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Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia 

za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 

 

Informacje wstępne: 
 

Nazwa:   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

Nazwa skrócona:  Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

 

Status prawny:  Stowarzyszenie „specjalne” posiadające osobowość prawną działające na mocy: 

− ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich  

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (Dz.U nr 64, poz. 427),  

− ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 

104), 

− ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

 społeczności,  

− oraz statutu. 

 

Siedziba:   Koszęcin 

Adres:    ul. Szkolna 13, 42-286 Koszęcin 

 

Wpis do KRS: 29.10.2014r., Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy  

Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr stowarzyszeń 

KRS:   0000248865 

REGON:   240303298 

NIP:                  5751887940 

 

Obszar działania:  Obszar działania Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” obejmuje  

16 gmin województwa śląskiego:  

− Powiat lubliniecki: Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków, 

− Powiat tarnogórski: Kalety, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Tworóg,  

Zbrosławice, 

− Powiat gliwicki: Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek,  

Wielowieś. 

 

Organy:   Organami Stowarzyszenia są: 

− Walne Zebranie Członków, 

− Zarząd,  

− Komisja Rewizyjna, 

− Rada LGD. 

 

Walne Zebranie Członków (stan na 31.12.2017r.) liczy 269 podmiotów z sektora 

społecznego, gospodarczego, publicznego oraz mieszkańców. 
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Zarząd Stowarzyszenia (stan na 31.12.2017r.): 

1. Piotr Leksy – Prezes 

2. Ewa Brodowy– Wiceprezes 

3. Katarzyna Sosada – Wiceprezes 

4. Elżbieta Wymysło - Skarbnik 

5. Andrzej Domagała – Członek Zarządu 

6. Izabela Spyrka - Członek Zarządu 

 

Rada Stowarzyszenia (stan na 31.12.2017r.): 

1. Aleksandra Skwara - Przewodnicząca Rady 

2. Marzena Koza - Wiceprzewodnicząca Rady 

3. Eugeniusz Ptak - Wiceprzewodniczący Rady 

4. Iwona Burek - Członek Rady 

5. Pelagia Matuszek - Członek Rady 

6. Jakub Zych - Członek Rady 

7. Michał Napieralski - Członek Rady 

8. Mateusz Wrzyciel - Członek Rady 

9. Janusz Jenszczok - Członek Rady 

10. Beata Antosik - Członek Rady 

11. Krystyna Szpila - Członek Rady 

12. Renata Piosek - Członek Rady 

13. Grzegorz Poloczek - Członek Rady 

14. Magdalena Rekus - Członek Rady 

15. Justyna Dziemba - Członek Rady 

 

Komisja Rewizyjna (stan na 31.12.2017r.): 

1. Grzegorz Kupczyk - Członek Komisji 

2. Adam Wójcik – Członek Komisji 

3. Artur Konfederak – Członek Komisji 

4. Anna Kokot – Członek Komisji 

 

Cele statutowe:  Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich, a w szczególności: 

a) realizacja opracowanej przez LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” Lokalnej Strategii 

Rozwoju (LSR), 

b) budowanie i promocja wizerunku regionu, 

c) aktywizowanie ludności do udziału w procesie rozwoju obszaru gmin z obszaru LGD, 

d) podejmowanie działań na rzecz rozwoju turystyki i agroturystyki, przedsiębiorczości, 

popularyzacji i rozwoju produktów regionalnych, rozwoju społeczeństwa 

obywatelskiego, wspierania edukacji i demokracji lokalnej, przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu, 

e) podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności 

społeczności lokalnych oraz włączenie ich w realizację LSR, 

f) upowszechnianie idei demokracji, samorządności i samorządu, 

g) ochrona środowiska naturalnego, zasobów przyrodniczo-krajobrazowych  

i historyczno-kulturowych oraz edukacja ekologiczna, 

h) podnoszenie jakości życia na obszarach wiejskich, 
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i) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz 

różnicowanie działalności rolniczej, 

j) wspieranie tożsamości i kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych 

zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej, 

k) ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy  

i kultywowania lokalnych tradycji i sztuki, 

l) wspieranie rozwoju filantropii, wolontariatu i działalności charytatywnej, 

m) przeciwdziałanie bezrobociu, 

n) wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych, 

o) upowszechnianie i wymiana doświadczeń pomiędzy społecznościami realizującymi 

Program Leader lub podobne w kraju i za granicą. 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez : 

a) realizację przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym  

w szczególności seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów, 

b) organizację imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, takich jak koncerty, 

festiwale, targi, pokazy, wystawy, konkursy, spotkania integracyjne, służące 

zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, 

c) prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym 

opracowywanie i druk materiałów informacyjnych, broszur, folderów, plakatów, 

materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie  

i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub 

promocyjnym, 

d) prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów 

inwestycyjnych związanych z realizacją wypracowanej strategii, 

e) tworzenie punktów informacji, wymianę doświadczeń, doradztwo, poradnictwo  

i wsparcie organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich. 

 

Realizacja celów Stowarzyszenia odbywa się również poprzez: 

a) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi, inicjatywami obywatelskimi 

działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym  

i międzynarodowym, 

b) prowadzenie działalności naukowo – badawczej, 

c) wspieranie inicjatyw innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których 

działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia, 

d) podejmowanie zadań sprzyjających rozwojowi turystyki regionalnej, 

e) promocję regionu i jego tożsamości kulturowej w programach radiowych  

i telewizyjnych, a także z wykorzystaniem Internetu i innych innowacyjnych 

środków przekazu, 

f) prowadzenie innych działań służących do realizacji celów statutowych. 

