
 

 

 

UCHWAŁA NR W/I/01/20 
WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  

Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 
 Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi  

z dnia 05 marca  2020 r. 
 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja 
Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w tym Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019 
 
Na podstawie § 15 ust. 2 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozowju 
Ekonimicznego Wsi uchwala się co następuje: 
 
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozowju 
Ekonimicznego Wsi, w tym Zarządu Stowarzyszenia, za rok 2019, zgodnie z załącznikiem do niniejszej 
uchwały. 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia. 

 

 

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  

N.A.R.E.W. -Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi 

 

………………………………………………………………………………….………… 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Załącznik do uchwały Nr W/I/01/20 
WZC z dnia 05.03.2020 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W. – 
NARWIAŃSKA AKCJA ROZWOJU EKONOMICZNEGO WSI, W TYM ZARZĄDU,  

ZA OKRES 01.01.2019 – 31.12.2019 
 
Nazwa: 

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. –  Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi 
w dalszej części sprawozdania używany skrót: Stowarzyszenie N.A.R.E.W. 

Siedziba:  Ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna 
Sąd rejestrowy: 

Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Nr KRS: 0000252668 
Statut: 

• Uchwalony Uchwałą Nr W/I/05/10 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. 
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 18 lutego 
2010 r. w sprawie uchwalenia nowego statutu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja 
Rozwoju Ekonomicznego Wsi  – przyjęcie tekstu jednolitego Statutu /obowiązujący do 12 
października 2015r/. 

• Zmieniony Uchwałą Nr W/II/10/15 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. –  
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z dnia 
13 października 2015r. , Uchwałą Nr W/I/08/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
N.A.R.E.W. –  Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z siedzibą w Turośni Kościelnej z 
dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - 
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi  . 

• Ostatnia aktualizacja Statutu stanowi Załącznik do Uchwały WZC Nr W/III/01/17 z dnia 
07.12.2017 

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU: 
Kadencja zarządu wybranego w 2015r na okres 2015-2019 upłynęła 26 lutego 2019r. Powołany organ 
pełnił swoje funkcje do czasu wyboru kolejnego zarządu. Wybór zarządu na kolejną czteroletnią 
kadencję nastąpił w dniu 21 marca 2019r Uchwałą WZC Nr W/II/01/19, na mocy której powołano 
zarząd stowarzyszenia w składzie: 

1. Robert Wardziński 
2. Dariusz Sikorski 

3. Marek Stankiewicz 

4. Krzysztof Gołaszewski 
5. Witold Łapiński 

6. Henryk Łapiński 
7. Józef Zajkowski 

8. Grzegorz Jakuć 
9. Mariusz Dudziński 

10. Mariusz Korzeniewski 

11. Krzysztof Wądołowski 
12. Ryszard Modzelewski 

Nowopowołany Zarząd ukonstytuował się w dniu 21 marca 2019r. Uchwałą NR Z/I/02/19 wybrano : 
1.Prezesa Zarządu w osobie Mariusza Dudzińskiego, 
2.Wiceprezesów Zarządu w osobch Roberta Wardzińskiego i Ryszarda Modzelewskiego. 
 
SKŁAD OSOBOWY KOMISJI REWIZYJNEJ: 
Kadencja komisji wybranej w 2015r na okres 2015-2019 upłynęła 26 lutego 2019r. Powołany organ 
pełnił swoje funkcje do czasu wyboru kolejnej komisji. Wybór komisji na kolejną czteroletnią kadencję 
nastąpił w dniu 14 marca 2019r Uchwałą WZC I/06/19 , na mocy której powołano komisję  rewizyjną 
stowarzyszenia w składzie: 

1. Bielonko Andrzej  
2. Kondracki Paweł  



 

 

 

3. Żukowicz Monika  
Komisja ukonstytuowała się w dniu 14 marca 2019r. Na jej posiedzeniu wybrano : 
1.Przewodniczącego Komisji w osobie Andrzeja Bielonko 
2. Wiceprzewodniczącą Komisji w osobie Moniki Żukowicz 
 
W roku 2019 Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi prowadziło 
działalność w następujących dziedzinach: 

