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Wprowadzenie 

           Niniejsze opracowanie prezentuje wyniki badań ewaluacyjnych i monitoringu 

zarówno funkcjonowania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’, jak i wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013”, w ramach 4 Osi.  

Działania w ramach tej osi winny przyczynić się do aktywizacji społeczności obszarów 

wiejskich zależnych poprzez włączenie partnerów społecznych, publicznych                                

i gospodarczych z określonego obszaru do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. 

        Działania podejmowane w ramach tej osi mają prowadzić po pierwsze do poprawy 

warunków życia na obszarze LGD , które zostaną osiągnięte dzięki wdrażaniu projektów 

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Jednak drugim, równie istotnym celem tej osi jest 

rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych. 

      Oś priorytetowa 4 ma pobudzić ludność na obszarze LGD do różnorodnych inicjatyw, 

przełamania lokalnych barier oraz zachęcić do współpracy w ramach wspólnych 

projektów. Szansą na osiągnięcie tego celu są Lokalne Grupy Działania. 

     Realizacja zadań przy współudziale środków finansowych pochodzących z funduszy 

unijnych wymaga poddawania się licznym procedurom różnego rodzaju oceny w całym 

okresie realizacji. 

Ewaluacja projektu jest szacowaniem jakości, stopnia realizacji projektu w stosunku do 

wcześniej zdefiniowanych kryteriów. Ewaluacja odnosi się do efektów 

długoterminowych oddziaływania, analizuje wpływ projektów na specyficzne problemy 

strukturalne. Podstawą oceny w ramach ewaluacji jest efektywność i wpływ działań 

realizowanych w ramach projektu na osiągnięcie celów strategicznych. 

 
Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi” jest trójsektorowym partnerstwem 

terytorialnym działającym na obszarze 7 gmin tj. Łomża, Piątnica, Śniadowo, Miastkowo, 

Jedwabne, Przytuły oraz Wizna leżących na terenie powiatu łomżyńskiego województwa 

podlaskiego.  

Formalnie stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ zarejestrowano w Krajowym Rejestrze 

Sądowym 31.12.2008 roku. Organizacja ta jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym  

zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającym na celu działanie na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Stowarzyszenie zajmuje się 

aktywizowaniem ludności wiejskiej, realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju opracowaną 

przez LGD oraz prowadzeniem innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich  na 

terenie działalności Stowarzyszenia.  

 



 

 

4 
 

Działa ono na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r., Prawo                    

o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami), ustawy      

z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007r., 

Nr 64, poz. 427, Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w 

sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 

Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. UE L 277 z dnia 21 października 2005 r.), 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz statutu. 

 

W przypadku LGD „Sąsiedzi” wyznaczony w wyniku oddolnych negocjacji obszar 

działania pokrywa się częściowo z wyższymi podziałami administracyjnymi (LGD 

„Sąsiedzi” tworzy większość gmin w powiecie łomżyńskim – 7 gmin z 9).  

Stowarzyszenie tworzy strategię rozwoju obszaru określając główne cele rozwoju                         

i otrzymuje publiczne środki finansowe na realizacje zadań, które mają sprzyjać 

osiągnięciu określonych wspólnie celów. Organizacja procesu wyboru lokalnych 

projektów ma zwiększyć udział lokalnych podmiotów niepublicznych i      mieszkańców   

w   podejmowaniu decyzji o finansowaniu określonych działań. 

 

Konieczność samooceny LGD jest  problem, gdyż eksperci i urzędnicy władz 

centralnych lub regionalnych mogą mieć inne kategorie celów, niż lokalne społeczności. 

Ważne elementy rozwoju dla urzędników i władz centralnych lub regionalnych, mogą 

być postrzegane jako mało istotne dla przeciętnego mieszkańca.                    I odwrotnie – 

zaspokojenie  lokalnej potrzeby mieszkańców, stanowiące dla nich przykład wysokiej 

efektywności wykorzystanych środków z Osi 4 LEADER, może być postrzegane jako 

mało wartościowe dla urzędników operujących często typowymi wskaźnikami 

statystycznymi, szczególnie w kategorii sprawnego wydatkowania środków 

pochodzących z programów Unii Europejskiej. Tego typu różnice widoczne są  w 

obecnym polskim systemie wyboru projektów, gdzie ostateczną decyzję                                      

o  dofinansowaniu małych projektów podejmują urzędnicy władz regionalnych, a nie 

samodzielnie Rady LGD. Jest to sprzeczne z teoretycznymi ideami programów typu 

LEADER. Wynika to  z małego zaufania władz do podmiotów  niepublicznych 

(szczególnie sektora pozarządowego, gdyż w tej kategorii faktycznie mieszczą się 

lokalne grupy działania funkcjonujące formalnie jako Stowarzyszenia). 
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Ewaluację dzieli się na cztery rodzaje, różniące się głównie czasem prowadzanych 
badań:  
 
1) Ewaluacja ex-ante - prowadzona przed wdrożeniem projektu, w celu oceny potrzeb 
w określonym obszarze oddziaływania oraz określenia celów realizacji projektu pod 
kątem zidentyfikowanych problemów, a także grupy docelowej.  

2) Ewaluacja mid-term - badania prowadzone są w określonym momencie realizacji 
projektu, np. w połowie. Jej zadaniem jest wstępna ocena efektywności interwencji tj. 
stopnia realizacji celów i wskaźników, która może się przyczynić do modyfikacji działań 
planowanych w dalszym etapie.  

3) Ewaluacja on-going - czyli „na bieżąco”. Ocenę podejmuje się w przypadku wykrycia 
problemów, czy nieprawidłowości w trakcie wdrażania projektu. Efektem prowadzenia 
takich badań jest eliminowanie zaistniałych barier w celu dalszej, sprawnej realizacji 
zaplanowanych działań i głównego celu projektu.  

4) Ewaluacja ex-post - jest końcową oceną stopnia realizacji projektu i jego efektów. 
Bada skuteczność i efektywność podjętej interwencji, a także jej długotrwałe 
oddziaływanie. Stanowi cenne źródło informacji dla następnych inicjatyw 
podejmowanych w danym obszarze działania  

 

Ewaluacja realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę 

Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” jest  ewaluacją okresową (mid-term) tj. badanie 

prowadzone jest w określonym momencie realizacji projektu. W tym przypadku 

ewaluacja obejmuje przekrój czasowy od 01.01.2015 – 30.06.2015 

 

Wyniki przeprowadzonej  ewaluacji zostaną przedstawione osobom 

odpowiedzialnym  za wdrażanie LSR celem określenia efektów oraz oddziaływania 

realizacji projektu w badanym obszarze.  
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I. METODOLOGIA I ZAKRES BADANIA 

 

1.1.  Cele prowadzonej ewaluacji  

 

Lokalna Grupa Działania „Sąsiedzi” korzysta ze środków Unii Europejskiej                       

w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Korzystając ze środków Unii 

Europejskiej, będąc jednocześnie podmiotem uczestniczącym w procesie wdrażania tych 

funduszy wśród beneficjentów z obszaru LSR, LGD zobowiązana jest do prowadzenia 

procesu ewaluacji, który umożliwi LGD obiektywną ocenę skuteczności działania                          

i przejrzystości procesu wydatkowania publicznych środków.   