 

Stowarzyszenie realizując swoje cele uwzględnia ochronę środowiska i walorów 

naturalnych krajobrazu oraz rozwój turystyki, popularyzację i rozwój produkcji 

wyrobów regionalnych. 
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Wykaz aktów wewnętrznych regulujących pracę biura LGD oraz organów Stowarzyszenia: 

 

1. Regulamin pracy biura Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

2. Polityka bezpieczeństwa (ochrona danych osobowych). 

3. Polityka rachunkowości Stowarzyszenia LGD  „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

4. Regulamin pracy dla pracowników biura Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

5. Regulamin wynagrodzenia pracowników biura Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego  

Śląska”. 

6. Regulamin rozliczania kosztów podróży służbowych Pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

7. Regulamin naboru pracowników do biura Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

8. Regulamin Udzielania Zamówień. 

9. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina 

Górnego Śląska”. 

10. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

11. Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska”. 

12. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

13. Regulamin świadczenia usług doradczych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina 

Górnego Śląska”. 

 

 

Rozwój lokalny w ramach inicjatywy LEADER (RLKS) 

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
 

 

W okresie sprawozdawczym działania Stowarzyszenia skupiały się na realizacji zadań wynikających  

z umów: 

- umowy nr 00004-6933-UM1210015/15 z dnia 10 maja 2016r. o warunkach i sposobie realizacji 

Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność 

- umowa Nr 00013-6937-UM1200013/16 z dnia 15 lipca 2016r. o przyznaniu pomocy w ramach 

poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020. 

 

Podpisanie porozumienia w sprawie realizacji Projektu Współpracy: 

Dnia 18 sierpnia 2017r. przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego 

Śląska" podpisali porozumienie w sprawie realizacji Projektu Współpracy z przedstawicielami Lokalnej 

Grupy Działania "Brynica to nie granica". Projekt pn. „Stwórzmy Razem Markę Lokalną” realizowany 

będzie w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 

grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
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Warsztat analityczno-konsultacyjny na temat realizacji LSR i działań LGD: 

W dniu 30 października 2017r. w Domu Kultury w Koszęcinie odbył się warsztat  konsultacyjny  

z  przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” tj. członkami Zarządu  

i Rady LGD, koordynatorami gminnymi, pracownikami biura oraz przedstawicielem LGD „Brynica to nie 

granica”,  którego celem była bieżącą analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu 

LSR, tak aby lepiej rozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu 

zbliżają one do osiągnięcia celów LSR. Warsztat został przeprowadzony zgodnie z Wytycznymi Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017. Wnioski z warsztatu będą stanowić podstawę do podejmowania 

decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład  

w ewaluację ex-post.   

 

Nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

 

W 2017r. Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” przeprowadziło 3 nabory wniosków na  

dofinansowanie operacji w ramach PROW na lata 2014-2020 w następujących zakresach tematycznych: 

- Nabór 01/2017 - Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój 

działalności gospodarczych 

- Nabór 02/2017 - Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - 

Podejmowanie działalności gospodarczej 

- Nabór 03/2017 - Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - 

Podejmowanie działalności gospodarczej 

 

W ramach naboru 01/2017 z zakresu tematycznego: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności gospodarczych wpłynęło 18 wniosków. Alokacja 

środków dla naboru 01/2017: 850.000,00 zł.  

Wybrano do dofinansowania 3 wnioski. 

 

W ramach naboru 02/2017 z zakresu tematycznego: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęło 21 wniosków. 

Alokacja środków dla naboru 02/2017: 1 100.000,00 zł.  

Wybrano do dofinansowania 11 wniosków. 

 

W ramach naboru 03/2017 z zakresu tematycznego: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęły 38 wnioski. 

Alokacja środków dla naboru 03/2017: 1 100.000,00 zł.  

Wybrano do dofinansowania 20 wniosków. 

 

Realizacja Planu komunikacji – spotkania z koordynatorami 

Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” oraz mieszkańcami obszaru LSR,  

opracowanie poradnika realizacji operacji, Biuletyn Wieści z Leśnej Krainy 

 

1. Spotkania z koordynatorami gminnymi. 

W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 spotkania z koordynatorami gminnymi: 

a) 12 maja 2017r. w Toszku, 

b) 17 listopada 2017r. w Koszęcinie, 
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Podczas spotkań omawiane były wszystkie najważniejsze sprawy związane z LGD oraz z wdrażaniem 

LSR; omówione zostały główne założenia LSR, harmonogram naborów, ogólne zasady udzielania  

dofinansowania. 

 

2. Spotkania informacyjno-szkoleniowe z mieszkańcami: 

W okresie sprawozdawczym zorganizowano 5 spotkań informacyjno-szkoleniowych dla Beneficjentów 

zainteresowanych pozyskiwaniem środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

za pośrednictwem LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”: 

a) 25 stycznia 2017r. w Świetlicy Społeczno-Kulturalnej w Pawonkowie, 

b) 26 stycznia 2017r. w Domu Kultury w Wilczy  

c) 27 stycznia 2017r. w Miejskim Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim 

d) 30 sierpnia 2017r. w Ratuszu w Pyskowicach 

e) 29 listopada 2017r. w Urzędzie Miejskim w Kaletach 

Podczas spotkań zapoznano mieszkańców i beneficjentów ze stopniem realizacji LRS oraz planowanych  

w 2017 i 2018 działaniach LGD a także z zasadami prawidłowego wypełniania dokumentacji aplikacyjnej  

i rozliczeniowej w ramach LSR, w zgodzie z przepisami PROW 2014-2020 i zasadami  

podejścia LEADER (RLKS) omówiono kryteria wyboru operacji. 

W spotkaniach udział wzięło łącznie ok. 200 osób. 

