2021 r.,   a zakończyły się 

12 lipca 2021 r. 

 

 W ramach ogłoszonych konkursów złożono  odpowiednio: 

- nabór 1/2021 – 20 przyjętych wniosków,  

- nabór 2/2021 – 3 przyjęte wnioski, 

- nabór 3/2021 – 11 przyjętych wniosków. 

 

 

11. Informacja o przeprowadzonych kontrolach 

 

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie było kontrolowane przez: 

1) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  w okresach: 

a) 28-29 stycznia 2021, 

b) 29-30 listopada 2021. 

Kontrole obejmowały zobowiązania określone w § 5 ust. 1 pkt. 2,4-6,8-11,15-16,18-19 oraz §5 

ust. 2 umowy z dnia 20 maja 2016 r. nr 00003-6933-UM1410001/15 o warunkach i sposobie realizacji 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  

Zakończyły się bez uwag.   


