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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE – 2018 ROK 

Sprawozdanie merytoryczne  

za okres 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. z działalności  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”. 

 

I. Dane podstawowe 

Nazwa: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” 

Skrót nazwy: LGD „Zaścianek Mazowsza” 

Siedziba: ul. Polna 15, 07-405 Troszyn 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym:11-12-2008 r. 

Nr KRS: 0000319539 

Nr REGON: 141675869 

Nr NIP: 758-228-29-67 

Nazwa banku nr rachunku bankowego:  

Bank Spółdzielczy w Goworowie 11 8915 0003 0005 4739 2000 0010 

Członkowie Zarządu: 
 

Lp. Imię i Nazwisko  Funkcja 

1. Marzena Joanna Jastrzębska  Prezes Zarządu 

2. Krzysztof Żebrowski  Wiceprezes Zarządu 

3. Małgorzata Płóciennik  Skarbnik Zarządu 

4. Danuta Iwona Szewczak  Sekretarz Zarządu 

5. Marzena Borkowska  Członek Zarządu 

6. Barbara Kuczyńska  Członek Zarządu 

7. Beata Ostaszewska   Członek Zarządu 

8. Agata Majk  Członek Zarządu 

9. Ewa Suchcicka - Juriewicz  Członek Zarządu 

 

Cele statutowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza”: 

Stowarzyszenie ma na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności: 

a) opracowanie i realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) dla obszaru gmin Czerwin, 

Goworowo, Troszyn, Rzekuń, Rzewnie (obszar działania LGD); 

b) promocję obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt a, 

c) mobilizowanie ludności do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt a, 

d) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności 

na obszarach wiejskich położonych w gminach, o których mowa w pkt a, 

e) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności 

lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR, 
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f) propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie 

partnerów i  źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,  

g) realizację własnych programów i  projektów oraz udzielanie wsparcia mieszkańcom 

obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na 

ich realizację, w tym z programów pomocowych, 

h) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu: rozwój produktów regionalnych, 

turystyki, przedsiębiorczości, miejsc pracy, innowacyjności lokalnej, zasobów ludzkich, 

społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego,  poprawę estetyki miejscowości na 

obszarze działania LGD i bezpieczeństwa mieszkańców, edukację estetyczną-artystyczną 

mieszkańców, aktywizację gospodarczą i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu i cyfrowemu, przeciwdziałanie patologiom społecznym i ubóstwu, 

propagowanie zdrowego trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na 

obszarze działania LGD, 

i) kreowanie  i promocja lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych, 

tworzenie infrastruktury turystycznej, drogowej, rekreacyjnej, kulturalnej, 

j) nawiązywanie kontaktów w celu pozyskiwania źródeł finansowania, gromadzenie 

środków finansowych i rzeczowych. 

II. Działalność statutowa Stowarzyszenia LGD „Zaścianek Mazowsza” 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” realizowało 

w szczególności następujące zadania, które miały służyć osiągnięciu celów statutowych 

Stowarzyszenia: 

1) Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2016 -2023, w tym 

realizacja: 

a) Projektu w ramach poddziałania: 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących 

i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 

b) Planu komunikacji; 

c) Planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura; 

d) Harmonogramu naborów wniosków; 

e) Projektu „Promocja – Aktywizacja – Turystyka – Ochrona Dziedzictwa” w ramach 

poddziałania: 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy 

z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2016-2023; 

f) Projektu „Wiedza i Innowacje – I” w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność”; 

g) Projektu „ISKRA – I” w ramach poddziałania: 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”; 

2) Pełnienie funkcji Ambasadora w Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Mazowsze 

Lokalnie realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw 

Społecznych, Stowarzyszenie Europa i My. 