 

3. Poradnik realizacji operacji przez przedsiębiorców. 

W styczniu Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” opracowało „Poradnik realizacji  

operacji przez Przedsiębiorców”. Celem opracowania poradnika było zapewnienie prawidłowego 

wykonywania przez Przedsiębiorców zadań w zakresie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego 

kierowanego przez społeczność. 

Poradnik udostępniony jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia. 

 

4. Biuletyn Wieści z Leśnej Krainy. 

W 2017r. Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” wydało 2 numery biuletynu 

informacyjnego „Wieści z Leśnej Krainy. Biuletyn stanowi realizację zaplanowanych działania 

komunikacyjne w zakresie realizacji LSR. Jego celem jest informowanie społeczności lokalnej o realizacji 

zadań przez LGD oraz o planowanych naborach w ramach PROW 2014-2020 

Biuletyny dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenia. 

 

Działania promocyjne Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”: 

 

1. Udział w Targach Atrakcje Regionów w Chorzowie. 

 

Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” wzięło udział w targach dotyczących możliwości 

spędzania wolnego czasu w regionie, które odbyły się w dniach od 02 do 04 czerwca 2017r. w Chorzowie. 

Cel udziału w Targach: Promocja i upowszechnianie wiedzy na temat rozwoju turystyki, w tym 

agroturystyki oraz promocja tradycyjnych produktów lokalnych i regionalnych.  

Nasze stanowisko oferowało wiele materiałów informujących o atrakcjach turystycznych we wszystkich 

gminach wchodzących w skład Stowarzyszenia. Serwowaliśmy także przepyszny kołacz z makiem i serem 

z lokalnej piekarni. Promowaliśmy również środki unijne w ramach LEADER.  
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Odwiedzający mogli także zakupić wyroby naszych rękodzielników. Podczas targów wymienialiśmy 

doświadczenia z innymi wystawcami w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej oraz promocji produktu 

tradycyjnego i lokalnego. 

 

2. Udział w XI Forum Przedsiębiorczości organizowanym w gminie Tworóg. 

 

W dniu 03 czerwca 2017r. Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” wzięło udział w XI 

Forum Przedsiębiorczości organizowanym w Dworku Myśliwskim w Brynku. Podczas forum Prezes LGD 

Piotr Leksy przedstawił możliwości jakie daje LSR przedsiębiorcom z terenu LGD. 

 

3. Organizacja festynu rodzinnego „Święto Lasu”. 

 

10 czerwca 2017r. na terenie Gminnego Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach odbył się 

organizowany przez Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” festyn rodzinny „Święto Lasu”. 

Celem festynu była promocja działalności Stowarzyszenia związana z rozdysponowaniem środków  

unijnych, a także zintegrowanie społeczności lokalnej, zachęcenie i zaprezentowanie walorów kulturowych 

naszych terenów poprzez promocję turystyki wiejskiej, kuchni regionalnej, popularyzację gwary śląskiej  

i obyczajów, jak również promocja lokalnych artystów. 

Stowarzyszenie przygotowało bogaty program artystyczny. „,Święto Lasu” rozpoczęło się od quizu  

z nagrodami prowadzonego przez Czesława Tyrola- wybitnego znawcę i animatora wiedzy przyrodniczej. 

Na scenie prezentowali się lokalni artyści, czyli: Zespół Tworożanie z Gminy Tworóg, Zespół 

Kochciczanki oraz Gminny Chór Canzona z Gminy Kochanowice,  a także Młodzieżowa Orkiestra Dęta  

i wokaliści z Gminy Ciasna. Natomiast jako gwiazda wieczoru wystąpił Kabaret Rak. 

Podczas festynu nie zabrakło dodatkowych atrakcji. Dzieci mogły za darmo pobawić się na dmuchańcach 

lub wziąć udział w zabawach przygotowanych przez animatorów. Można było zrobić sobie pamiątkowe 

zdjęcie z maskotką Stowarzyszenia, czyli pluszowym misiem Lesiem. Przygotowano również pokaz 

kowalstwa, wystawy leśno-łowieckie oraz stoiska lokalnych rękodzielników. 

Festyn zgromadził ponad 500 uczestników. 

 

4. Organizacja ,,Forum koordynatorów rynku pracy”. 

 

,,Forum koordynatorów rynku pracy” zorganizowane zostało w dniu 21 czerwca 2017r. w Starostwie 

Powiatowym w Tarnowskich Górach przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Leśna Kraina 

Górnego Śląska” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach. Podczas forum 

zaprezentowano informacje z zakresu: „,Krok bliżej sukcesu”. Podejmowanie i rozwój działalności 

gospodarczych na obszarze gmin należących do LGD ,„Leśna Kraina Górnego Śląska” – możliwości 

finansowania. 

Celem spotkania było przedstawienie działań skierowanych do obecnych i przyszłych przedsiębiorców, 

wymiana informacji o mechanizmach wsparcia rynku pracy oraz koordynacja współpracy pomiędzy 

jednostkami działającymi na rzecz przedsiębiorców.  

 

5. Spotkanie z przedstawicielami LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. 

 

W dniach 9-10 sierpnia 2017r. uczestnicy projektu ,,Lideratorium- Akademia Lokalnych Liderów”  

z obszaru LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa przyjechali do Koszęcina na dwudniowy 
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wyjazd studyjny. W ramach wizyty poznali przykłady projektów zrealizowanych na terenie 

Stowarzyszenia ,,Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

Podczas spotkania przedstawicieli Naszego LGD z reprezentacją Korony Północnego Krakowa mieliśmy 

okazję podyskutować na temat współpracy międzysektorowej, problemów jakie napotyka się w codziennej 

pracy w trzecim sektorze, ale także wymienić się doświadczeniami oraz sposobami na aktywne i skuteczne 

współdziałanie na rzecz rozwoju lokalnego. 

