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I. Realizacja zadań w ramach działania 431 ,,Funkcjonowanie lokalnej 
grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”                                   
 

1) Zorganizowane szkolenia:  

 

2009 rok   

 

1. Konferencja dotycząca ,,Budowania tożsamości narodowych w oparciu o program 

LEADER wykorzystując aspekty historyczne i kulturowe” połączona z otwarciem Biura.  

2. Szkolenie dla pracowników Biura, Zarządu i Rady Programowej Stowarzyszenia ,,Kraina 

Sanu” – LGD, w którym udział wzięło 26 osób.   

 

 

2010 rok 

 

1. Szkolenie z zasad przyznawania i wypłaty pomocy w ramach osi 4 Leader – szkolenie 2-

dniowe dla Zarządu, pracowników Biura oraz lokalnych liderów, w którym udział wzięło 

25 osób.  

2. Szkolenie wyjazdowe 2-dniowe połączone z wizytą studyjną w LGD ,,Beskid Gorlicki”, 

w którym udział wzięło 15 osób. 

3. Szkolenie pn. ,,Małe projekty, myślenie projektowe oraz warsztaty z wypełniania 

wniosków” dla Zarządu, pracowników Biura oraz lokalnych liderów, w którym udział 

wzięło 15 osób.  

4. Szkolenie 2-dniowe z zasad  przyznawania i wypłaty pomocy w ramach działania 

,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, którym udział wzięło 8 osób oraz 

,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” dla beneficjentów i pracowników 

Biura, w którym udział wzięło 9 osób. 

5. Szkolenie dla Zarządu, Rady Programowej i pracowników Biura z zakresu zmian w 

rozporządzeniach dotyczących programu Leader, w którym udział wzięło 17 osób.    

 

2011 rok     

 

1. szkolenia dla beneficjentów pn. „Możliwości pozyskania dofinansowania na realizację 

przedsięwzięć w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Kraina 

Sanu” w którym wzięło udział 21 osób 

2. szkolenie dla beneficjentów pn. „Zasady przyznawania pomocy w małych projektach”  

w którym wzięło udział 20 osób. 

3. szkolenie dla  beneficjentów z zasad przyznawania pomocy z działania „Różnicowanie  

w kierunku działalności nierolniczej”  ” w którym wzięło udział 10 osób  

4. szkolenie dla beneficjentów z zasad przyznawania pomocy z działania ”Tworzenie  

i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w którym wzięło udział 10 osób. 

5. szkolenie dla Rady Programowej, Członków Zarządu oraz pracowników Biura LGD pn. 

„Realizacja lokalnej strategii rozwoju dla obszaru LGD Kraina Sanu w kontekście 

osiągnięcia założonych celów i wykonania zobowiązań zapisanych w umowie ramowej”. 

W szkoleniu wzięło udział 18 osób.   

6. w ramach szkoleń zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR, 3 pracowników Biura 

oraz jeden  Członek Zarządu Stowarzyszenia podnosiło swoje kwalifikacje na 

zewnętrznych szkoleniach, związanych z wdrażaniem osi 4 Leader, funkcjonowaniem 

organizacji pozarządowych oraz rozliczaniem projektów unijnych. 

7. Została zorganizowana i zrealizowana 2-dniowa wizyta studyjna dla lokalnych liderów 

połączona ze szkoleniem w LGD Dunajec Biała ( w wizycie wzięło  udział 15 osób).   
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2012 rok 

1. Szkolenie dla beneficjentów pn. ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  

w którym wzięło udział 10 osób. 

2. Szkolenie dla beneficjentów pn. ,,Małe projekty w ramach osi 4 Leader PROW 2007 – 

2013 – zasady przyznawania pomocy i realizacji operacji” w którym wzięło udział 30 

osób.  

3. Szkolenie dla beneficjentów z zasad przyznawania i wypłaty pomocy w ramach działania 

,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w którym wzięło udział 10 osób.  

4. Szkolenie dla beneficjentów z zasad przyznawania i wypłaty pomocy w ramach działania 

,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w którym wzięło udział 10 osób.  

5. Szkolenie dla członków Zarządu, Rady Programowej oraz pracowników Biura w którym 

udział wzięło 18 osób.      

6. W ramach szkoleń zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR, 2 pracowników Biura 

podnosiło swoje kwalifikacje na zewnętrznych szkoleniach pn. ,,Zarządzanie organizacją 

pozarządową typu partnerstwo trójsektorowe w okresie przejściowym – zarządzanie 

zmianą”, ,,Konstruowanie narzędzi do badań ewaluacyjnych LSR przez LGD – wybrane 

techniki badawcze i ich zastosowanie” związanych z wdrażaniem osi 4 Leader, 

zarządzaniem organizacją pozarządową oraz z metodami i technikami badawczymi w 

badaniach ewaluacyjnych  Lokalnej Strategii Rozwoju.  

7. Została zorganizowana i zrealizowana 2 – dniowa  wizyta studyjna dla lokalnych liderów 

połączona ze szkoleniem pn. ,,Produkt turystyczny czyli jak tworzyć oferty w oparciu o 

lokalne atrakcje i na nich zarabiać” w Urszulinie (w wizycie wzięło udział 17 osób).    

 

2013 rok   

 

1. Szkolenie aktywizujące mieszkańców LGD, beneficjentów działania 413, w którym 

wzięło udział 25 osób. 

2. W ramach szkoleń zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR, 2 pracowników Biura 

podnosiło swoje kwalifikacje na zewnętrznych szkoleniach pn. ,,Metodyka budowy 

oddolnych zintegrowanych strategii rozwoju obszaru w oparciu o zróżnicowane środki 

wsparcia”  

3. Szkolenie dla Rady Programowej, Zarządu, pracowników biura, członków 

stowarzyszenia, pn. „Doskonalenie procesów zarządzania planem strategicznym rozwoju 

obszaru objętego działaniem LGD „Kraina Sanu” – 21 uczestników  

 

2014 rok    

 

1. Szkolenie pn. ,,Zasady przyznawania pomocy w małych projektach” w Tryńczy,  

w którym udział wzięło 18 osób. 