III. Posiedzenia organów Stowarzyszenia 

W okresie sprawozdawczym odbyło się: 

 2 Walne Zebrania Członków, które podjęły 8 uchwał: 

 Nr XVI/1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

oraz merytorycznego za rok 2017; 
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 Nr XVI/2/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia; 

 Nr XVI/3/2018 w sprawie wyboru Zarządu; 

 Nr XVI/4/2018 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej; 

 Nr XVI/5/2018 w sprawie wyboru Rady; 

 Nr XVI/6/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/2/2015 Walnego Zebrania 

Członków z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Zaścianek Mazowsza”; 

 Nr XVII/1/2018 w sprawie zatwierdzenia zmian w Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania ,,Zaścianek Mazowsza” na lata 2016-2023; 

 Nr XVII/2/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XVI/5/2018 Walnego Zebrania 

Członków z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wyboru Rady; 

 2 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która podjęła 2 uchwały: 

 Nr 1/2018 w sprawie wyboru: Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, 

Sekretarza i Członków Komisji Rewizyjnej; 

 Nr 2/2018 w sprawie wskazania pełnomocnika do reprezentowania 

Stowarzyszenia w umowach i sporach z członkami Zarządu; 

 5 posiedzeń Zarządu, który podjął 7 uchwał: 

 Nr 1/2018 w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach 

LSR; 

 Nr 2/2018 w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantobiorców 

realizowanych projektów grantowych w ramach LSR; 

 Nr 3/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 1/2018 Zarządu Stowarzyszenia 

z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny 

operacji w ramach LSR; 

 Nr 4/2018 w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych; 

 Nr 5/2018 w sprawie wybory: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza 

i Członków Zarządu; 

 Nr 6/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 2/2018 Zarządu Stowarzyszenia 

z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny 

grantobiorców realizowanych projektów grantowych w ramach LSR; 

  Nr 7/2018 w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych; 

 3 posiedzenia Rady, która podjęła 40 uchwał: 

 Nr V/1/18-TO w sprawie przyjęcia stanowiska o braku podstaw do zmiany 

podjętego rozstrzygnięcia dotyczącego wniosku pt. Rozwój turystyki i 

rekreacji poprzez świadczenie usług lotów balonem złożonego przez 

Mserwis24 Mateusz Żyznowski; 

 Nr VI/1/18-TO w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy 

o przyznaniu pomocy Nr 00068-6935-UM0710148/16 dotyczącej wniosku pt. 

Budowa terenu rekreacyjno – integracyjnego w Czerwinie złożonego przez  

Gminę Czerwin; 

 Nr VI/2/18-TO w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy 

o przyznaniu pomocy Nr 00101-6935-UM0710140/16 dotyczącej wniosku pt. 

Budowa terenu rekreacyjno – integracyjnego w Grodzisku Dużym złożonego 

przez Gminę Czerwin ; 

 Nr VI/3/18-TO w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy 

o przyznaniu pomocy Nr 00061-6935-UM0710142/16 dotyczącej wniosku pt. 

Budowa terenu rekreacyjno- integracyjnego w Suchcicach złożonego przez 

Gminę Czerwin; 



Strona 4 z 7 
 

 Nr VII/1/18-TO w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy 

o przyznaniu pomocy Nr 00068-6935-UM0710148/16 dotyczącej wniosku pt. 

Budowa terenu rekreacyjno – integracyjnego w Czerwinie złożonego przez  

Gminę Czerwin; 

 Nr VII/2/18-TO w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy 

o przyznaniu pomocy Nr 00101-6935-UM0710140/16 dotyczącej wniosku pt. 

Budowa terenu rekreacyjno – integracyjnego w Grodzisku Dużym złożonego 

przez Gminę Czerwin; 

 Nr VII/3/18-TO w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy 

o przyznaniu pomocy Nr 00061-6935-UM0710142/16 dotyczącej wniosku pt. 

Budowa terenu rekreacyjno- integracyjnego w Suchcicach złożonego przez 

Gminę Czerwin; 

 Nr VIII/1/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, 

Sekretarza i Członków Rady; 

 Nr VIII/2/18 w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy 

o przyznaniu pomocy Nr 00049-6935-UM0710146/16 dotyczącej wniosku pt. 

Utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Troszyn 

złożonego przez Gminę Troszyn; 

 Nr VIII/3/18 w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy 

o przyznaniu pomocy Nr 00054-6935-UM0710139/16 dotyczącej wniosku pt. 

Utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości 

Opęchowo złożonego przez Gminę Troszyn; 

 Nr VIII/4/18 w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy 

o przyznaniu pomocy Nr 00056-6935-UM0710143/16 dotyczącej wniosku pt. 

Utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dąbek 

złożonego przez Gminę Troszyn; 

 Nr VIII/1/18-TO w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy 

o przyznaniu pomocy Nr 00058-6935-UM0710138/16 dotyczącej wniosku pt. 

Budowa ogólnodostępnej , niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej 

w miejscowości Damięty złożonego przez Gminę Goworowo; 

 Nr VIII/2/18-TO w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy 

o przyznaniu pomocy Nr00071-6935-UM0710141/16 dotyczącej wniosku pt. 

Budowa ogólnodostępnej , niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej 

w miejscowości Żabin złożonego przez Gminę Goworowo ; 

 Nr VIII/3/18-TO w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy 

o przyznaniu pomocy Nr 00074-6935-UM0710137/16 dotyczącej wniosku pt. 

Budowa ogólnodostępnej , niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej 

w miejscowości Kaczka złożonego przez Gminę Goworowo; 

 Nr VIII/4/18-TO w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy 

o przyznaniu pomocy Nr 00084-6935-UM0710158/16 dotyczącej wniosku pt. 

Działalność usługowa w Szarłacie gm. Goworowo- wynajem pokoi gościnnych 

złożonego przez Agnieszkę Rybaczyk; 

 Nr IX/1/18- w sprawie wyboru wniosku pt. Miejsce Integracji i Lokalnej 

Aktywności w msc. Zabiele w gminie Rzekuń do finansowania złożonego 

przez Gminę Rzekuń; 

 Nr IX/2/18- w sprawie wyboru wniosku pt. Miejsce Integracji i Lokalnej 

Aktywności w msc. Dzbenin w gminie Rzekuń do finansowania złożonego 

przez Gminę Rzekuń; 
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 Nr IX/3/18 w sprawie wyboru wniosku pt. Miejsce Integracji i Lokalnej 

Aktywności w msc. Rozwory w gminie Rzekuń do finansowania złożonego 

przez Gminę Rzekuń; 

 Nr IX/4/18 w sprawie wyboru operacji własnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Zaścianek Mazowsza” pt. Wiedza i Innowacje – I do finansowania; 

 Nr IX/1/18-TO w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy; 

o przyznaniu pomocy Nr 00049-6935-UM0710146/16 dotyczącej wniosku pt. 

Utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Troszyn 

złożonego przez Gminę Troszyn; 

 Nr IX/2/18-TO w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy 

o przyznaniu pomocy Nr 00054-6935-UM0710139/16 dotyczącej wniosku pt. 

Utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości 

Opęchowo złożonego przez Gminę Troszyn; 

 Nr IX/3/18-TO w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy 

o przyznaniu pomocy Nr 00056-6935-UM0710143/16 dotyczącej wniosku pt. 

Utworzenie miejsca integracji i lokalnej aktywności w miejscowości Dąbek 

złożonego przez Gminę Troszyn; 

 Nr X/1/18 w sprawie wyboru wniosku pt. „ISKRA w Ponikwi Dużej” do 

finansowania złożonego przez Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny; 

 Nr X/2/18 w sprawie wyboru wniosku pt. „ISKRA w Rostkach” do 

finansowania złożonego przez Bożenę Kaliściak; 

 Nr X/3/18 w sprawie wyboru wniosku pt. „ISKRA w Drwęczy” do 

finansowania złożonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Drwęcz 

„DRWĘCZANKA”; 

 Nr X/4/18 w sprawie wyboru wniosku pt. „ISKRA w Malinowie” do 

finansowania złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Malinowie; 

 Nr X/5/18 w sprawie wyboru wniosku pt. „ISKRA w Goworowie” do 

finansowania złożonego przez Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny; 

 Nr X/6/18 w sprawie wyboru wniosku pt. „ISKRA w Kobylinie” do 

finansowania złożonego przez Elżbietę Dorotę Kozłowską; 