 

6. Organizacja festynu rodzinnego Święto Lasu – Rowerowego zakończenia Lata w Miasteczku 

Śląskim. 

 

26 sierpnia 2017r. na terenie Parku Rubina w Miasteczku Śląskim odbył się festyn rodzinny „Święto Lasu  

-  Rowerowe zakończenie Lata” organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna 

Kraina Górnego Śląska”. 

Celem festynu była promocja działalności Stowarzyszenia związana z rozdysponowaniem środków 

unijnych PROW na lata 2014-2020 w ramach działania LEADER oraz zintegrowanie społeczności lokalnej 

z obszaru LGD.  

Podczas festynu promowano lokalnych artystów i rękodzielników. Nie zabrakło też atrakcji dla dzieci: były 

dmuchańce, miasteczko rowerowe oraz konkursy o tematyce leśnej. 

Główną atrakcją festynu był pokaz akrobacji rowerowych w wykonaniu Piotra Bielaka. Festyn zakończyły 

występy zespołu EKEA oraz Katarzyny Piowczyk. 

Festyn zgromadził ponad 200 uczestników. 

 

7. Podpisano list intencyjny w sprawie utworzenia klastra energii. 

 

Dnia 13 października 2017r. w Tworogu nastąpiło podpisanie listu intencyjnego w sprawie zawiązania 

Klastra Energii. Dokument ten został podpisany przez Piotra Leksy - Prezesa LGD "Leśna Kraina Górnego 

Śląska", jako inicjatora klastra energii, a także przez przedstawicieli gmin, na terenie których będzie działał 

klaster, czyli: Ireneusza Czecha - Wójta Gminy Kochanowice, Jana Murowskiego - Wójta Gminy Krupski 

Młyn, Henryka Swobodę - Wójta Gminy Pawonków, Eugeniusza Gwoździa - Wójta Gminy Tworóg, 

Katarzynę Sosadę - Zastępcę Wójta Gminy Zbrosławice. 

 

 

Realizacja Planu Szkoleń Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

 

1. Szkolenie dla Rady oraz pracowników biura nt. „Zasady oceny i wyboru projektów do 

finansowania w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zakres tematyczny rozwijanie/podejmowanie 

działalności gospodarczych.” 

 

W dniu 03 lutego 2017r. w Domu Kultury w Koszęcinie odbyło się Szkolenie dla Rady oraz pracowników 

biura nt. „Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania w ramach poddziałania Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Zakres 

tematyczny rozwijanie/podejmowanie działalności gospodarczych.” Celem szkolenia było wyposażenie 

członków organu decyzyjnego oraz pracowników biura w niezbędną wiedzę umożliwiającą aktywny 

udział w procesie oceny i wyboru operacji do finansowania, w ramach LSR, w zgodzie z przepisami 

PROW 2014-2020 i zasadami podejścia LEADER (RLKS). Doskonalenie zawodowe pracowników biura. 
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2. Udział pracowników biura w szkoleniu z zakresu tematycznego: Podniesienie kompetencji  

w zakresie prowadzenia przez LGD monitoringu i ewaluacji LSR. 

 

W dniach 16-17 maja 2017 we Wrocławiu zorganizowane zostało przez Forum Aktywizacji Obszarów 

Wiejskich  szkolenie nt. „Podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia przez LGD monitoringu  

i ewaluacji LSR”. W szkoleniu udział wzięło dwóch 3 pracowników biura LGD. 

Celem szkolenia było wyposażenie pracowników biur LGD w niezbędną wiedze i umiejętności  

w zakresie monitoringu i ewaluacji. Doskonalenie zawodowe pracowników biura 

 

3. Szkolenie dla pracowników biura nt. "Standardy obsługi beneficjentów i komunikacja  

w relacjach biznesowych" 

 

W dniu 23 czerwca 2017r. w Biurze LGD w Koszęcinie odbyło się szkolenie dla pracowników biura 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”: „Podstawy prawne  

funkcjonowania LGD oraz metodyka oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR 

2014-2020”. 

Celem szkolenia było wyposażenie pracowników w niezbędne kompetencje komunikacyjne w zakresie 

obsługi beneficjentów - doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR. 

 

4. Szkolenie dla Rady oraz pracowników biura nt. „Zasady prawidłowej realizacji i rozliczania 

operacji w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność.” 

 

W dniach 3-4 lipca 2017r. w Hotel Olympic w Ustroniu odbyło się Szkolenie dla Rady oraz pracowników 

biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Leśna Kraina Górnego Śląska”: „Zasady prawidłowej 

realizacji i rozliczania operacji w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.” Celem szkolenia było wyposażenie członków organu 

decyzyjnego w niezbędną wiedzę umożliwiającą aktywny udział w procesie oceny i wyboru operacji do 

finansowania, w ramach LSR, w zgodzie z przepisami PROW 2014-2020 i zasadami podejścia LEADER 

(RLKS). Doskonalenie zawodowe pracowników biura. 

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej 

według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” nie prowadzi działalności 

gospodarczej i tym samym nie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS. 

 

Działalność Organów Stowarzyszenia: 

 

Walne Zebranie Członków: 

 

W okresie sprawozdawczym zostały zwołane dwa Walne Zebrania Członków:  w dniu 13 czerwca 2017r. 

w Brynku oraz w dniu 30 listopada 2017r. w Pawonkowie.  
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 Rejestr uchwał Walnego Zebrania Członków: 

 

L.p. Nr uchwały Data podjęcia Zakres/przedmiot 

1.  1/2017 13 czerwca 2017r. 
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności 

Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” za 

rok 2016 

2.  2/2017 13 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 

rok 2016. 