2. Szkolenie pn. ,,Podstawy wiedzy z zakresu prowadzenia badań na obszarze opracowania  

i wykorzystania wyników, do podnoszenia zarządzania strategicznego rozwojem obszaru” 

w Krakowie, w którym udział wzięło 2 pracowników biura Stowarzyszenia ,,Kraina 

Sanu” – LGD.   

3. Szkolenie pn. ,,Realizacja LSR w kontekście założonych celów” w Tryńczy, w którym 

wzięło udział 20 osób. 

4. Szkolenie dotyczące partycypacji publicznej oraz upowszechniające rezultaty projektu 

,,Decydujmy razem” w Krakowie, w którym udział wzięli Dyrektor biura oraz pracownik 

biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD    
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5. Szkolenie pn. ,,Marketing terytorialny w budowaniu strategii działania LGD/LGR – 

zasoby, tożsamość, komunikacja w Krakowie, w którym udział wzięli wiceprezes Zarządu 

wraz z pracownikiem biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” - LGD 

6. Szkolenie połączone z wizytą studyjną dla lokalnych liderów pn. ,,Ekologia oraz 

minimalizacja zagrożeń dla środowiska naturalnego na poziomie gospodarstwa 

agroturystycznego” w miejscowości Gierzwałd (gmina Grunwald), w którym wzięło 

udział 15 lokalnych liderów.  

7. Podkarpacki Kongres PROW w Ropczycach, w którym udział wzięli  Dyrektor biura wraz 

z pracownikiem Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD 

8. Cykl szkoleń z zakresu tworzenia lokalnych strategii rozwoju (LSR), przygotowania 

strategii komunikacyjnej lokalnej grupy działania (LGD) i angażowania społeczności 

lokalnych w przygotowanie i realizację LSR w Boguchwale, w którym udział wzięli 

dyrektor Biura oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD.  

 

 W okresie od 03.07.2014 r. do 31.12.2014 r. w ramach badania nad obszarem 

objętym LSR pn. ,, Wpływ zrealizowanych w latach 2010-2014  projektów w ramach 

wdrażania LSR, ze środków PROW Oś IV Leader na obszar LGD Kraina Sanu, ze 

szczególnym uwzględnieniem produktów i usług turystycznych w celu zdiagnozowania 

możliwości w zakresie rozwoju turystyki” zostały przeprowadzone na całym obszarze LGD 

badania ankietowe wśród losowo wybranych mieszkańców na terenie 7 gmin oraz badania 

fokusowe wśród kilkuosobowych grup osób aktywnych społecznie. Badania zostały 

przeprowadzone przez dr hab. Piotra Nowaka z Instytutu Socjologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie.  

 

 

2) Wydarzenia promocyjne:  

 

2009 rok 

 

1. Udział w Targach LGD w Rzeszowie  

 

2010 rok  

 

1. Udział w dożynkach gminnych w Gorzycach oraz w Kuryłówce (prezentacja stoiska z 

twórczością ludową z terenu  LGD i promocja LGD)   

2. Targi Podkarpackich Lokalnych Grup Działania w Rzeszowie    

3. Konkurs wielkanocny w Wyszatycach organizowany przez Urząd Marszałkowski  

4. Organizacja i przeprowadzanie konkursów dla organizacji pozarządowych oraz młodzieży 

szkolnej z terenu LGD, w tym o motywie Wielkanocnym w Surochowie i motywie 

Bożonarodzeniowym w Adamówce   

5. Organizacja wystawy  twórców ludowych w Radawie   

 

2011 rok 

 

1. Konkurs wielkanocny  pn: „Pisanka i ozdoba wielkanocna”  w Tryńczy ( 82 wystawców) 

2. Konkurs bożonarodzeniowy w Grodzisku Dolnym ( 32 wystawców)  

3. Konkurs fotograficzny „Kraina Sanu w obiektywie”( do konkursu zgłosiło się 6 osób  z 52 

fotografiami) 

4. 3 wystawy twórców ludowych podczas dożynek gminnych w Sieniawie, Grodzisku 

Dolnym i Kuryłówce  (podczas każdych dożynek prezentowało swoją twórczość po 5 

osób z terenu LGD). 
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5. udział  w konkursie  wielkanocnym w Ropczycach organizowanym przez Urząd 

Marszałkowski, w którym LGD zajęła 2 miejsce.   

6. udział w Targach LGD w Rzeszowie  organizowanych przez Urząd Marszałkowski  

(7 wystawców) 

 

W ramach badań nad obszarem objętym LSR przeprowadzono ekspertyzę mającą na celu 

zidentyfikowanie produktów lokalnych, wytwarzanych metodą tradycyjną.  Odbyły się 3 

spotkania z mieszkańcami LGD wytwarzającymi lokalne produkty kulinarne w wyniku 

których powstało opracowanie pn. „Zatrzymać tradycje Krainy Sanu” promujące walory 

tradycyjnej kuchni z terenu LGD. Badanie i przeprowadzone spotkania zaowocowały 

wnioskami (25 wniosków) o wpis produktów na listę produktów tradycyjnych.  

 

2012 rok   

 

1. Konkurs wielkanocny pn. ,,Pisanka i ozdoba wielkanocna” w Sieniawie (38 wystawców). 

2. Konkurs wielkanocny dla Lokalnych Grup Działania z Podkarpacia w Grodzisku Dolnym 

(2 wystawców). 

3. Wiosenny Rajd Nordic Walking w Tryńczy (300 uczestników)    

4. Prezentacja dorobku kulturalnego LGD Kraina Sanu na terenie Muzeum Kultury Ludowej 

w Kolbuszowej (30 wystawców). 

5. IV edycja Targów Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Podkarpackiego  w 

Rzeszowie  (9 wystawców).  