 
I. REALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 
Po podpisaniu Umowy na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju każda  
z Lokalnych Grup Działania może ogłaszać konkursy na swoim terenie. 
Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na lata 2014-2020 przedstawiał się 
następująco: 
EFFROW: 12 230 000 zł., w tym, realizacja LSR – 9 000 000 zł., projekty współpracy – 180 000 zł., 
funkcjonowanie biura - 2 450 000 zł., aktywizacja – 600 000 zł. 
EFRR: 7 103 081 zł., EFS: 7 760 946 zł. RAZEM: 27 094 027 zł. 
W dniu 19 czerwca 2019 podpisano aneks Nr 13 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność , na mocy którego budżet Lokalnej Strategii 
Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. na lata 2014-2020 przedstawia się następująco: 
EFFROW: 13 220 000 zł., w tym, realizacja LSR – 9 990 000 zł., projekty współpracy – 180 000 zł., 
funkcjonowanie biura - 2 450 000 zł., aktywizacja – 600 000 zł. 
EFRR: 11 364 929 zł., EFS: 7 760 946 zł. RAZEM: 32 345 875 zł. 

Warto zwrócić uwagę iż LGD N.A.R.E.W. w pierwszym okresie wdrażania LSR, biorąc pod uwagę 
ogromne zapotrzebowanie zgłaszane przez wnioskodawców, uruchomiła znaczącą część swojego 
budżetu ogłaszając nabory wniosków w ramach EFRROW, w ramach EFRR i w ramach EFS. 
W roku sprawozdawczym ogłoszono łącznie 17 naborów wniosków o dofinansowanie . I tak : 
- w ramach EFRROW – 9 naborów,  
- w ramach EFS – 8 naborów . 
Okres objęty sprawozdaniem, scharakteryzować można jako czas wytężonych działań Biura LGD  na 
rzecz zapewnienia jak najwyższego poziomu osiągniecia wskaźników opisanych w Lokalnej Strategii 
Rozwoju oraz zaplanowanych do realizacji w okresie 2016-2018 czyli w tzw. pierwszym kamieniu 
milowym. Jak pokazuje zamknięcie roku 2018, cel tan udało się osiągnąć w niemal 100 % ( w 
niektórych działaniach poziom wskaźników osiągniętych przekracza sto procent, w niektórych jest 
bliski stu procentom) , a realizację harmonogramu naboru wniosków ocenić należy bardzo wysoko. 
Takie działania spowodowały iż LGD N.A.R.E.W. znalazło się w czołówce LGDów województwa 
podlaskiego pod względem realizacji LSR, jej wskaźników i zakontraktowanych środków finansowych. Z 
tego powodu mogliśmy ubiegać się o tzw. nagrody, tj. zwiększenie środków finansowych na realizację 
LSR. W ramach tego zwiększenia otrzymaliśmy niemal 1 mln złotych na działania w ramach PROW z 
zakresu przedsiębiorczości oraz 4mln 261 tys. na realizację przedsięwzięć w ramach EFRR. W dniu 
19.06.2019r.  podpisany został aneks do umowy ramowej na mocy którego obecny budżet LSR LGD 
N.A.R.E.W.  wynosi 32 345 875 zł, tj. o 5 251 848 zł więcej w stosunku do pierwotnego. 
Stąd też, w roku 2019 zintensyfikowane zostały działania biura LGD na rzecz realizacji zwiększonego 
budżetu i harmonogramu naborów wniosków . 
Na chwilę obecna stwierdzić należy, iż realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju LGD N.A.R.E.W. przebiega 
prawidłowo i , jeśli nie wystąpią nieprzewidziane zdarzenia mogące zaburzyć tan stan, osiągnięcie 
zakładanych efektów jest niezagrożone. 
W roku 2019 sporządzony został przez biuro LGD  raport ewaluacyjny o charakterze sprawozdawczym. 
Jego celem była okresowa ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz realizacji działań Lokalnej 
Grupy Działania Stowarzyszenia N.A.R.E.W. założonych do wykonania w okresie 2016-2018 czyli w tzw. 
Pierwszym kamieniu milowym. W raporcie ujęto również rekomendacje, wynikające z warsztatu 
refleksyjnego oraz zebranych ankiet i informacji, których realizacja umożliwi wprowadzanie zmian i 
optymalizację wdrażania LSR oraz usprawnianie funkcjonowania LGD w kolejnych latach jej 
funkcjonowania. 
Zakres badania: 



 

 

 