3.  3/2017 13 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Stowarzyszenia za wykonanie obowiązków w rok 2016 

4.  4/2017 13 czerwca 2017r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności 

Komisji Rewizyjnej w 2016r. 

5.  5/2017 13 czerwca 2017r. 
w sprawie aktualizacji i przyjęcia tekstu jednolitego 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

społeczność lokalną na lata 2016 -– 2022. 

6.  6/2017 13 czerwca 2017r. 

w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia tekstu 

jednolitego  Lokalnych kryteriów wyboru operacji  

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW 2014-2020, wraz  

z procedurą ustalania i zmiany kryteriów 

7.  7/2017 13 czerwca 2017r. 

w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia tekstu 

jednolitego  Procedury oceny i wyboru operacji w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych 

przez podmioty inne niż LGD 

8.  8/2017 13 czerwca 2017r. 
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu 

Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

9.  9/2017 13 czerwca 2017r. 
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady 

Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

10.  10/2017 13 czerwca 2017r. 

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” 

11.  11/2017 13 czerwca 2017r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi 

Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

dotyczącego przeprowadzania zmian w Strategii Rozwoju 

Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-

2020 oraz Lokalnych kryteriach wyboru operacji  

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW 2014-2020, wraz  
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z procedurą ustalania i zmiany kryteriów, oraz 

Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych 

przez podmioty inne niż LGD 

12.  12/2017 30 listopada 2017r. 

w sprawie aktualizacji i przyjęcia tekstu jednolitego 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

społeczność lokalną na lata 2016 – 2022 

13.  13/2017 30 listopada 2017r. 

w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia tekstu 

jednolitego  Lokalnych kryteriów wyboru operacji  

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW 2014-2020, wraz  

z procedurą ustalania i zmiany kryteriów 

14.  14/2017 30 listopada 2017r. 

w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia tekstu 

jednolitego  Procedury oceny i wyboru operacji w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych 

przez podmioty inne niż LGD 

15.  15/2017 30 listopada 2017r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi 

Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

dotyczącego przeprowadzania zmian w Strategii Rozwoju 

Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-

2020 oraz Lokalnych kryteriach wyboru operacji  

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW 2014-2020, wraz  

z procedurą ustalania i zmiany kryteriów oraz Procedurze 

oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez 

podmioty inne niż LGD 
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Zarząd: 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego 

Śląska”.  

 

Rejestr uchwał Zarządu Stowarzyszenia: 

L.p. Nr uchwały Data podjęcia Zakres/przedmiot 

1.  01/2017 03 marca 2017r. 
w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia 

LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

2.  02/2017 03 marca 2017r. 
w sprawie aktualizacji Regulaminu Biura Stowarzyszenia 

LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

3.  03/2017 03 marca 2017r. 
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Biura 

Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

4.  04/2017 03 marca 2017r. 

w sprawie aktualizacji Regulaminu świadczenia usług 

doradczych Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego 

Śląska”. 

5.  05/2017 03 marca 2017r. 

w sprawie a przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu 

świadczenia usług doradczych Stowarzyszenia LGD 

„Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

6.  06/2017 03 marca 2017r. 
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Zarządu 

Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

7.  07/2017 03 marca 2017r. 
w sprawie wyboru Skarbnika Zarządu Stowarzyszenia 

LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

8.  08/2017 13 czerwca 2017r. 
w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia 

LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

9.  09/2017 13 czerwca 2017r. 

w sprawie wyboru dwóch Wiceprezesów i Skarbnika 

Zarządu Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego 

Śląska”. 

10.  10/2017 30 sierpień 2017r. 
w sprawie przyjęcia planu pracy biura Stowarzyszenia 

LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

11.  11/2017 30 sierpień 2017r. 
w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia 

LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

12.  12/2017 30 listopad 2017r. 
w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia 

LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

13.  13/2017 30 listopad 2017r. 

w sprawie zatwierdzenia Raportu z warsztatu 

analitycznego na temat realizacji LSR i działań LGD  

w okresie od maja 2016r. do września 2017r. 

14.  14/2017 18 grudnia 2017r. 
w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia 

LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

15.  15/2017 18 grudnia 2017r. 

w sprawie przyjęcia Planu pracy biura Stowarzyszenia 

LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” na I półrocze 

2018r. 

16.  16/2017 18 grudnia 2017r. 

w sprawie aktualizacji i przyjęcia tekstu jednolitego 

Regulaminu udzielania zamówień Stowarzyszenia LGD 

„Leśna Kraina Górnego Śląska”. 
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17.  17/2017 18 grudnia 2017r. 
w sprawie przyznania premii pracownikom biura 

Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

 

Rada: 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 posiedzeń Rady Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego 

Śląska”. Na posiedzeniu Rada dokonała oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach naborów nr 

01/2017, 02/2017 i 03/2017. 