6. Rajd Nordic Walking ,,Sportową Doliną Gminy Jarosław” w Muninie (100 uczestników),  

7. III edycja konkursu bożonarodzeniowego w Kuryłówce (58 wystawców).  

8. Finał konkursu bożonarodzeniowego dla Lokalnych Grup Działania z terenu 

województwa podkarpackiego w Rzeszowie (9 osób reprezentujących).  

 

2013 rok 

 

1. Konkurs wielkanocny pn. ,,Pisanka i ozdoba wielkanocna” w Wólce Pełkińskiej, gmina 

Jarosław (70 wystawców, ponad 250 zwiedzających). 

2. Rajd Nordic Walking w Grodzisku Dolnym (80 uczestników)    

3. Rajd Nordic Walking w Adamówce (70 uczestników) 

4. V edycja Targów Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Podkarpackiego   

w Rzeszowie  (12 wystawców).  

5. Rajd Nordic Walking ,,Sportową Doliną Gminy Jarosław” w Muninie (ponad 100 

uczestników). 

6. Finał konkursu bożonarodzeniowego dla Lokalnych Grup Działania z terenu 

województwa podkarpackiego w Rzeszowie.  

7. Konkurs bożonarodzeniowy organizowany przez LGD ( IV edycja) – Szówsko gmina 

Wiązownica ( 51 wystawców i ponad 100 osób zwiedzających) 

 

2014 rok  

 

1. ,,Turniej wsi” dla sołectw z terenu LGD (ok. 70 uczestników, ok. 300 osób kibicujących)   

2. Konkurs ,,Bazar smaków” dla KGW z terenu LGD (18 wystawców, ok. 300 osób 

zwiedzających)    

3. Udział LGD w ,,Targach LGD” organizowanych przez Urząd Marszałkowski (ok. 250 

osób zwiedzających, 10 wystawców)  

4. Udział LGD w konkursie bożonarodzeniowym organizowanym przez Urząd 

Marszałkowski (ok. 200 osób zwiedzających, 10 wystawców)      

5. Rajd Nordic Walking w gminie Tryńcza (ok. 80 uczestników)    
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6. Rajd Nordic Walking w gminie Sieniawa (ok. 70 uczestników)  

7. Rajd Nordic Walking w gminie Jarosław (ok. 90 osób)   

8. Konkurs ,,Leader kredką malowany” organizowany przez Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” 

– LGD (ok. 80 dzieci, ok. 80 osób zwiedzających wystawę)   

 

3) Materiały promocyjne:  

 

2010 rok 

 

1. Opracowanie reportaży /cztery wydania/ o twórcach ludowych z terenu LGD z ich 

publikacją na stronie internetowej, 

2. Opracowanie, wydanie i rozpowszechnianie ulotek informacyjnych, 

3. Opracowanie i wydanie i rozpowszechnienie folderu dot. wdrażania LSR i zasad 

przyznawania pomocy w ramach działań na które LGD ogłasza nabory, 

4. Opracowanie i wydanie folderu o twórcach ludowych z terenu Krainy Sanu 

5. Wydawanie własne kwartalnika biuletynu informacyjnego LGD – cztery wydania  

6. Zlecone opracowanie mapy obszaru LGD 

7. Zakup namiotu z logotypami, stołu wystawienniczego oraz oprogramowania 

komputerowego do tworzenia i edycji grafiki Corel Draw 

 

2011 rok 

 

1. kwartalnik – Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia (4 wydania),  

2. opracowanie i wydanie folderu informującego o LGD oraz o działaniach osi 4 Leader 

3. wydanie ulotki informującego o LGD oraz o działaniach osi 4 Leader 

4. publikacja w lokalnej prasie ogłoszenia o naborze wniosków na „Małe projekty” i 

„Odnowę i rozwój wsi” 

5. zaprojektowanie i zakup 2 banerów i rollapu, na których umieszczono zdjęcia nadesłane 

do konkursu fotograficznego.  

6. zakup materiałów promocyjnych z logami : breloczki, kalendarze biurowe, smycze, piłki 

plażowe, długopisy, notatniki 

 

2012 rok  

 

1. Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania 

 (2 wydania) 

2. opracowanie i wydanie folderu informującego o LGD oraz o działaniach osi 4 Leader 

3. opracowanie i wydanie publikacji o lokalnych produktach kulinarnych wytwarzanych 

metodą tradycyjną ,,Zatrzymać smaki przeszłości” 

4. zakup materiałów promocyjnych z logami: długopisy, torebki papierowe  

 

2013 rok 

 

1. Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania 

 (2 wydania), 

2. opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego po obszarze LGD, 

3. dodruk publikacji o lokalnych produktach kulinarnych wytwarzanych metodą tradycyjną 

,,Zatrzymać smaki przeszłości”, 

4. zakup materiałów promocyjnych z logami: kubki ceramiczne 
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2014 rok 

 

1. Biuletyn informacyjny Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” - LGD (2 wydania)  

2. Wydanie broszury dot. realizowanych projektów w ramach Leadera na terenie LGD 

3. Zakup materiałów promocyjnych LGD (breloczki, balony, długopisy)  

  

 

II. Realizacja  zadań w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnej 

Strategii Rozwoju” 
 

 

2010 rok     

 

1. Przeprowadzenie procedury związanej z ogłoszeniem i prowadzeniem naborów wniosków 

na działania: małe projekty, odnowa i rozwój wsi, tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz 

prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.  

 

2011 rok 

 

1.przeprowadzenie procedury związanej z ogłoszeniem i prowadzeniem naborów wniosków 

na działania „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz prowadzenie 

dokumentacji w tym zakresie. 