 Nr X/7/18 w sprawie wyboru wniosku pt. „ISKRA w Brzeźnie” do 

finansowania złożonego przez Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny; 

 Nr X/8/18 w sprawie wyboru wniosku pt. „ISKRA w Kruszewie” do 

finansowania złożonego przez Towarzystwo Przyjaciół Goworowszczyzny; 

 Nr X/9/18 w sprawie wyboru wniosku pt. „ISKRA w Czarnowie” do 

finansowania złożonego przez Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci 

Niepełnosprawnych „Jesteśmy Betanią”; 

 Nr X/10/18 w sprawie wyboru wniosku pt. „ISKRA w Borowcach” do 

finansowania złożonego przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Borowce 

„Mamy Siebie”; 

 Nr X/11/18 w sprawie wyboru wniosku pt. „ISKRA w Kleczkowie” do 

finansowania złożonego przez Sylwię Markowską; 

 Nr X/12/18 w sprawie wyboru wniosku pt. „ISKRA w Dzwonku” do 

finansowania złożonego przez Kółko Rolnicze „Dzwonkowianki” w Dzwonku; 

 Nr X/13/18 w sprawie wyboru wniosku pt. „ISKRA w Troszynie” do 

finansowania złożonego przez Uczniowski Klub Sportowy „Herkules” w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Troszynie; 

 Nr X/14/18 w sprawie wyboru wniosku pt. „ISKRA w Dzwonku” do 

finansowania złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dzwonku; 
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 Nr X/15/18 w sprawie wyboru wniosku pt. „ISKRA w Czerwinie” do 

finansowania złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czerwinie; 

 Nr X/16/18 w sprawie wyboru wniosku pt. „ISKRA w Laskach” do 

finansowania złożonego przez Kółko Rolnicze „Laskowianki” w Laskach 

Szlacheckich; 

 Nr X/17/18 w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy 

o przyznaniu pomocy Nr 00084-6935-UM0710158/16 dotyczącej wniosku pt. 

Działalność usługowa w Szarłacie gm. Goworowo- wynajem pokoi gościnnych 

złożonego przez Agnieszkę Rybaczyk; 

 Nr X/1/19-TO w sprawie wydania opinii o możliwości zmiany umowy 

o przyznaniu pomocy Nr 00084-6935-UM0710158/16 dotyczącej wniosku pt. 

Działalność usługowa w Szarłacie gm. Goworowo- wynajem pokoi gościnnych 

złożonego przez Agnieszkę Rybaczyk; 

IV. Informacja o uzyskanych przychodach i kosztach 

Przychody ze składek członkowskich – 28 000,00 zł 

Dotacje – 150 569,43 zł 

Koszty działalności statutowej nieodpłatnej – 217 120, 30 zł 

V. Dane dotyczące zatrudnienia 

Liczba zatrudnionych: 3 (dyrektor biura, doradca ds. projektów – asystent dyrektora, 

pracownik administracyjny) 

Łączna kwota brutto wypłaconych wynagrodzeń (w tym koszty pracodawcy) – 142 248,53 zł 

Wynagrodzenia umów zleceń i o dzieło /zawarte z osobami fizycznymi/– 6 100,00 zł 

VI. Dane dotyczące kontroli 

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek 

Mazowsza” było kontrolowane przez: 

 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament 

Kontroli  

Data kontroli : 

11- 13 kwietnia 2018 r. 

Przedmiot i zakres czynności kontrolnych: 

Kontrola na miejscu w wyniku typowania. Czynności kontrolne dotyczyły obsługi Wniosku 

o płatność złożonego w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących 

i aktywizacji. 

Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli: 

1. Alicja Konon- Milewczyk – Główny specjalista 

2. Michał Stadnik – Inspektor 

Zalecenia pokontrolne: brak 
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1. Prezes …………………………………. 

2. Wiceprezes …………………………………. 

3. Sekretarz …………………………………. 

4. Skarbnik …………………………………. 

5. Członek Zarządu …………………………………. 

6. Członek Zarządu …………………………………. 

7.  Członek Zarządu …………………………………. 

8. Członek Zarządu …………………………………. 

9.  Członek Zarządu …………………………………. 

 