 

Zgodnie z definicją określoną w dokumentach Unii Europejskiej „ewaluacja to 

obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach, tj. 

planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć rzetelnych                      

i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę                        

w procesie decyzyjnym.  

 

Funkcjonowanie LGD „Sąsiedzi” jest na bieżąco monitorowane i poddawane  

(samoocenie) w celu stałego podnoszenia jakości i efektywności działania. Ewaluacja 

jest konieczna do sprawnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych                      

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, a także do szybkiego reagowania na zmieniające 

się warunki otoczenia społeczno – gospodarczego. Proces ewaluacji funkcjonowania 

LGD „Sąsiedzi” jest procesem zewnętrznym, tj. prowadzonym przez osobę z zewnątrz, co 

pozwoli na ukierunkowanie działań, na modyfikacje i usprawnienie podejmowania 

decyzji w zakresie funkcjonowania Biura LGD i wydatkowania środków publicznych 

przez LGD „Sąsiedzi”. Bieżący monitoring i ewaluacja przeprowadzonych prac pozwoli 

na identyfikowanie pojawiających się problemów i udoskonalenie podejmowanych 

działań oraz wykorzystanie uzyskanych wyników w celu uniknięcia popełniania                        

w przyszłości błędów.  

       Celem prowadzonej ewaluacji jest możliwość oceny w jakim stopniu działania 

podjęte przez LGD „Sąsiedzi” w okresie 01.01.2015 – 30.06.2015 były potrzebne                                 

i przyczyniają się do efektywnego wykorzystania środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz w jakim stopniu poprawią  

świadomość społeczeństwa w zakresie znaczenia podejścia LEADER do rozwoju 

obszarów wiejskich.   
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          Przeprowadzana ewaluacja obejmuje analizę zrealizowanych w tym okresie 

działań i operacji pod kątem określenia ich efektów oraz wpływu jakie miała ich 

realizacja na osiągnięcie założonych celów LSR. W trakcie przeprowadzania badań 

uwzględniono wskaźniki oddziaływania w odniesieniu do poszczególnych 

przedsięwzięć. 

  

Ewaluacja działalności Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 

dotyczy przede wszystkim efektywności działań LGD, związanych z wdrażaniem LSR, a 

szczególnie:  

- stopnia realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w ramach LSR (ilość i rodzaj 

zrealizowanych zadań w stosunku do założeń),  

- poziomu realizacji wskaźników zakładanych dla poszczególnych przedsięwzięć,  

wpływu zrealizowanych przedsięwzięć na osiągnięcie przyjętych głównych celów 

Strategii,  

- celowości wybranych do realizacji przedsięwzięć w stosunku do zakładanych 

celów Strategii.  

 

Dane z przeprowadzonych badań  pozwolą na identyfikację mocnych i słabych 

stron funkcjonowania i zarządzania biurem LGD, oraz pozwolą na sformułowanie 

zaleceń dotyczących sposobu realizacji LSR.  

 

 

                              1.2. Zakres badania 

 

 

W celu uzyskania wiarygodnych i rzetelnych wyników badania i udzielenia pełnej 

odpowiedzi na pytania badawcze niezbędne było połączenie w analizie różnorodnych 

rodzajów danych oraz różnorodnych metod badawczych, tzn. zastosowanie 

triangulacji metodologicznej.  

  

Takie podejście pozwoliło na uzyskanie pogłębionych i szczegółowych informacji              

o działaniach projektowych rozpatrywanych w zależności od przyjętego kryterium 

ewaluacyjnego. 

Główne metody i techniki wykorzystane do zbierania danych w przeprowadzanych 

badaniach to: metoda sondażu diagnostycznego   (sondaż na grupie reprezentatywnej), 

oraz analiza dokumentów /tj. listy obecności, harmonogramy szkoleń, opracowane 
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materiały szkoleniowe, szczegółowe opisy zadań, dokumenty pozostające w dyspozycji 

pracowników biura LGD.  

 

Zakres badania: 

-przedmiotowy - przedmiotem ewaluacji jest postęp finansowy i rzeczowy  

wdrażania LSR oraz zadań  zrealizowanych przez Lokalną Grupę Działania 

Stowarzyszenie „Sąsiedzi” pod kątem skuteczności , efektywności i trafności w stosunku 

do założeń w LSR.  

-czasowy - raport dotyczy realizacji LSR i funkcjonowania LGD w przedziale 

czasowym od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku 

-przestrzenny - zakres przestrzenny raportu obejmuje obszar 7 gmin tj.: Przytuły, 

Jedwabne, Piątnica, Wizna, Miastkowo, Łomża Śniadowo, które wchodzą w skład 

LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi”.  

 

 

1.3 . Kryteria ewaluacji  

 

Kryteria ewaluacji stanowią pewien rodzaj standardów, według których ewaluuje 

się dane przedsięwzięcie. Kryteria ewaluacji mają bezpośredni związek z pytaniami 

kluczowymi, ponieważ powinny być sformułowane jasno i precyzyjnie. Stanowią one 

rodzaj systemu wartości, do którego odwołano się w badaniu ewaluacyjnym 

przedmiotowego projektu na każdym etapie badania. 

 

W trakcie analizy wzięto pod uwagę następujące kryteria ewaluacji: 

 

Trafność 

(relevance) 

-  to kryterium ocenia, w jakim stopniu przyjęte cele projektu są 

adekwatne do zidentyfikowanych potrzeb w obszarze interwencji.  

 

Użyteczność 

(utility) 

– stopień przydatności zrealizowanych działań dla ich beneficjentów 

ostatecznych (uczestników) 

 

Skuteczność 

(effectiveness) 

–  kryterium służy do oceny, w jakim stopniu osiągnięto zamierzone 

cele projektu.  

   

Efektywność 

(efficiency) 

–  kryterium ocenia stosunek poniesionych nakładów (środków 

finansowych, zaangażowania osób i poświęconego czasu) do 

otrzymanych rezultatów.  
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Trwałość 

efektów 

(sustainability) 

- za pomocą tego kryterium ocenia się, czy uzyskane podczas realizacji 

projektu korzyści mogą trwać po jego zakończeniu, a także czy 

osiągnięte rezultaty przyczynią się do pozytywnych zmian w dłuższym 

okresie i w grupie oddziaływania na poziomie regionu czy kraju.  

 

 

 

 

1.4. Materiał badawczy – źródła danych 

 

 

Metodologia badań ewaluacyjnych jest szczególnie istotna na etapie 

przygotowywania sposobu przeprowadzenia ewaluacji. Jej wybór ma istotny wpływ na 

jakość analizy i uzyskane wyniki. Odpowiednio dobrane narzędzia i techniki badawcze 

doprowadzą do postawionego w ewaluacji celu, tj. zbadania skuteczności wdrażania LSR 

oraz wyciągnięcia odpowiednich wniosków dla zarządzających LSR i LGD 

poprawiających jakość prowadzonych działań. 