2. zamieszczanie informacji o naborach w prasie lokalnej, opracowanie i wydruk plakatów o 

naborach     

3. Organizacja pracy Rady Programowej przy ocenie wniosków 

4. Opracowywanie zmian dokumentacji związanej z umową ramową ( w związku ze zmianą 

przepisów prawnych regulujących wdrażanie LSR oraz z przesuwaniem środków na 

poszczególne działania)   

 

 

2012 rok 

 

1. Przeprowadzenie procedury związanej z ogłoszeniem i prowadzeniem naborów wniosków 

na działania ,,Małe projekty”, ,,Odnowa i rozwój wsi”, ,,Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”, ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz 

prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. 

2. Zamieszczanie informacji o naborach w prasie lokalnej, opracowanie i wydruk plakatów  

o naborach. 

3. Organizacja pracy Rady Programowej przy ocenie wniosków.       

 

 

2013 rok  

 

1. Przeprowadzenie procedury związanej z ogłoszeniem i prowadzeniem naborów wniosków 

na działanie „Odnowa i rozwój wsi”, oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. 

2. Organizacja pracy Rady Programowej przy ocenie wniosków. 

3. Przygotowanie  dokumentacji związanej z realizacją umowy na wdrażanie LSR i potrzebą 

jej aneksowania.  
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W dniu 11.12.2013 r. został podpisany aneks do umowy na wdrażanie LSR oraz na 

Funkcjonowanie LGD, będący następstwem wnioskowanych przez LGD zmian, w zakresie 

zmiany w załączniku nr 2 do umowy – Limity środków na działania Osi 4 poprzez 

przeniesienie środków finansowych  zaplanowanych w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju 

Krainy Sanu na rok 2014 w sposób następujący: 

 

 z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” kwotę 78 139,50 zł przeniesiono 

na ,,Odnowę i rozwój wsi”, 

 z działania ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” kwotę 117 989,50 zł 

przeniesiono na ,,Odnowę i rozwój wsi”, 

 z działania ,,Małe projekty” kwotę 119 012,07 zł przeniesiono na ,,Małe projekty”. 

 

 Otrzymaną kwotę 196 129,00 zł na „Odnowę i rozwój wsi”  pomniejszono  o 20 %  

i rozdysponowano łącznie  156 903,20 zł.   

 W wyniku pomniejszenia o 20 % całkowity budżet LSR pomniejszono o 46 148,00 zł, 

koszty bieżące w ramach umowy na Funkcjonowanie LGD o 6 922,20 zł. 

 

Zmiany zostały uchwalone na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

„Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania w dniu 25 października 2013 r.     

 

 

2014 rok  

 

1. Przeprowadzenie procedury związanej z ogłoszeniem i prowadzeniem naborów wniosków 

na działanie:  

 ,,Małe projekty” – w okresie od 06.02.2014 r. – 20.02.2014 r. 

 ,,Odnowa i rozwój wsi” – w okresie od 06.02.2014 r. – 20.02.2014 r. 

 ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – w okresie od 06.02.2014 r. – 

20.02.2014 r. 

 ,,Odnowa i rozwój wsi” – w okresie od 12.03.2014 r. – 25.03.2014 r. 

 ,,Odnowa i rozwój wsi” – w okresie od 13.08.2014 r. – 28.08.2014 r. 

oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie. 

2. Organizacja pracy Rady Programowej przy ocenie wniosków. 

3. Przygotowanie  dokumentacji związanej z realizacją umowy na wdrażanie LSR i potrzebą 

jej aneksowania.    

 

W dniu 27.02.2014 r. podpisano aneks nr 9 do umowy na Funkcjonowanie LGD…, w 

zakresie zmiany podziału kosztów w zestawieniu rzeczowo – finansowym, które uwzględnia 

poniesione już wydatki na poszczególne działania w poprzednich latach (od 2011 włącznie) 

oraz wydatki zaplanowane do poniesienia do końca okresu programowania.  

Zakończenie realizacji VII etapu – wydatkowano 130 495,49 zł . 

Nie wykorzystane środki w kwocie 2 800,00 zł przeniesiono na VII etap (konieczne 

zaplanowanie dwóch dodatkowych posiedzeń Rady Programowej), pozostała kwota 1 146,79 

zł przeniesiona została na IX etap (aneks nr 10 z dnia 26.08.2014 r. w zakresie zmiany planu 

finansowego). 

Zakończenie realizacji VIII etapu – wydatkowano 172 061,41 zł. 

Oszczędności w kwocie 4 187,64 zł przeniesiono na IX etap. 

Zmiany zostały uwzględnione i zaakceptowane aneksem nr 11 z dnia 03.03.2015 r. do umowy 

na Funkcjonowanie LGD LGD z dnia 11.02.2011 r.  
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W dniu 26.06.2014 r. został podpisany aneks nr 10 do umowy Nr 6933-UM0900021/09  

o warunkach i sposobie realizacji LSR, który wynikał z decyzji podjętych na Walnym 

Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 06 czerwca 2014 r., dot.:  

 przesunięcia z działania ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” kwoty 

103 779,50 zł na działanie ,,Odnowa i rozwój wsi” 

 przesunięcia z działania ,,Małe projekty” kwoty 3 125,20 zł na działanie ,,Odnowa i 

rozwój wsi” 

 przesunięcia z ,,Odnowy i rozwoju wsi” kwoty 1 875,63 zł na to samo działanie na 

2014 r.  

 

 

III. Realizacja zadań w ramach działania 421 „Wdrażanie  projektów 

współpracy”  

 
Rok 2009  

 

Nawiązano współpracę ze: Stowarzyszeniem Promocji i Przedsiębiorczości w Rzeszowie, 

Stowarzyszeniem polsko – węgierskim w Lubaczowie, oraz polsko – wegierskim 

Stowarzyszeniem w Erdzie, współpraca z Klubem Konsulów – Sekretarzem Generalnym. 

 

Rok 2011   

 

I etap 
01.01.2011 r. – 

31.05.2011 r.  

1. Wytyczenie tras poprzez opracowanie projektów 7 Nordic 

Walking Parków na terenie 7 gmin wchodzących w skład LGD. 