 

Rejestr uchwał Rady Stowarzyszenia 

L.p. 
Nr 

Uchwały 
Data podjęcia Tytuł 

1. 01/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 09/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 

w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

obszaru w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

2. 02/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 10/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 

w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

obszaru w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

3. 03/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 11/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 

w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

obszaru w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

4. 04/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 12/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 

w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

obszaru w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

5. 05/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 

w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

obszaru w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 
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społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

6. 06/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 14/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 

w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

obszaru w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

7. 07/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 15/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 

w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

obszaru w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

8. 08/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 16/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 

w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

obszaru w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

9. 09/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 17/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 

w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

obszaru w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

10. 10/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 18/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 

w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

obszaru w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

11. 11/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 19/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 

w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

obszaru w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 
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12. 12/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 20/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 

w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

obszaru w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

13. 13/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 21/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 

w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

obszaru w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

14. 14/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 22/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2016 

w zakresie tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej 

obszaru w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

15. 15/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 24/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji WYBRANYCH do 

dofinansowania - nabór 01/2016 w zakresie tematycznym: 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” 

16. 16/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 26/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2016 

w zakresie tematycznym: Zachowanie dziedzictwa lokalnego  

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

17. 17/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 27/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2016 

w zakresie tematycznym: Zachowanie dziedzictwa lokalnego  

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

18. 18/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 28/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2016 
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w zakresie tematycznym: Zachowanie dziedzictwa lokalnego  

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

19. 19/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 29/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2016 

w zakresie tematycznym: Zachowanie dziedzictwa lokalnego  

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

20. 20/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 31/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji WYBRANYCH do 

dofinansowania - nabór 02/2016 w zakresie tematycznym: Zachowanie 

dziedzictwa lokalnego w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego 

kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

21. 21/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 33/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 04/2016 

w zakresie tematycznym: Wzmocnienie kapitału społecznego  

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

22. 22/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 35/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji WYBRANYCH do 

dofinansowania - nabór 03/2016 w zakresie tematycznym: 

Aktywizacja społeczności lokalnej w ramach Strategii Rozwoju 

Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” 

23. 23/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 36/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 04/2016 

w zakresie tematycznym: Wzmocnienie kapitału społecznego  

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

24. 24/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 37/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 04/2016 

w zakresie tematycznym: Wzmocnienie kapitału społecznego  

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
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Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

25. 25/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 38/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 04/2016 

w zakresie tematycznym: Wzmocnienie kapitału społecznego  

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

26. 26/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 39/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 04/2016 

w zakresie tematycznym: Wzmocnienie kapitału społecznego  

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

27. 27/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 40/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 04/2016 

w zakresie tematycznym: Wzmocnienie kapitału społecznego  

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

28. 28/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 41/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 04/2016 

w zakresie tematycznym: Wzmocnienie kapitału społecznego  

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

29. 29/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie: zmiany uchwały nr 43/2016 Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z dnia 28 grudnia 

2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji WYBRANYCH do 

dofinansowania - nabór 04/2016 w zakresie tematycznym: 

Wzmocnienie kapitału społecznego w ramach Strategii Rozwoju 

Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” 

30. 30/2017 24.01.2017 r. 

w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji 

w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście 

Wnioskodawcy Ludowy Klub Sportowy „NAPRZÓD” Świbie 

złożonego w ramach naboru wniosków nr 01/2016 – w zakresie 

tematycznym: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru 

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
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Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

31. 31/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

32. 32/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

33. 33/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

34. 34/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

35. 35/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

36. 36/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

37. 37/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 
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38. 38/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

39. 39/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

40. 40/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

41. 41/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

42. 42/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

43. 43/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

44. 44/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

45. 45/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 
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gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

46. 46/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

47. 47/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

48. 48/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

49. 49/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

50. 50/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

51. 51/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

52. 52/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 
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53. 53/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

54. 54/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

55. 55/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

56. 56/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

57. 57/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

58. 58/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

59. 59/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 02/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

60. 60/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia list operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru 

wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły 

pozytywną weryfikację wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę 
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zgodności z Programem - nabór 02/2017 w zakresie tematycznym: 

Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość 

mieszkańców - Podejmowanie działalności gospodarczych w ramach 

Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 

2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina 

Górnego Śląska” 

61. 61/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: zatwierdzenia listy operacji WYBRANYCH do 

dofinansowania - nabór 02/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój 

gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - 

Podejmowanie działalności gospodarczych w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” 

62. 62/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: zatwierdzenia listy operacji NIEWYBRANYCH do 

dofinansowania - nabór 02/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój 

gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - 

Podejmowanie działalności gospodarczych w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” 

63. 63/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

64. 64/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

65. 65/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

66. 66/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 
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67. 67/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

68. 68/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

69. 69/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

70. 70/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

71. 71/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

72. 72/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 01/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

73. 73/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia list operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru 

wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły 

pozytywną weryfikację wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę 

zgodności z Programem - nabór 01/2017 w zakresie tematycznym: 

Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość 

mieszkańców - Rozwój działalności gospodarczych w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” 



Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” za 2017r. 26 

 

74. 74/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: zatwierdzenia listy operacji WYBRANYCH do 

dofinansowania - nabór 01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój 

gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - 

Rozwój działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju 

Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” 

75. 75/2017 28.03.2017 r. 

w sprawie: zatwierdzenia listy operacji NIEWYBRANYCH do 

dofinansowania - nabór 01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój 

gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - 

Rozwój działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju 

Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” 

76. 76/2017 24.04.2017 r. 

w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji 

w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście 

Wnioskodawcy Sezam Nieruchomości Grażyna Błaszczyk złożonego 

w ramach naboru wniosków nr 01/2017 - w zakresie tematycznym: 

Rozwój działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju 

Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” 

77. 77/2017 24.04.2017 r. 

w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji 

w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście 

Wnioskodawcy Ośrodek Jeździecki Lando-Hodowla Koni spółka 

cywilna Rafał Wojtacha, Patrycja Hartwieg-Wojtacha złożonego 

w ramach naboru wniosków nr 01/2017 - w zakresie tematycznym: 

Rozwój działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju 

Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” 

78. 78/2017 24.04.2017 r. 