Do ewaluacji LSR i LGD konieczne jest zastosowanie, zarówno danych 

pierwotnych, jak i wtórnych oraz danych ilościowych i jakościowych. W celu 

zapewnienia rzetelności uzyskanych informacji, zbierania jak najpełniejszego materiału 

badawczego oraz formułowania poprawnych logicznie i metodologicznie wniosków 

konieczne jest bieżące zestawianie i porównywanie ze sobą danych. Takie podejście 

nazywane jest triangulacją. 

 

Triangulacja przebiega w trzech etapach: 

1) zbieranie dostępnych danych, 

2) zbieranie informacji od różnych grup respondentów (potencjalnie prezentujących 

różny punkt widzenia), 

3) realizacja badania i analiza danych przez zespół badawczy, 

 

Takie podejście zostało zastosowane w niniejszym badaniu ewaluacyjnym, a jego 

efekty są odzwierciedlone w niniejszym raporcie. 

 

Zestawienie zastosowanych w procesie badawczym metod i technik      

wykorzystanych w niniejszej ewaluacji przedstawia poniższe zestawienie. 
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Analiza danych  

Analizie poddane zostały następujące dane:  

1. Dokumenty planistyczne oraz obowiązujące ustawodawstwo: 

 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

„Sąsiedzi” obowiązująca w  badanym zakresie czasowym 

 ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r., Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U.                      

z 2001r., Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) 

 ustawa z dnia 7 marca 2007 o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich             

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007r., Nr 64, poz. 427,  

 Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r.               

w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 

Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. UE L 277 z 

dnia 21 października 2005 r.) 

 ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego                   

i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) 

 Statut Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

2. Informacje i dokumenty utworzone w ramach realizacji określonych zadań.  

Szczegółowe opisy zadań obejmujące badany zakres czasowy. 

3. Statystyki i informacje zamieszczone na stronie internetowej utworzonej na 

potrzeby LGD 

Wywiady swobodne z Pracownikiem Biura upoważnionym do kontaktu z osobą 

opracowującą raport – 2  wywiady  (maj, czerwiec  2015) 

 

Badanie ankietowe , którym objęto  10 członków Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’  oraz 10 

przypadkowych  osób. 
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II. ZAŁOŻENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU  

 

 

Lokalna Strategia Rozwoju jest ważnym elementem planowania rozwoju 

społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Jest to dokument, którego realizacja 

przyczynia się do poprawy jakości życia na tych obszarach m.in. poprzez aktywizację 

lokalnych społeczności, tworzenie warunków dla realizowania różnego rodzaju 

inwestycji i powstawania miejsc pracy, efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, 

promocję obszaru.  

 

Konieczność posiadania LSR wynika z uregulowań prawnych Lokalnych Grup 

Działania, zawartych w ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

 

Lokalna Strategia Rozwoju jest również dokumentem podstawowym                                  

i warunkującym otrzymanie pomocy finansowej na operacje objęte osią 4 LEADER                 

w ramach PROW 2007- 2013. 

 

Zakłada się, że realizacja podstawowych założeń LSR, tj. aktywizacja społeczno – 

gospodarcza obszaru LGD oraz wzrost atrakcyjności obszaru LGD jako miejsca 

zamieszkania, pracy i wypoczynku przyczyni się do poprawy jakości życia na obszarach 

wiejskich.  

 

       Wszystkie cele, przedsięwzięcia i operacje, których realizacja przyczyni                                          

się do osiągnięcia głównych założeń, są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie 

oddziałują, a także uzupełniają się.  Zintegrowany charakter wszystkich podejmowanych 

zadań pozwoli na jak najefektywniejsze działanie na rzecz rozwoju obszaru LGD                           

i wpłynie na osiągnięcie jak największych korzyści w obszarze oddziaływania.  

      Schemat powiązań, pomiędzy celami ogólnymi i szczegółowymi, poszczególnymi 

przedsięwzięciami i realizowanymi w ramach nich operacjami przedstawiony                                   

jest w dalszej części opracowania.  
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W LSR określono następujące cele, które zostały przedstawione na rysunku nr 1 

 

 

\ 

Rysunek 1. Powiązania celów i przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”, s. 37. 
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2.1. Ogólna charakterystyka Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia                  

„Sąsiedzi” jako jednostki odpowiedzialnej za realizację LSR 

 

 

 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” posiada status prawny 

stowarzyszenia, działając pod Stowarzyszenie „Sąsiedzi” na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 roku, Nr 

79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427), Rozporządzenia Rady (WE) Nr 

1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. 

Urz. UE L 277) oraz zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia.  

 

LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym 

zrzeszeniem o celach niezarobkowych, mającym na celu działanie na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, 

realizację Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez LGD oraz prowadzenie innych 

działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich położonych na terenie działalności 

Stowarzyszenia.  

 

Zgodnie z zapisami statutu terenem działania LGD jest obszar Rzeczpospolitej 

Polskiej jednakże stowarzyszenie koncentruje swoją działalność na obszarze 7 gmin 

powiatu łomżyńskiego, tj. Przytuły, Jedwabne, Piątnica, Wizna, Miastkowo, Łomża oraz 

Śniadowo.  

 
Ważnym aspektem przy wyborze lokalizacji była spójność gospodarcza i społeczna  

obszaru. Gminy wchodzące w skład LGD leżą na terenie powiatu łomżyńskiego i łączą                   

je wspólne dla tego terenu uwarunkowania geograficzne, przyrodnicze i kulturowe                    

a także wspólna tożsamość. Mieszkańcy obszaru LGD identyfikują się z miejscem,                       

w którym żyją, współpracują ze sobą na zasadzie więzów gospodarczych i mają 

świadomość kulturalnego i historycznego znaczenia obszaru. Gminy tworzące lokalną 

grupę działania znajdują się w jednym obrysie, w ramach powiatu, zatem łączą je 

wszelkie uwarunkowania świadczące o spójności terytorium objętego strategią. 
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Władze Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ stanowią:  

- Walne Zebranie Członków, 

-  Zarząd, 

-  Rada                          

- Komisja Rewizyjna. 

 Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które zwołuje 

Zarząd co najmniej jeden raz na rok lub na pisemny wniosek członków Komisji 

Rewizyjnej bądź 1/3 ilości członków stowarzyszenia. 

 

Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd, zaś organem decyzyjnym jest 

Rada. Do kompetencji Zarządu należy reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie                  

w jego imieniu, uchwalanie planu finansowego i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

ustalanie szczegółowego planu działania Stowarzyszenia, nawiązywanie kontaktów                    

i współpracy z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i uczelniami                   

i jednostkami badawczo – rozwojowymi  krajowymi i zagranicznymi, powoływanie                    

i rozwiązywanie komisji problemowych, zespołów badawczych i innych form 

organizacyjnych przydatnych dla działalności Stowarzyszenia, składanie sprawozdanie z 

działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków, podejmowanie uchwały                 

w przypadkach przewidzianych Statutem. 

Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji, które mają być 

realizowane w ramach wdrażania LSR. 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, 

składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu 

Członków, występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania  Członków, oraz  

dokonywania wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe.                

Bieżącą działalnością LGD „Sąsiedzi” zajmuje się Biuro, którego struktura 

zatrudnienia przedstawia rysunek nr 2. W okresie sprawozdawczym zatrudnienie na 

stanowiskach pracy w LGD  przedstawiało się następująco:  

 Kierownik Biura LGD  - pełny wymiar czasu pracy, pracownik w badanym okresie 

przebywała na urlopie macierzyńskim ,urlopie macierzyńskim dodatkowym oraz 

urlopie rodzicielskim.   

 Specjalista ds. organizacyjnych – 1 osoba – pełny wymiar czasu pracy                              

(od 01.11.2013r. nie ma zatrudnienia na w/w stanowisku) 

 Specjalista ds. projektów – 1 osoba – pełny wymiar czasu pracy, od dnia 

04.05.2015r. Pracownik przebywał na urlopie macierzyńskim.  

 P.o. Kierownik Biura LGD - 1 osoba – pełny wymiar czasu pracy (od 01.08.2013r). 
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Zakres kompetencji pracowników LGD odpowiada wymaganiom stawianym przez 

przyjęty system wdrażania LSR oraz zobowiązaniom wynikającym z regulacji prawnych  

i umownych w ramach PROW. 

 

 

 

 

Rysunek 2. Struktura organizacyjna LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi” obowiązująca od 16 

marca 2011 roku. 

 

 

 

Źródło: Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi” 
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2.2. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

 
W ramach analizy sytuacji wyjściowej, w LSR zidentyfikowano zagadnienia                   

w obszarze społeczno-gospodarczym i infrastrukturalnym, które stanowią problemy 

rozwojowe dla terenu objętego interwencją. Podzielono je na 5 kategorii:  

1. środowisko przyrodnicze,  

2. potencjał demograficzny, aktywność społeczna i rynek pracy,  

3. potencjał gospodarczy, rolnictwo,  

4. turystyka,  

5. infrastruktura techniczna, usługi.  

 

Ponadto zidentyfikowano zagrożenia dla dalszego rozwoju obszaru LGD, 

wynikające z nierozwiązywania zidentyfikowanych problemów.  

 

Wskazane czynniki wpływające na sytuacje w powiecie łomżyńskim prezentuje 

tabela 1. 

 

Tabela 1. Identyfikacja problemów i zagrożeń rozwojowych dla obszaru LGD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemy  

Środowisko przyrodnicze 

 Niewystarczająca i niskiej jakości infrastruktura ochrony 
środowiska (niski stopień skanalizowania, funkcjonujące 
składowiska nie spełniające wymagań technicznych).  

 Niska świadomość ekologiczna mieszkańców.  
 Małe zasoby wód powierzchniowych.  
 Występowanie dzikich wysypisk.  

 
potencjał demograficzny, aktywność społeczna, rynek pracy  

 Słaby poziom wykształcenia mieszkańców - wysoki udział ludności 
z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym.  

 Relatywnie niski udział ludności w wieku produkcyjnym (niektóre 
gminy jak np. Wizna, Przytuły posiadają znaczny udział ludności w 
wieku poprodukcyjnym – to oznacza że są obszarami „starzejącymi 
się”)  

 Brak lub niedoinwestowanie istniejących obiektów, które stanowić 
mogą „centra życia” i aktywizacji mieszkańców wsi (kluby, 
świetlice, obiekty sportowe, domy kultury, biblioteki, place zabaw).  

 Zła sytuacja na rynku pracy (wysokie bezrobocie – w tym ukryte, 
brak alternatywnych miejsc pracy poza rolnictwem) 
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Potencjał gospodarczy, rolnictwo 

 Niski wskaźnik rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej (wyjątek 
stanowią gospodarstwa agroturystyczne/ usługi noclegowe/ 
motele/ hotele, których najwięcej znajduje się na terenie gminy 
Wizna, Łomża oraz Piątnica); 

 Słabo rozwinięta oferta wspierania rozwoju małej i średniej 
przedsiębiorczości 

 Mała ilość funkcjonujących zrzeszeń producenckich.  
 Niski stopień dywersyfikacji produkcyjnej gospodarstw.  
 Mało efektywne i rozdrobnione gospodarstwa rolne.  
 Słabo rozwinięta sieć gospodarstw ekologicznych.  
 Niski poziom innowacyjności procesowej, produktowej                               

i marketingowej (poza dużymi zakładami znajdującymi się na 
terenie gminy Piątnica np. OSM Piątnica, chłodnie w Jeziorku, 
masarnie) 
 

turystyka 

 Słabo rozwinięty i niewypromowany produkt turystyczny 
  Brak sieci i punktów informacji turystycznej (punkty informacji 

turystycznej – 2 szt. znajdują się jedynie w sąsiadującym mieście 
Łomża) 

 Znaczące braki w infrastrukturze turystycznej (baza noclegowa                   
i gastronomiczna, mała infrastruktura turystyczna: oznakowanie, 
przewodniki, ławki, parkingi itp.). Wyjątek stanowią gospodarstwa 
agroturystyczne na terenie gm. Wizna, Piątnica, Łomża, które w 
większości zrzeszone są w Biebrzańsko-Narwiańskim 
Towarzystwie Agroturystycznym „ŁOŚ” 

 Zaniedbane przestrzenie publiczne w miejscowościach wiejskich, 
wpływające negatywnie na odczucia turystów.  
 

Infrastruktura techniczna, usługi 

 Słaba jakość techniczna dróg (krajowych, regionalnych, lokalnych).  
 Brak miejsc obsługi podróżnych, w których skoncentrowane 

byłyby podstawowe, niezbędne usługi (parkingi, baza 
gastronomiczna, miejsca noclegowe).  

  Niski stopień skanalizowania obszaru (wyjątek stanowi gmina 
Piątnica, Łomża, Jedwabne – miasto) 

 Niski stopień gazyfikacji.  
 

zagrożenia  Utrzymywanie się niekorzystnych trendów demograficznych 
(starzenie się społeczeństwa) 

  Migracja młodych wykształconych ludzi z terenów wiejskich do 
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dużych ośrodków miejskich 
 Wzrost patologii i osłabienie tożsamości kulturowej wywołany 

liberalizacją obyczajów, brakiem możliwości zagospodarowania 
czasu wolnego młodzieży (brak odpowiedniej infrastruktury).  

 Zła sytuacja gospodarcza kraju i regionu; marginalizacja 
województwa podlaskiego 

  Brak przemian strukturalnych na wsi.  
 Konkurencja inwestycyjna terenów położonych wokół dużych 

regionalnych ośrodków miejskich (przede wszystkim duże 
inwestycje skupiają się wokół miasta Białystok, Suwałki i Łomża) 

 Niewykorzystanie możliwości zewnętrznego dofinansowania przez 
gminy  

 Brak wspólnego i skoordynowanego działania różnych partnerów 
na rzecz rozwoju obszaru LGD.  