( tj. wybór tras i ich weryfikacja wg. warunków podłoża, 

ukształtowania terenu i stopnia trudności, obmiar tras, określenie 

 i zdefiniowanie znaków tras na miejscu, stworzenie planu 

ogólnego tras i rozmieszczenia znaków, opracowanie koncepcji 

graficznej tablic opisowo – poglądowych, prezentacja gotowych 

projektów parków z trasami) 

 

II etap 
01.04.2011 r. – 

30.09.2011 r.  

1. Oznakowanie przy pomocy tablic opisowo-poglądowych oraz 

znaków kierunkowych wytyczonych tras do uprawiania nordic 

walking. ( tj. oznakowanie 280 km tras, zamontowanie tablic 

opisowo – poglądowych – 56 sztuk, oznakowanie tras w terenie 

( szablony) – 1700 szt. , kompleksowy montaż systemu 

oznakowania).   

2. Opracowanie i powielenie materiału audiowizualnego ( filmu 

promującego realizację projektu współpracy i utworzonych w  

ramach jego realizacji certyfikowanych tras do uprawiania 

Nordic Walking, obejmujący m.in. zdjęcia z lotu ptaka, 

udźwiękowienie filmu, profesjonalna rejestracja głosu lektora w 

wersji polskojęzycznej i anglojęzycznej, powielenie filmu w 

liczbie 500 egzemplarzy.) 

 

III etap 
01.09.2011 r. – 

25.10.2011 r.  

1. Organizacja i przeprowadzenie imprezy inaugurującej ( rajdu)  

funkcjonowanie  7 Nordic Walking Parków, zlokalizowanych na 

obszarze działania Stowarzyszenia „Kraina Sanu” – LGD.  

Koszty imprezy objęły : zabezpieczenie medyczne, 

ubezpieczenie imprezy, zabezpieczenie eksperckie – 

instruktorzy, wypożyczenie kijów do NW, nagłośnienie, 
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konferansjer, ciepły posiłek dla uczestników rajdu Nordic 

Walking.    

 

Zostały złożone wnioski o płatność : 

- w dniu 31.05.2011r, na kwotę 45 000,00 zł 

- w dniu 30.09.2011r, na kwotę 121 685,00 zł 

- w dniu 25.10.2011r, na kwotę 6 100,00 zł  

 

Wnioskowane kwoty zostały w 100 % wypłacone.  Wartość projektu 172 785 

 

 

IV. Realizacja projektu w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich           

 
Rok 2011 

 

Projekt pn: „Nowe formy aktywności – Nordic Walking w Krainie Sanu” realizowany 

był w okresie od 01.08.2011r. do 31.10.2011r. w ramach Programu Operacyjnego Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich 2011 na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kraina Sanu”.  

Działania planowane w projekcie miały na celu aktywizację mieszkańców LGD, 

integrację środowiska wiejskiego oraz promocję zdrowego stylu życia i spędzania wolnego 

czasu. Cel ten został osiągnięty przede wszystkim poprzez wyszkolenie instruktorów Nordic 

Walking działających na obszarze LGD oraz utworzenie w gminach wchodzących w skład  

 LGD grup osób spotykających się na zajęciach cyklicznych i ćwiczących pod nadzorem 

instruktorów Nordic Walking.  

Na zakończenie projektu zorganizowany został Rajd Nordic Walking. Rajd odbył się 

21 października 2011 roku w miejscowości Ożanna (gmina Kuryłówka) po 6 km trasie, miał 

charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców obszaru objętego projektem.  

 

Całkowita wartość projektu wynosiła 32 168,89 zł,  

Przyznana kwota dotacji – 28 156,68 zł 

Rozliczona  wartość dofinansowania 27 968,89 zł.     

 

Kwota niewykorzystana – 187,79 zł zwrócona została na rachunek Ministerstwa Pracy.    

Wkład własny finansowy Stowarzyszenia – 3000,00 zł 

Wkład własny niefinansowy Stowarzyszenia -  praca wolontariacka – 1200,00 zł. 

 

Rok 2012          

 

Projekt pod nazwą ,,Działajmy razem i uczmy się od siebie” – międzypokoleniowe 

spotkania dzieci i seniorów realizowany był przez Stowarzyszenie ,,Kraina Sanu” – Lokalna 

Grupa Działania w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2012 r.                                       

Projekt otrzymał dofinansowanie  z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  

w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na podstawie umowy   

408_I/12 z dnia 20.07.2012 r.                                  

Działania planowane w projekcie przyczyniły się do aktywnego udziału mieszkańców 

w procesie rozwoju obszarów wiejskich.                                     

W ramach  projektu podjęto  wspólne działania osób starszych z dziećmi i młodzieżą, 

służące wzajemnemu poznaniu, ułatwieniu spojrzenia na siebie nawzajem z większą 

otwartością, nauczeniu się wrażliwości i tolerancji a przede wszystkim zapełnienia czasu 

wolnego. Uczestnicy brali udział w cyklicznych zajęciach integracyjnych, rękodzielniczych, 
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rekreacyjno – sportowych, w zajęciach z wizażu, w wyjazdach do Muzeum Kultury Ludowej 

w Kolbuszowej.     

29 listopada odbyło się uroczyste podsumowanie i zamknięcie projektu. Uroczystemu 

podsumowaniu projektu, obok występów artystycznych oraz wystawy fotograficznej w galerii 

sztuki towarzyszyła wystawa prac wykonanych podczas zajęć rękodzielniczych odbytych w 

trakcie realizacji projektu.                     

 

Całkowity koszt realizacji projektu to 46 605,00  złotych  

Wysokość dotacji – 39 812,36 zł                      

Wysokość środków własnych finansowych  3 502,53 zł   

Wkład niefinansowy czyli praca członków i wolontariuszy 3 150, 00 zł  

 

V. Realizacja działania ,,Granty Krainy Sanu”  
 

2012 rok 

 

W 2012 roku  Stowarzyszenie „Kraina Sanu” –LGD,  zrealizowało pierwszą edycję 

Konkursu  Grantowego pn. „GRANTY KRAINY SANU”.        