w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji 

w zakresie kryteriów  i zarzutów podnoszonych w proteście 

Wnioskodawcy SEMPER POWER Sp. z o.o. złożonego w ramach 

naboru wniosków nr 01/2017 - w zakresie tematycznym: Rozwój 

działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego 

kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

79. 79/2017 24.04.2017 r. 

w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji 

w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście 

Wnioskodawcy WOJCIECHMAZIARZ.PL Wojciech Maziarz 

złożonego w ramach naboru wniosków nr 01/2017 – w zakresie 

tematycznym: Rozwój działalności gospodarczych w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” 
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80. 80/2017 24.04.2017 r. 

zmieniająca Uchwałę nr 66/2017 w sprawie: wyboru operacji do 

dofinansowania - nabór 01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój 

gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - 

Rozwój działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju 

Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” 

81. 81/2017 24.04.2017 r. 

zmieniająca Uchwałę nr 68/2017 w sprawie: wyboru operacji do 

dofinansowania - nabór 01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój 

gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - 

Rozwój działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju 

Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” 

82. 82/2017 24.04.2017 r. 

zmieniająca Uchwałę nr 73/2017 w sprawie zatwierdzenia list operacji 

zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz 

zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną weryfikację wstępną, 

ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem - nabór 

01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru  

w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

83. 83/2017 24.04.2017 r. 

zmieniająca Uchwałę nr 74/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy 

operacji WYBRANYCH do dofinansowania - nabór 01/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

84. 84/2017 24.04.2017 r. 

zmieniająca Uchwałę nr 50/2017 w sprawie: wyboru operacji do 

dofinansowania - nabór 02/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój 

gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - 

Podejmowanie działalności gospodarczych w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” 

85. 85/2017 24.04.2017 r. 

zmieniająca Uchwałę nr 55/2017 w sprawie: wyboru operacji do 

dofinansowania - nabór 02/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój 

gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - 

Podejmowanie działalności gospodarczych w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” 



Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” za 2017r. 28 

 

86. 86/2017 24.04.2017 r. 

zmieniająca Uchwałę nr 56/2017 w sprawie: wyboru operacji do 

dofinansowania - nabór 02/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój 

gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - 

Podejmowanie działalności gospodarczych w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” 

87. 87/2017 24.04.2017 r. 

zmieniająca Uchwałę nr 60/2017 w sprawie zatwierdzenia list operacji 

zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz 

zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną weryfikację wstępną, 

ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem - nabór 

02/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru  

w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie 

działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego 

kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

88. 88/2017 24.04.2017 r. 

zmieniająca Uchwałę nr 61/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy 

operacji WYBRANYCH do dofinansowania - nabór 02/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

89. 89/2017 12.05.2017 r. 

zmieniająca Uchwałę nr 71/2017 w sprawie: wyboru operacji do 

dofinansowania - nabór 01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój 

gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - 

Rozwój działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju 

Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” 

90. 90/2017 12.05.2017 r. 

zmieniająca Uchwałę nr 63/2017 w sprawie: wyboru operacji do 

dofinansowania - nabór 01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój 

gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - 

Rozwój działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju 

Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” 

91. 91/2017 12.05.2017 r. 

zmieniająca Uchwałę nr 64/2017 w sprawie: wyboru operacji do 

dofinansowania - nabór 01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój 

gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - 

Rozwój działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju 

Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” 
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92. 92/2017 12.05.2017 r. 

zmieniająca Uchwałę nr 67/2017 w sprawie: wyboru operacji do 

dofinansowania - nabór 01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój 

gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - 

Rozwój działalności gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju 

Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” 

93. 93/2017 12.05.2017 r. 

zmieniająca Uchwałę nr 73/2017 w sprawie zatwierdzenia list operacji 

zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz 

zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną weryfikację wstępną, 

ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem - nabór 

01/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru  

w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

94. 94/2017 12.05.2017 r. 

zmieniająca Uchwałę nr 74/2017 w sprawie: zatwierdzenia listy 

operacji WYBRANYCH do dofinansowania - nabór 01/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru  

w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Rozwój działalności 

gospodarczych w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

95. 95/2017 26.06.2017 r. 

w sprawie dokonania ponownej oceny warunku Ocena zgodności  

z LSR- zgodność z Programem Rozwoju obszarów Wiejskich 2014-

2020 po rozpatrzeniu protestu od decyzji Rady Lokalnej Grupy 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w zakresie operacji pt. 

Rozwój firmy WOJCIECHMAZIARZ.PL poprzez zakup maszyn  

i urządzeń do produkcji reklamy wizualnej i ozdób okolicznościowych 

oraz utworzenie sklepu internetowego 

96. 96/2017 26.06.2017 r. 

w sprawie dokonania ponownej oceny warunku Ocena zgodności  

z LSR- zgodność z Programem Rozwoju obszarów Wiejskich 2014-

2020 po rozpatrzeniu protestu od decyzji Rady Lokalnej Grupy 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w zakresie operacji pt. 

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa w wyniku działań 

inwestycyjnych wpływających na rozwój usług Ośrodka Jeździeckiego 

Lando 

97. 97/2017 26.06.2017 r. 

w sprawie dokonania ponownej oceny warunku Ocena zgodności  

z LSR- zgodność z Programem Rozwoju obszarów Wiejskich 2014-

2020 po rozpatrzeniu protestu od decyzji Rady Lokalnej Grupy 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w zakresie operacji pt. 

Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup maszyny oraz 

wprowadzenie nowych usług 

98. 98/2017 26.06.2017 r. 

w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej  

z beneficjentem Gminą Rudziniec i Samorządem Województwa 

Śląskiego 
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99. 99/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

100. 100/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

101. 101/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

102. 102/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

103. 103/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

104. 104/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

105. 105/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: nie wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

106. 106/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 
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gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

107. 107/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

108. 108/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

109. 109/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

110. 110/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

111. 111/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

112. 112/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

113. 113/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 
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114. 114/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

115. 115/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

116. 116/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

117. 117/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

118. 118/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

119. 119/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

120. 120/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

121. 121/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 
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gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

122. 122/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

123. 123/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

124. 124/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

125. 125/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

126. 126/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

127. 127/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

128. 128/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 
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129. 129/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

130. 130/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

131. 131/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

132. 132/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

133. 133/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

134. 134/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

135. 135/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: wyboru operacji do dofinansowania - nabór 03/2017  

w zakresie tematycznym: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu  

o przedsiębiorczość mieszkańców – Podejmowanie działalności 

gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

136. 136/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie zatwierdzenia list operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru 

wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły 

pozytywną weryfikację wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę 
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zgodności z Programem - nabór 03/2017 w zakresie tematycznym: 

Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość 

mieszkańców - Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach 

Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 

2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina 

Górnego Śląska” 

137. 137/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: zatwierdzenia listy operacji WYBRANYCH do 

dofinansowania - nabór 03/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój 

gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - 

Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju 

Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” 

138. 138/2017 30.10.2017 r. 

w sprawie: zatwierdzenia listy operacji NIEWYBRANYCH do 

dofinansowania - nabór 03/2017 w zakresie tematycznym: Rozwój 

gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - 

Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju 

Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego 

Śląska” 

139. 139/2017 28.11.2017 r. 

w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji 

w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście 

Wnioskodawcy Pana Pawła Szewczyka w ramach naboru wniosków  

nr 03/2017 z zakresu tematycznego: Rozwój gospodarczy obszaru  

w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie 

działalności gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego 

kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

140. 140/2017 28.11.2017 r. 

w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji 

w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście 

Wnioskodawcy Pana Michała Dylla w ramach naboru wniosków  

nr 03/2017 z zakresu tematycznego: Rozwój gospodarczy obszaru  

w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie 

działalności gospodarczej w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego 

kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 

141. 141/2017 28.11.2017 r. 

w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej 

pomiędzy beneficjentem Sandrą Gomolla i Samorządem 

Województwa Śląskiego 

142. 142/2017 28.11.2017 r. 

w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej 

pomiędzy beneficjentem Iwoną Maruszczyk i Samorządem 

Województwa Śląskiego 

143. 143/2017 28.11.2017 r. 

w sprawie opinii w zakresie możliwości zmiany umowy zawartej 

pomiędzy beneficjentem Miłoszem Kwiatkowskim i Samorządem 

Województwa Śląskiego 
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Komisja Rewizyjna: 

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD 

„Leśna Kraina Górnego Śląska”. Na posiedzeniu Komisja dokonała sprawdzenia oraz przyjęcia 

Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” za rok obrachunkowy 

2016 oraz sprawdzenia i przyjęcia Sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia LGD 

„Leśna Kraina Górnego Śląska” za rok 2016. Opracowano także opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie 

Sprawozdania finansowego za 2016r. wraz z wnioskiem absolutoryjnym. 

 

Rejestr uchwał Komisji Rewizyjnej: 

L.p. Nr 

uchwały 
Data podjęcia Zakres/przedmiot 

1. 01/2017 24 kwietnia 2017r. 

Uchwała nr 1/2017  w sprawie przyjęcia przedłożonego przez 

Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina  

Górnego Śląska”  za 2016r 

2. 02/2017 24 kwietnia 2017r.. 

Uchwała nr 2/2017  w sprawie przyjęcia przedłożonego przez 

Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania merytorycznego  

z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna 

Kraina Górnego Śląska”  za 2016r. 

3. 03/2017 24 kwietnia 2017r. 

Uchwała nr 3/2017 w sprawie zatwierdzenia opinii Komisji 

Rewizyjnej dotyczącej Sprawozdania finansowego  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina  

Górnego Śląska”  za 2016r. wraz z wnioskiem absolutoryjnym. 

4. 04/2017 24 kwietnia 2017r. 

Uchwała nr 4/2017  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”  za 2016r. 

 

 

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok: 

 

 

DANE DOSTĘPNE W BIURZE LGD LEŚNA KRAINA GÓRNEGO ŚLĄSKA 

 
 

4. Informacja o  rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych 

a także w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 
 

 Stowarzyszenie złożyło za okres sprawozdawczy następujące deklaracje podatkowe: 

− PIT- 4R – deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy 

− PIT-8AR – deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym 

− CIT 8 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku 

dochodowego od osób prawnych 
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5. Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Stowarzyszeniu w okresie sprawozdawczym: 
 

Podmiot 

przeprowadzający 

kontrolę/data kontroli 

Zakres kontroli Wyniki kontroli 

Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego/ 

Wrzesień 2017 

Kontrola w miejscu prowadzenia Biura LGD. 

Zakres kontroli: 

✓ prawidłowość i terminowość wykonywania 

zadań związanych z realizacją LSR 

✓ przestrzeganie przyjętych przez LSR 

procedur  

i kryteriów oceny, 

✓ prawidłowość wykonywania zobowiązań 

wynikających z umowy ramowej  

✓ przestrzeganie zgodności z obowiązującymi 

przepisami prawa 

Nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

 

 

Opracowanie: 

Katarzyna Ochman-Sozańska  

 

 

------------------- 

Załączniki: 

1) Sprawozdanie finansowe za 2017 rok. 

2) Sprawozdanie za 2017r. z zakresu przestrzegania polityki bezpieczeństwa. 