- przedmiotowy - przedmiotem były zadania zrealizowane przez Lokalną Grupę Działania w celu 
wypełnienia założeń określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi; 
- czasowy - raport dotyczył pierwszego roku realizacji LSR i funkcjonowania LGD (od 29.06.2016r. – 
31.12.2018r.); 
- przestrzenny - zakres przestrzenny raportu objął obszar wszystkich gmin wchodzących w skład 
Stowarzyszenia N.A.R.E.W., tj. gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Krypno, Łapy, Poświętne, Sokoły, 
Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki i Zawady, gdzie były realizowane zadania objęte LSR. 
Raport jest dostępny na stronie Stowarzyszenia. 

II. REALIZACJA PLANU KOMUNIKACJI  

W związku z w/w działaniami zrealizowano 11 spotkań informacyjno - szkoleniowych dla przyszłych 
wnioskodawców. Wnioskodawcy uczestniczyli też w indywidualnych doradztwach  dotyczących zasad 
aplikowania o środki w ramach ogłaszanych konkursów.  

W celu skutecznego wdrażania LSR – biuro LGD prowadzi działania szkoleniowe i doradcze nie tylko w 
związku z ogłaszanymi naborami, ale również po zawarciu przez beneficjentów umów o przyznaniu 
pomocy. Pozwala to ograniczyć błędy popełniane przez beneficjentów i dzięki temu zmniejsza ryzyko 
odmowy przyznania, czy wypłaty pomocy finansowej. Zadania te ujmowane są w Planie komunikacji na 
dany rok. 
Stowarzyszenie N.A.R.E.W- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, w ramach swojej 
działalności oraz realizując określony w LSR Plan Komunikacji wykonało również wiele działań  
komunikacyjnych w celu informowania i motywowania społeczności obszaru LGD takich jak: stały 
punkt informacyjny, spotkania informacyjno-konsultacyjne w gminach LGD, akcje motywacyjne, 
warsztaty i szkolenia oraz akcje promocyjne (np. konkursy tematyczne, targi, wyjazdy studyjne, 
prezentacja promocyjna Stowarzyszenia podczas wydarzeń na obszarze LGD m. innymi poprzez 
dystrybucję ulotek i materiałów promocyjnych). 

W dniu 13.02.2019 roku w Turośni Kościelnej odbyło się spotkanie przedstawicieli LGD – w 
szczególności członków Zarządu, pracowników biura (wg załączonej listy obecności) oraz 
przedstawicieli lokalnej społeczności i organizacji, w celu przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego – 
elementu ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzonej do realizacji w LGD Wytycznymi Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczne 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.).W ramach spotkania wypracowano 
następujące wnioski :  
1) należy usprawnić przepływ informacji ze strony Samorządu Województwa w kierunku LGD ( w tym 
realizować cykliczne spotkania nt. aktualnych problemów i postępów we wdrażaniu) 
2) należy przyspieszyć proces oceny wniosków ( w szczególności z zakresu EFS) 
3) ograniczyć zmiany w prawie, które utrudniają funkcjonowanie biura oraz wnioskodawców. 
4) przygotować propozycje aktualizacji kluczowych dokumentów, tj. Strategii Rozwoju Lokalnego , 
Kryteriów oceny operacji, w zakresie dostosowania wartości wskaźników  możliwych do osiągnięcia 
oraz dookreślenia pojęć i definicji i  zaktualizować adekwatność doboru kryteriów oceny do 
przedsięwzięć.  
Wnioski te, w ciągu roku sprawozdawczego, stanowiły przedmiot dyskusji i działań zarówno ze strony 
LGD jak i instytucji związanych z wdrażaniem RLKS na terenie naszego województwa.  
W roku sprawozdawczym Stowarzyszenie objęte zostało następującymi kontrolami : 
1.kontrola planowa przeprowadzona przez pracowników UM WP w okresie 19.02.2019- 02.04.2019; 
Wynik kontroli : brak zaleceń, drobne uchybienia, ocena pozytywna. 
2. kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w okresie 19.09.2019 – 28.10.2019, 
Wynik kontroli : NIK pozytywnie ocenia działania LGD, nie sformułowano uwag ani wniosków. 
 
 

Prezes Zarządu Stowarzyszania N.A.R.E.W. – 
Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi 

 
……………………………………………………………………….. 

 