Nabór o przyznanie pomocy na finansowanie operacji w ramach ,,Grantów Krainy 

Sanu”  trwał od 4 czerwca do 20 czerwca 2012 r. Limit dostępnych środków na realizację 

ww. działania wynosił 35 000,00 zł.             

Kwota na realizację tego działania – 35 000,00 zł w całości pochodziła ze środków 

własnych Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” -  LGD – tj. ze składek  członkowskich  jednostek 

samorządu terytorialnego.   

Beneficjentami  grantów mogły być  działające wyłącznie na obszarze działania 

Stowarzyszenia podmioty, w szczególności: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, instytucje 

kultury, biblioteki  oraz grupy nieformalne takie jak : Koła Gospodyń Wiejskich, sołectwa, 

kluby sportowe, zespoły ludowe.  

     Każdy podmiot  mógł   złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy, przy czym wartość 

całkowita jednego projektu nie mogła być niższa niż 1000,00 zł i nie wyższa niż 2500,00 zł.   

 

W trakcie naboru zostało złożonych 14 wniosków: 13  otrzymało dofinansowanie, 1 

wniosek został odrzucony.  

 

Uzyskane środki przeznaczono m.in. na  organizację imprez kulturalnych, 

rekreacyjnych, sportowych, promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem 

lokalnego dziedzictwa,  kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, 

odnawianie, eksponowanie lokalnych pomników historii, obiektów architektury sakralnej. 

 Wszystkie zadania musiały być zgodne z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy 

Sanu.   

 

Umowy dotyczące realizacji ,,Grantów Krainy Sanu”:  

 

1. Umowa na obsługę muzyczną pikniku rodzinnego w Sobiecinie organizowanego  

i poprowadzonego przez Stowarzyszenie ,,Kobiety razem w Sobiecinie” w ramach 

realizacji działania ,,Granty Krainy Sanu” – 400,00 zł. 

2. Umowa na wykonywanie czynności konferansjera podczas trwania pikniku rodzinnego w 

Sobiecinie, organizowanego i poprowadzonego przez Stowarzyszenie ,,Kobiety razem w 

Sobiecinie” w ramach realizacji działania ,,Granty Krainy Sanu” – 200,00 zł. 

3. Umowa na obsługę muzyczną imprezy ,,Pikniku rodzinnego pieczonego ziemniaka 2012” 

w Wólce Grodziskiej, organizowanego i poprowadzonego przez Radę Rodziców przy 
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Społecznej Szkole Podstawowej w Wólce Grodziskiej, w ramach realizacji działania 

,,Granty Krainy Sanu” – 600,00 zł.  

 

 

2013 rok                            

Nabór o przyznanie pomocy na finansowanie operacji w ramach ,,Grantów Krainy 

Sanu”  trwał od 08 lipca 2013 r. do 25 lipca 2013 r. Limit środków własnych na realizację 

w/w działania wynosił 35 000,00 zł. 

Beneficjentami  grantów mogły być  działające wyłącznie na obszarze działania 

Stowarzyszenia podmioty, w szczególności: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, instytucje 

kultury, biblioteki  oraz grupy nieformalne takie jak : Koła Gospodyń Wiejskich, sołectwa, 

kluby sportowe, zespoły ludowe.  

     Każdy podmiot  mógł   złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy, przy czym wartość 

całkowita jednego projektu nie mogła być niższa niż 1000,00 zł i nie wyższa niż 2500,00 zł.   

 

W trakcie naboru zostało złożonych 16 wniosków. 14 wniosków otrzymało 

dofinansowanie, 2 wnioski został odrzucone, na posiedzeniu Zarządu w dniu 02 sierpnia 2013 

r. tj. : 

 

Do realizacji wybrano projekty:  

 

1. „Wczoraj i dziś – warsztaty promujące lokalne rękodzieło”  złożony przez Stowarzyszenie 

Rozwoju Wiosek Opaleniska, Podlesie, Zmysłówka. 

2. „Świat dźwięków dawnej wsi…”  złożony przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 

Kulturalno-Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy. 

3. „Gminne dożynki w Leżachowie” złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich  

w Leżachowie. 

4. „Święto pieczonego ziemniaka 2013” złożony przez Radę Rodziców przy Społecznej 

Szkole Podstawowej w Wólce Grodziskiej. 

5. „Bazar smaków w Leżachowie” złożony przez Sołectwo Leżachów. 

6. „Tradycja dożynek – wielopokoleniowy przekaz lokalnych obrzędów i zwyczajów”       

złożony przez  Gminne Centrum Kultury w Wiązownicy. 

7. „Podtrzymujmy tradycje, ucząc i bawiąc się razem”  złożony przez Koło Gospodyń 

Wiejskich w Tryńczy. 

8. „Dożynki gminne w Kuryłówce – prezentacja umiejętności rękodzielniczych i teatralno – 

obrzędowych mieszkańców z terenu gminy Kuryłówka” złożony przez Stowarzyszenie na 

rzecz rozwoju Gminy Kuryłówka 

9.  „Ocalić od zapomnienia – jak to dawniej bywało w Gminie Adamówka” złożony przez 

Sołectwo Adamówka 

10. „Bawmy się razem i uczmy się od siebie – międzypokoleniowe spotkania mieszkańców 

Tuczemp” złożony przez Stowarzyszenie „Miłośników Tuczemp” 

11. „Zapałów smakiem, słowem i kredką malowany” złożony przez Koło Gospodyń 

Wiejskich w Zapałowie 

12. „Rekonstrukcja wydarzeń „Wrzesień 1939” – Bitwa o most w Tryńczy” złożony przez 

Gminną Bibliotekę Publiczną w Tryńczy 

13. „W zdrowym ciele zdrowy duch – promowanie aktywnego spędzania  czasu wolnego” 

złożony przez Stowarzyszenie „Kobiety razem w Sobiecinie” 

14. „Ruch – Taniec- Muzyka niech w Adamówce nie zanika” złożony przez Uczniowski 

Międzyszkolny Klub Sportowy „Spartakus” w Adamówce  

 

Nie wybrano do finansowania i realizacji projektów pn.„Kultywowanie tradycji sportowych 

poprzez reaktywowanie sekcji piłki ręcznej dziewcząt przez Miejski Klub Sportowy Sokół 
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Sieniawa”, oraz  „Katarzynki w Kuryłówce – prezentacja umiejętności teatralno - 

obrzędowych mieszkańców z terenu gminy Kuryłówka”.  