 Ubożenie ludności i uzależnienie od pomocy zewnętrznej (duży 
wskaźnik rodzin uzależnionych od zasiłku z GOPS-ów) 

 Zbiurokratyzowany system prawny i podatkowy hamujący 
realizację różnych działań (np. powstawanie przedsiębiorstw, 
rozwijanie produkcji surowców rolnych poprzez ustanawianie 
limitów).  

 
W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy i zagrożenia, Lokalna Strategia 

Rozwoju zakładała realizację następujących celów ogólnych przypisując im 

odpowiednie wskaźniki, wartości i terminy ich osiągnięcia.  

 

Działaniom określonym w LSR przypisano wskaźniki realizacji służące                               

do monitorowania wdrażania interwencji, tzn. obserwowania i kontrolowania stanu 

realizacji celów LSR oraz oceny efektów jej wdrażania na poszczególnych etapach. 

Wskaźniki te powinny być obiektywne i spójne oraz w sposób bezpośredni nawiązywać 

do zakładanych celów. 

 

Wyróżnia się podstawowe rodzaje wskaźników: 

 

1. Wskaźniki produktu - określające ilości i rodzaje produktów, które 

powstaną/powstały w trakcie realizowania przedsięwzięcia oraz w wyniku 

wydatkowania pozyskanych środków finansowych.  

2. Wskaźniki rezultatu - dotyczące efektów działań, które nastąpią bezpośrednio po 

zakończeniu określonych zadań przewidzianych w strategii, i które wpłyną na 

otoczenie społeczno-ekonomiczne strategii/beneficjentów.  

3. Wskaźniki oddziaływania - oceniają efekty interwencji w dłuższej perspektywie, 

czyli nie bezpośrednio po zakończeniu przedsięwzięcia, ale np. rok, trzy lata później.  
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4. Wskaźniki pomiaru efektywności i skuteczności działań założonych w strategii 

powinny być zgodne z zasadą SMART, według której wskaźniki muszą spełniać 

następujące kryteria: 

 Konkretność (S) Specific – nazwa wskaźnika wystarczająco precyzyjnie określa 

badany obszar, istotna jest możliwość porównań i agregacji wskaźników;  

 Mierzalność (M) Measurable – dany wskaźnik jest określony w taki sposób, że 

istnieje techniczna możliwość dokonania pomiaru jego wartości, 

 Dostępność (A) Available – wskaźnik jest dostępny, gdy informacje potrzebne do 

określenia zmian wskaźnika są osiągalne i dostępne;  

 Odpowiedniość (R) Relevant – dany wskaźnik zaspokaja potrzeby informacyjne, 

kiedy bezpośrednio odnosi się do celów;  

 Pespektywa czasowa (T) Time-bound – wskaźnik uwzględnia perspektywę 

czasową, kiedy możliwe jest określenie dostępności informacji niezbędnych do 

określenia, czy dany cel został osiągnięty i czy w danym okresie informacje te 

będą już dostępne. 
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III. ZAWARTE UMOWY, ANEKSY ORAZ WYPŁACONE ŚRODKI W RAMACH 

WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD STOWARZYSZENIA „SĄSIEDZI” 

 

 

Przeprowadzona ewaluacja dotyczy wdrażania LSR w zakresie projektów 

złożonych za pośrednictwem LGD w odpowiedzi na ogłaszane nabory wniosków, które 

zostały ocenione i wybrane do finansowania.  

 

W badanym okresie zgodnie z § 33 Rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

oraz wypłaty pomocy finansowej w ranach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, 

beneficjenci podpisywali umowy lub aneksy z działania Odnowa i rozwój wsi                              

w badanym okresie sprawozdawczym. 

 

 

L.p. Nazwa 
działania 
 

Nazwa 
wnioskoda
wcy 

Tytuł operacji Wniosko - 
wana 
kwota 
pomocy 

Data 
podpisania 
umowy 

Data 
podpisania 
aneksu 

1. Odnowa i 
rozwój 
wsi 

Gmina 
Jedwabne  

Zagospodarowa
nie przestrzeni 
publicznej                                 
w obrębie 
zbiornika 
rekreacyjnego                      
w Jedwabnem  

94 400,00 16.10.2014 20.01.2015 

2.  Odnowa i 
rozwój 
wsi 

Gmina 
Miastkowo  

Budowa boiska 
sportowego 
wraz                  z 
zagospodarowan
iem terenu                                 
w miejscowości 
Rydzewo 

59 231,00 19.11.2014 30.03.2015 
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W badanym okresie zgodnie z § 28 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju’’ 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskiej na lata 2007 – 2013 (Dz.U z 2013, 

poz. 173 z poż. zm), w badanym okresie beneficjenci  podpisali aneksy lub umowy                       

z działania Małe Projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia tej osi.  

 

L.p. Nazwa 
działania 
 

Nazwa 
wniosko
dawcy 

Tytuł operacji Wnioskow
ana kwota 
pomocy 

Data 
podpisania 
umowy 

Data 
podpisa
nia 
aneksu 

1. Małe 
Projekty 

Gminny 
Ośrodek 
Kultury 
w 
Miastko
wie  

Budowa i 
wyposażenie 
małych obiektów 
pełniących funkcje 
rekreacyjne, 
kulturalne, 
sportowe i 
turystyczne – wiata 
drewniana z 
wyposażeniem  

25 000,00  27.02.2015 - 

2. Małe 
Projekty 

Gmina 
Miastko
wo  

Remont budynku 
świetlicy wiejskiej 
w Drogoszewie 
poprzez wymianę 
pokrycia 
dachowego oraz 
wykonanie 
instalacji 
odgromowej 

19 999,99  04.02.2015 - 

3.  Małe 
Projekty 

Stowarz
yszenie 
Rozwoju 
Gminy 
Piątnica  

Święto Pieczonego 
Ziemniaka – piknik 
rodzinny w 
miejscowości 
Piątnica 
Poduchowna  

5 172,22  20.02.2015 - 

4. Małe 
Projekty 

Gmina 
Wizna  

Remont budynku 
świetlicy wiejskiej 
wraz z 
wyposażeniem z 
miejscowości 

25 000,00 30.01.2015 - 



 

 

22 
 

Rutkowskie  

 

 

Na podstawie § 28 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 

2008 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju’’ objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskiej na lata 2007 – 2013 (Dz.U z 2008, Nr 138, poz. 

868 z poż. zm), w badanym okresie z tytułu umów przyznania pomocy zostały 

wypłacone środki publiczne.  

 

Lp.  Nazwa beneficjenta  Wypłacona kwota  

 

1.  Gmina Jedwabne 

 

94 400,00  

2. Gmina Łomża 

 

30 846,00 

3. Gmina Wizna 

 

46 070,00 

4. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba 

Apostoła w Drozdowie  

19 999,00 

5.  

Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie  

17 879,98  

6. Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie 10 683,64 

 

7. Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie 17 830,80 

 

8. Gmina Wizna 

 

19 942,34 

9. Gmina Przytuły 

 

16 915,12 

10. Gmina Piątnica  

 

23 577,23 

11. Gmina Śniadowo 

 

25 000,00 

12. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba 

Apostoła w Drozdowie 

19 999,00 

13. Gmina Miastkowo 17 192,17 

14. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Piątnica  5 041,35 

15. Gminny Ośrodek Kultury w Miastkowie  25 000,00 

16. Janina Korytkowska  47 097,50  

17. Gmina Piątnica  23 577,23 

18. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba 19 999,00 



 

 

23 
 

Apostoła w Drozdowie 

19. Koło Łowieckie ,,Towarzystwo 

Prawidłowego Myślistwa w Ziemi 

Łomżyńskiej’’ 

19 999,99 

20. Parafia Rzymsko – Katolicka pw. 

Przemienienia Pańskiego  w Piątnicy  

42 555,08 

21. Gmina Wizna  25 000,00 
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IV. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA LOKALNEJ GRUPY 

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA „SĄSIEDZI” 

 

W proces funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 

oraz obsługę procesu wdrażania LSR zaangażowane są następujące stanowiska: 

 Kierownik Biura LGD 

 Specjalista ds. organizacyjnych 

 Specjalista ds. projektów 

 

W okresie sprawozdawczym zatrudnienie na stanowiskach pracy w LGD  

przedstawiało się następująco:  

 Kierownik Biura LGD  - pełny wymiar czasu pracy, pracownik w badanym okresie 

przebywała na urlopie macierzyńskim ,urlopie macierzyńskim dodatkowym oraz 

urlopie rodzicielskim.   

 Specjalista ds. organizacyjnych – 1 osoba – pełny wymiar czasu pracy (od 

01.11.2013r. nie ma zatrudnienia na w/w stanowisku) 

 Specjalista ds. projektów – 1 osoba – pełny wymiar czasu pracy, pracownik 

przebywał na zwolnieniach lekarskich a  od dnia 04.05.2015r.  na urlopie 

macierzyńskim.  

 P.o. Kierownik Biura LGD - 1 osoba – pełny wymiar czasu pracy (od 01.08.2013r). 

 

 

Do bezpośrednich zadań Specjalisty ds. organizacyjnych należy: 

1. Współpraca z biurem rachunkowym 

2. Obsługa Biura LGD 

3. Prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z 

obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD; 

4. Udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustne, pisemne lub za 

pośrednictwem Internetu; 

5. Przygotowywanie udziału LGD w targach, naradach, szkoleniach i imprezach 

społeczno-kulturalnych; 

6. Współpraca z mediami – w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie 

konferencji prasowych; 

7. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych 

LGD; 

8. Obsługa imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD; 

9. Wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD w tym 

prowadzenie sekretariatu; 



 

 

25 
 

10. Organizowanie szkoleń; 

11. Nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji 

zawodowych pracowników, współuczestniczenie w systemie szkoleń; 

12. Koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR. 

 

Do zadań Kierownika Biura LGD  należy: 

  1.    Całościowa koordynacja realizacji LSR; 

  2.    Nadzór nad działalnością Biura LGD; 

3. Nadzór nad działalnością merytoryczną; 

4. Współpraca z organami decyzyjnymi; 

5. Kontakty z urzędem Marszałkowskim; 

6. Nadzór nad polityką promocyjną LGD; 

7. Koordynacja procesu oceny i wyboru operacji; 

8. Przygotowywanie projektów współpracy; 

9. Przygotowanie i wdrożenie planów rocznych i wieloletnich działalności. 

10. Nadzór nad procedurami monitoringu i ewaluacji 

11. Przygotowywanie procedur i instrukcji dotyczących kontroli; 

12. Koordynacja wniosków wynikających z funkcjonowania LGD 

13. Przygotowanie sprawozdań dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podlaskiego 

14. Nadzór nad gospodarką finansową 

 

 

Do bezpośrednich zadań Specjalisty ds. projektów  należy: 

1. Obsługa związana z naborem wniosków zgłaszanych w ramach Lokalnej Strategii 

Rozwoju  

2. Organizacja pracy rady stowarzyszenia oceniającej projekty; 

3. Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc na funkcjonowanie LGD i realizację 

przedsięwzięć; 

4. Przygotowanie i składanie wniosków o płatność pośrednią i ostateczną; 

5. Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań dla IW; 

6. Nadzór nad realizacją rzeczową przedsięwzięć oraz kontrola wypłat środków                  

z tytułu realizacji umów; 

7. Monitorowanie realizacji umów; 

8. Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu; 

9. Koordynowanie projektów współpracy; 

10. Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów; 

11. Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności                       

z warunkami Umów o pomoc. 
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4.1. Aktywność pracowników i członków Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”  

 

 

Jako jedno z zadań wskazanych w statucie stowarzyszenia, LGD „Sąsiedzi” realizuje 

bezpłatne doradztwo dla mieszkańców obszaru LGD. Doradztwo świadczone (wyłącznie 

przez pracowników Biura LGD) jest przede wszystkim w zakresie pozyskiwania 

środków z funduszy UE (PROW/Leader). 

 

 

 

AKTYWNOŚĆ PRACOWNIKÓW LGD  

 

 

Pracownicy biura w roku 2015  sprawowali również nadzór nad poprawną 

realizacją LSR. Prowadzili całość dokumentacji Stowarzyszenia (w tym wnioski                           

o płatność, prośby o aneks do umowy  i inne). Strona internetowa Stowarzyszenia przez 

badany okres działała sprawnie oraz była na bieżąco aktualizowana. Można za jej 

pośrednictwem uzyskać wszelkich informacji związanych bieżącymi informacjami dot. 

działalności LGD. 

 

 

 

AKTYWNOŚĆ CZŁONKÓW LGD  
 

 

Pracownicy biura LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi” zorganizowali, od strony 

techniczno – organizacyjnej w roku 2015 posiedzenia Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’.  
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 Posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’                              

(zestawienie poniżej) 

Nr 
Walnego 
Zebrania 
Członków 
Stowarzy - 
szenia 

Data  Liczba 
uczestników  
zgodnie z listą 
obecności 

Program Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia 
Sąsiedzi 

Numer i nazwa uchwał 

I 22.01. 
2015r.  

23 osoby 1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego 
i Protokolanta. 

3. Przedstawienie i 
zatwierdzenie porządku 
obrad. 

4. Podjęcie uchwały w 
sprawie przyjęcia nowych 
członków do 
Stowarzyszenia     
,,Sąsiedzi’’ oraz 
uzupełnienie składu organu 
decyzyjnego.  

5. Podjęcie uchwały w 
sprawie wprowadzenia 
zmian do Lokalnej Strategii 
Rozwoju        w zakresie: 

1) w Rozdziale 1. 
Charakterystyka LGD 
jako jednostki 
odpowiedzialnej za 
realizację LSR, 

2) w Rozdziale 10. 
Określenie budżetu LSR 
dla każdego roku jej 
realizacji, 

6. Podjęcie uchwały w 
sprawie zatwierdzenia 
rocznego sprawozdania 

      Uchwała nr I/1/2015 
Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia 
,,Sąsiedzi’’ z dnia 22 
styczeń 2015r. w sprawie 
wykreślenia Członka Rady 
Stowarzyszenia Sąsiedzi 
 
      Uchwała nr I/2/2015 
Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia 
,,Sąsiedzi’’ z dnia 22 
stycznia 2015 r. w sprawie 
uzupełnienia składu Rady 
Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ 
 
 
     Uchwała I/3/2015 
Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia 
Sąsiedzi z dnia 22 stycznia 
2015 w sprawie 
wprowadzenia zmian do 
Lokalnej Strategii Rozwoju  
 
     Uchwała I/4/2015 
Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia 
Sąsiedzi z dnia 22 stycznia  
2015 r. w sprawie 
zatwierdzenia 
sprawozdania z 
działalności Lokalnej 
Grupy Działania 
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finansowego    za 2014r 

7. Omówienie bieżących 
spraw Stowarzyszenia. 

8. Zakończenie obrad. 

Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ 
za 2014 rok 

II 

 

27.04.     

2015r.  

 

 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego 
i Protokolanta. 

3. Przedstawienie i 
zatwierdzenie porządku 
obrad. 

4. Podjęcie uchwały w 
sprawie wykreślenia  
członków LGD.  

5. Podjęcie uchwały w 
sprawie przyjęcia nowych 
członków do Stowarzyszenia 
,,Sąsiedzi’’ oraz uzupełnienie 
składu organów  LGD.  

6. Omówienie bieżących 
spraw wynikających z 
funkcjonowania  
Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’  

7. Zakończenie obrad. 

 

 

   Uchwała nr II/5/2015 
Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia 
„Sąsiedzi” z dnia 
27.04.2015 roku w sprawie 
wykreślenia członków 
Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

   Uchwała nr II/6/2015 
Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia 
„Sąsiedzi” z dnia 
27.04.2015 roku w sprawie 
uzupełnienia składu Rady 
Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

   Uchwała nr II/7/2015 
Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia 
„Sąsiedzi” z dnia 
27.04.2015 roku w sprawie 
wykreślenia członka 
Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

  Uchwała nr II/8/2015 
Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia 
„Sąsiedzi” z dnia 
27.04.2015 roku w sprawie 
wyboru 
Wiceprzewodniczącego 
członka Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

  Uchwała nr II/9/2015 
Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia 
„Sąsiedzi z dnia 27.04.2015 
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roku  w sprawie 
wprowadzenia zmian do 
Lokalnej Strategii Rozwoju 

 
 
 

        W związku z brakiem naborów wniosków w ramach działania                                               
413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju’’ oraz brakiem spraw czy też wniosków  
organ decyzyjny jakim jest Rada Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ nie organizował posiedzeń. 

 
 
 

W badanym okresie nastąpiły dwie  zmiany w składzie osobowym organu 

decyzyjnego Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’.  

W dniu  22 stycznia 2015r.   uzupełniono skład Rady o jedną osobą tj. o Pana 

Jerzego Archackiego.  Nową osobą która zastąpiła Pana Archackiego była Pani Danuta 

Archacka. Struktura organu piętnastoosobowej Rady przedstawiała się następująco. 

 

 

 

 
 

 

 

 

sektor publiczny 20% sektor gospodarczy
6,67%

sektor społeczny 73,33 %
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W dniu  27 kwietnia   2015r.  Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ 

dokonano zmian w strukturze Rady. Piętnastoosobowy  organu w rozbiciu na 

sektorowość   przedstawiała się następująco:  

 

 

 
W momencie sporządzania i przekazywania raportu ewaluacyjnego 

Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ oczekiwało na zaproszenie do podpisania aneksu.  

 

 

 

Lp. Liczba członków 
 
 

Liczba członków 
 

Nazwa jednostki 
 

Według stanu na dzień 
22 stycznia 2015r. tj. 
podpisanie aneksu do 
umowy ramowej    

Według stanu na dzień 27 
kwietnia  2015r. tj. przed  
podpisaniem aneksu do 
umowy ramowej    

Jednostki 
Samorządu  
Terytorialnego 
-Gminy 

7 5 

Osoby fizyczne 10 8 

sektor publiczny 33,33% sektor gosp. 6,67 % sektor społeczny 60 %
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prowadzące  
działalność 
gospodarczą 
 
Osoby fizyczne/ 
organizacje 
pozarządowe 
reprezentujące 
sektor społeczny  
 

61 43 

Struktura członków w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco.  

           
 Posiedzenia Zarządu w okresie sprawozdawczym  
 

L.p. 

Data posiedzenia Liczba uchwał Liczba osób z Zarządu 
uczestniczących w posiedzeniu 

19.01.2015r. 3 4 

24.04.2015r. 6 3 

 

 

4.2. Oferta Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi” 

 

Operacje, jakie Stowarzyszenie LGD „Sąsiedzi” zaplanowało do realizacji w ramach 

swego bieżącego funkcjonowania w  badanym okresie , obejmowały wszelkiego rodzaju 

badania, opracowania i wydarzenia, służące głównie promocji obszaru 7 gmin 

wchodzących w skład LGD, a także aktywizowania jej mieszkańców. Wszystkie działania 

dotyczyć miały następujących zakresów:  informowania o obszarze LGD oraz o LSR, 

organizacji wydarzeń o charakterze promocyjnym, aktywizowania społeczności lokalnej 

oraz badań nad obszarem objętym LSR. 

 

WSPÓŁPRACA ZEWNĘTRZNA, PROMOCJA  

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie  „Sąsiedzi” podejmuje współpracę przede 

wszystkim z samorządami i jednostkami realizującymi zadania samorządów, 

organizacjami pozarządowymi, w tym innymi LGD z województwa. Zakres tej 

współpracy dotyczy przede wszystkim wspólnej organizacji szkoleń i spotkań 

informacyjnych, pozyskiwania środków finansowych na rozwój lokalny oraz organizacji 

imprez masowych.  
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Szkolenie na temat pracy organów LGD wraz z wizytą studyjną dotyczącą 

pozyskania doświadczeń w kreowaniu nowego rodzaju turystyki 

 

      W dniach 14-15 marzec 2015r. w zorganizowano wyjazd studyjny do  Lipowego  

Mostu Golf Park, Sp. z o.o. , Lipowy Most, 16-030 Supraśl.  Wyjazd studyjny połączony  

był ze szkoleniem dla osób zaangażowanych we wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju  

tj. dla: Rady , Zarządu oraz pracowników Biura Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’. 

     Celem niniejszego zadania było pozyskanie wiedzy w kreowania nowego rodzaju 

turystyki na obszarze LGD Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’. Podczas wyjazdu odbyły się: 

pokazy jazdy tatarskiej, turniej łuczniczy, wizyta w Kruszynianach, warsztaty kultury 

tatarskiej, jak również szkolenie przeprowadzone przez zaproszoną osobę.                               