 

W ramach realizacji  ,,Grantów Krainy Sanu 2013” podpisano 12 umów, w tym  2 umowy 

zlecenia oraz 10 umów o dzieło na ogólną kwotę brutto  4 230,00 zł.  

 

Pozostałe koszty realizacji – 30 746,10 zł 

 

Łącznie wykorzystana kwota z przyznanej 35 000,00 zł dotacji -  34 976,10 zł  

 

 

Realizacja działania „Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych z terenu gminy 

Tryńcza”  

 
Nabór o przyznanie pomocy na finansowanie operacji w ramach  tego konkursu trwał od  

11 lipca 2013 r. do 26 lipca 2013 r. Limit dostępnych środków na realizację ww. działania 

wynosił 13 500,00 zł.             

Kwota na realizację tego działania w całości pochodziła ze środków własnych Stowarzyszenia 

,,Kraina Sanu” -  LGD – tj. z dodatkowej  składki  członkowskiej przekazanej przez Gminę 

Tryńcza. 

 

Zostało złożonych 9 wniosków, wszystkie otrzymały dofinansowanie, tj.:   

 

1. „Zakolędujmy razem -międzypokoleniowe spotkanie mieszkańców wsi Głogowiec”  

złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich w Głogowcu 

2. „Spotkanie opłatkowe mieszkańców wsi Wólka Ogryzkowa”  złożony przez Koło 

Gospodyń Wiejskich w Wólce Ogryzkowej 

3. „Z kulturą do różnych zakątków naszej gminy” złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich 

w Wólce Małkowej 

4. „Festyn rodzinny – mama, tata i ja” złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich  

w Gniewczynie Trynieckiej 

5. „Jubileusz 10-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Jagielle” złożony przez Koło Gospodyń 

Wiejskich w Jagielle 

6. „Dożynki czas zacząć” złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich w Tryńczy  

7. „Ubieszańskie tradycje bożonarodzeniowe” złożony przez  Koło Gospodyń Wiejskich  

w Ubieszynie  

8. „Dożynki gminne”  złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich w Gorzycach 

9. „Święto pieczonego ziemniaka” złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich w Gniewczynie 

Łańcuckiej 

 

 

Łącznie wykorzystana kwota z przyznanej 13 500,00 zł dotacji - 13 492,10 zł    

 

 

VI. Kontrole zewnętrzne  
 

2009 rok 

 

1. Kontrola przeprowadzona przez ZUS, z wydziału kontroli płatników i składek. 

Termin kontroli: 20.10.2009 r. – 28.10.2009 r.  
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2010 rok  

 

1. Kontrola przeprowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego pod kątem weryfikacji 

straty z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2007 r.  

2. Kontrola realizacji wniosku z 2008 r. w ramach FIO pn. ,,Ekonomia zrównoważonego 

rozwoju – model ekonomii społecznej w Krainie Sanu” (na zasadzie przekazania 

dokumentacji do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej”   

3. Kontrola przeprowadzona przez Euroregion Karpacki, wniosku realizowanego w 2008 r. 

pn. Urynkowienie tradycyjnego produktu lokalnego – program wdrażania marketingu 

produktów lokalnych i tworzenia grupy marki obszarowej” w zakresie trwałości projektu 

w formie wizyty monitorującej potwierdzającej zrealizowanie projektu zgodnie  

z wnioskiem i umową oraz, że cel projektu nie uległ zmianie.  

 

2011 rok 

 

1. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego 

    Zakres kontroli : Wniosek o płatność w ramach „Funkcjonowanie LGD, nabywanie  

    umiejętności i aktywizacja” za 2010 rok. 

    Termin kontroli : 05-06.05. 2011 r. 

 

2. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego 

    Zakres kontroli : Wniosek o płatność w ramach „Wdrażania projektu współpracy” za I etap 

    Termin kontroli : 30.08.2011 r.  

 

3. Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Woj. Podkarpackiego 

    Zakres kontroli : Wniosek o płatność w ramach „Wdrażania projektu współpracy” za II    

    etap. 

    Termin kontroli : 14.12.2011 r.  

 

Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości w realizacji zadań.  

     

2012 rok 

 

1. Kontrola przeprowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przeworsku 

Zakres kontroli: ,,Weryfikacja straty – podatek dochodowy od osób prawnych za 2010 r.” 

Termin kontroli: 29 – 30 marzec 2012 r., 3 i 11 kwiecień 2012 r.      

 

 

2013 rok 

 

W 2013 roku nie zostały przeprowadzone żadne kontrole zewnętrzne.  

 

 

2014 rok  

 

W 2014 r. w Stowarzyszeniu ,,Kraina Sanu” – LGD przeprowadzono 2 kontrole zewnętrzne. 

 

 W dniach 16 - 17.09.2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

przeprowadził kontrolę, która dotyczyła realizacji Projektu Współpracy - Nordic Walking 

Park Podkarpacie Centrum oraz etapu obsługi wniosku:  

- wniosek o przyznanie pomocy, 

- wniosek o płatność,  
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- etap ex-post 

 

 W dniach 06-13.10.2014 r. miała miejsce druga kontrola Urzędu  Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego (Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).  