Pani Bogusława Chojnowska przedstawiła zakres pracy organów LGD oraz skupiła się 

na sposobie wykreowania nowego rodzaju turystyki jaką można byłoby przenieść na 

obszar LGD Stowarzyszenia"Sąsiedzi".  

         Przeprowadzony wyjazd studyjny połączony ze szkoleniem dostarczył wiedzy, 

poszerzył kompetencje   i umiejętności uczestników prelekcji.  

 

 

 

Z archiwum LGD 



 

 

33 
 

 

 

 

 

Z archiwum LGD 
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Z archiwum LGD 

 

 

Z archiwum LGD 

 



 

 

35 
 

 

 

Z archiwum LGD 

 

Z archiwum LGD 
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V. Badanie ankietowe 

 

1/ Płeć respondentów 

 

 

Źródło: na podstawie zebranych i opracowanych ankiet 

1. Wiek respondentów 

 

 
Źródło: na podstawie zebranych i opracowanych ankiet 

 

50% 50% 

Kobiety Mężczyżni

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18-29 30-39 40-49 50-59 powyżej 60
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2. Wykształcenie respondentów 

 

 
 

Źródło: na podstawie zebranych i opracowanych ankiet 

 

3. Status zawodowy respondentów  

 

 

 
Źródło: na podstawie zebranych i opracowanych ankiet 
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4. Który sektor Pan/Pani reprezentuje? 

 

 
Źródło: na podstawie zebranych i opracowanych ankiet 

 

5. Miejsce zamieszkania 

 

 

Źródło: na podstawie zebranych i opracowanych ankiet 
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II PYTANIA OGÓLNE 

 

1. Czy słyszał(a) Pan/Pani o Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ ? 

 

 
 

Źródło: na podstawie zebranych i opracowanych ankiet 

 

5. Czy dostrzega Pan/Pani pozytywne efekty działalności  Lokalnej Grupie Działania 

Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ ?Jeśli tak, proszę ocenić w skali od 1-5, gdzie 5 uważa się  

za najwyższą skalę oceny, natomiast 1 – najniższą skalę oceny. 

a) efekty są widoczne ........................ 

b) nie widzę efektów 

c) nie wiem/trudno powiedzieć  

 

 
Źródło: na podstawie zebranych i opracowanych ankiet 
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40 
 

 

 

8. Czy od 2009 roku dostrzega  Pana/Pani pozytywną zmianę w najbliższym swoim 

otoczeniu podczas funkcjonowania LGD w niżej wymienionych dziedzinach?  

 

 

 
 

 
Źródło: na podstawie zebranych i opracowanych ankiet 
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VI. WNIOSKI, PODSUMOWANIE ORAZ REKOMENDACJE 

 

a) Organy Stowarzyszenia pracują w sposób niebudzący zastrzeżeń i są 

zaangażowane w realizację LSR w sposób zadowalający.  

 

b) Zrealizowane operacje przyczyniły się do osiągnięcia cząstkowych wskaźników 

rezultatów i produktów na wysokim poziomie.  

c) Efektywne wykorzystanie środków finansowych oraz racjonalne ich 

wykorzystywanie.  

d) Zaangażowanie członków Stowarzyszenia utrzymuje się na bardzo dobrym 

poziomie.  

e) Komunikacja LGD z Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przebiegała prawidłowo miała ona 

charakter sprawozdawczy i konsultacyjny w kwestiach problemowych 

pojawiających się w procesie realizacji LSR.  

Badanie ewaluacyjne przeprowadzone na zlecenie Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenia „Sąsiedzi” pozwala na sformułowanie kilku rekomendacji odnoszących 

się do dalszych działań LGD i wdrażania LSR. 

 

1. Funkcjonowanie LGD jest oceniane przez osoby pełniące funkcje w biurze, 

Zarządzie i Radzie LGD pozytywnie. Stowarzyszenie pozyskuje nowych członków. 

Funkcjonowanie biura LGD i podjęta działalność informacyjna i promocyjna 

doprowadziły do dobrej rozpoznawalności LGD w terenie. 
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Załącznik nr 1 do raportu ewaluacyjnego   

 

Czerwiec, 2015r.  
 

Szanowni Państwo, 

 

       W związku z kończącym się okresem programowania Osi LEADER  chcielibyśmy 

poznać Państwa opinie na temat wdrażania  Lokalnej Strategii Rozwoju obejmującej obszar      

7 gmin tj.: Piątnica, Łomża, Miastkowo, Wizna, Śniadowo, Jedwabne,  Przytuły.  

    Pozyskane dane pozwolą ocenić jakość wdrożonej Osi  oraz zbadać  zadowolenie                   

mieszkańców obszaru LGD, jak również ocenić na ile zmienił się obszar Lokalnej Grupy 

Działania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ i przyczynił  się do poprawy jakości życia 

mieszkańców wsi.  

Zebrane dane zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby badawcze Stowarzyszania 

,,Sąsiedzi’’ oraz  nie będą udostępniane osobom trzecim.  

 

 

I  METRYCZKA 

1. Płeć     a) kobieta      b) mężczyzna 

2. Wiek 

a) do 18-29         b) 30-39    c) 40-49          d) 50-59                 e) powyżej 60 

3. Wykształcenie 

a) Podstawowe      b) zawodowe       c) średnie       d) policealne       e) wyższe 

 

4. Status zawodowy 

a) uczeń/student       b) osoba pracująca       c) osoba bezrobotna       d) emeryt/rencista 

14. Który sektor Pan/Pani reprezentuje? 

a)  gospodarczy  

b)  społeczny  

c)  publiczny  

 

5.  Miejsce zamieszkania 

a) gmina Łomża   b) gmina Piątnica  c) gmina Jedwabne   d) gmina Przytuły  e) gmina Wizna                                   

f) gmina Miastkowo  g) gmina Śniadowo      
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II PYTANIA OGÓLNE 

 

1. Czy słyszał(a) Pan/Pani o Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ ? 

a)  tak  

b)  nie 

 

 

5. Czy dostrzega Pan/Pani pozytywne efekty działalności  Lokalnej Grupie Działania 

Stowarzyszenie ,,Sąsiedzi’’ ?Jeśli tak, proszę ocenić w skali od 1-5, gdzie 5 uważa się  

za najwyższą skalę oceny, natomiast 1 – najniższą skalę oceny. 

a) efekty są widoczne ........................ 

b) nie widzę efektów 

c) nie wiem/trudno powiedzieć  

 

 

8. Czy od 2009 roku dostrzega  Pana/Pani pozytywną zmianę w najbliższym swoim 

otoczeniu podczas funkcjonowania LGD w niżej wymienionych dziedzinach?  

 

 Tak Nie Trudno 

ocenić 

a)  Infrastruktura publiczna     

b)  Aktywność społeczna     

c)  Oferta kulinarna     

d)  Oferta turystyka    

e)  Dostęp do kształcenia się/edukacji/szkoleń    

f)  Estetyka przestrzeni     

g)  Bogatsza oferta spędzania wolnego czasu    

 

 

 

Dziękuję za udział w ankiecie                      
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