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie poprawności dokonania przez LGD wyboru operacji 

w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pod względem zgodności  

z przepisami prawa, PROW 2007 – 2013 i umową o warunkach i sposobie realizacji lokalnej 

strategii rozwoju (tzw. umowa ,,ramowa”). Kontrolą zostały objęte konkursy w ramach 

działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresach: 

a) operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 

,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,  

b) operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa 

i rozwój wsi”, 

c) małych projektów tj. operacji, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 

3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,  

d) operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 

,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

 

 

VII. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

 
 

Lp. Data posiedzenia Ilość podjętych uchwał 

 

2009 r. 

1.  06.02.2009 r. 1 

2.  30.06.2009 r. 1 

3.  19.11.2009 r.  7 

2010 r.  

1.  08.02.2010 r. 33 

2.  26.03.2010 r. 2 

3.  28.05.2010 r. 1 

4.  04.11.2010 r. 11 

2011 r.       

1.  12.01.2011 r. 3 

2.  30.03.2011 r. 4 

3.  30.11.2011 r. 6 

2012 r. 

1.  28.03.2012 r. 12  

2.  30.07.2012 r. 3 

2013 r.  

1.  20.03.2013 r.  6 

2.  25.10.2013 r.  3 

2014 r.  

1.  12.02.2014 r.  33 

2.  06.06.2014 r.  3  

2015 r.  

1.  20.01.2015 r. 2 
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VIII. Posiedzenia Zarządu  

 
 

Lp. Data posiedzenia Ilość podjętych uchwał  

 

2009 r.  

1.  11.01.2009 r.   2 

2.  26.03.2009 r.   2 

3.  02.06.2009 r.  1 

4.  15.06.2009 r. 2 

5.  15.07.2009 r. 1 

6.  07.08.2009 r. 1 

7.  01.09.2009 r. 2 

8.  12.10.2009 r. 9 

9.  09.11.2009 r. 9 

10.  19.11.2009 r. 2 

11.  02.12.2009 r. 3 

2010 r.  

1.  03.02.2010 r. 7 

2.  16.03.2010 r. 6 

3.  26.10.2010 r. 9 

4.  24.05.2010 r. 4 

5.  29.06.2010 r. 1 

6.  20.07.2010 r. 5    

7.  26.10.2010 r. 9 

2011 r. 

1.  05.01.2011 r. 7 

2.  16.02.2011 r. 4 

3.  24.05.2011 r. 1 

4.  22.11.2011 r. 9 

2012 r.  

1.  01.03.2012 r.  4 

2.  28.03.2012 r. 3 

3.  27.06.2012 r. 13 

4.  31.10.2012 r. 2 

5.  28.11.2012 r. 1 

2013 r.   

1.  31.01.2013 r.  1 

2.  18.02.2013 r.   1 

3.  04.03.2013 r. 5 

4.  30.04.2013 r.  1 

5.  21.06.2013 r.  3 

6.  02.08.2013 r. 4 

7.  25.10.2013 r.   4 

2014 r. 

1.  10.01.2014 r. 1 

2.  06.02.2014 r. 3 

3.  12.02.2014 r. 2 

4.  29.05.2014 r. 3 

5.  12.11.2014 r. 1 
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6.  17.12.2014 r. 1 

2015 r.  

1.  20.01.2015 r.  3 

 

 

 

IX. Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia ,,Kraina Sanu” – LGD  

 
 
 

Lp. 

 

Data naboru wniosków 

 

 

 

Data 

posiedzenia 

 

Liczba 

członków 

organu 

decyzyjnego 

Liczba 

obecnych na 

posiedzeniu 

członków/ 

reprezentantów 

członków 

organu 

decyzyjnego 

LGD  

 

Liczba 

podjętych 

uchwał   

 

od 

 

do 

2009 rok 

1.  ----- ----- 22.04.2009 r. 14 8  0    

2010 rok 

1.  ------ ----- 08.02.2010 r. 14 9     1 

2.  05.01.2010 r. 29.01.2010 r. 15.02.2010 r. 14 14 19 

3.  15.04.2010 r. 14.05.2010 r. 31.05.2010 r. 14 14 27 

4.  28.10.2010 r. 23.11.2010 r. 03.12.2010 r. 14 14 2 

2011 rok 

1.  30.06.2011 r. 29.07.2011 r. 10.08.2011 r. 14 10 0 

2.  30.06.2011 r. 29.07.2011 r. 08.09.2011 r. 14 11 19 

3.  30.06.2011 r. 29.07.2011 r. 17.10.2011 r. 14 11 2 

4.  10.10.2011 r. 28.10.2011 r. 08.11.2011 r. 14 11 0 

5.  10.10.2011 r. 28.10.2011 r. 22.11.2011 r. 14 8 2 

2012 rok        

1.  29.06.2012 r. 27.07.2012 r. 16.08.2012 r. 14 11 0 

2.  29.06.2012 r. 27.07.2012 r. 31.08.2012 r. 14 10 34  

2013 rok 

1.  29.11.2012 r. 14.12.2012 r. 03.01.2013 r. 14 8 0 

2.  29.11.2012 r. 14.12.2012 r. 16.01.2013 r. 14 8 6 

3.  06.05.2013 r. 24.05.2013 r. 11.06.2013 r. 14 8 0 

4.  06.05.2013 r. 24.05.2013 r. 21.06.2013 r. 14 8 1 

2014 rok   

1.  06.02.2014 r. 20.02.2014 r. 28.02.2014 r.  14 12 1 

2.  06.02.2014 r. 20.02.2014 r. 18.03.2014 r. 14 12 11 

3.  12.03.2014 r. 25.03.2014 r. 10.04.2014 r. 14 9 1 

4.  12.03.2014 r. 25.03.2014 r. 25.04.2014 r. 14 9 1 

5.  13.08.2014 r. 28.08.2014 r. 05.09.2014 r. 14 9 0 

6.  13.08.2014 r. 28.08.2014 r. 16.09.2014 r. 14 9 1 

  

 

 

 

 

 


