
W dniu 21 maja 2020 r. pomiędzy Skarbem 
Państwa reprezentowanym przez Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego a Gminą Wodynie podpisana 
została umowa dotycząca dofinansowania zadania w 
ramach programu: „Groby i cmentarze wojenne w kraju” 
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 
W ramach dofinansowania Gmina Wodynie zrealizuje 
zadanie pn. „Remont ogrodzenia cmentarza wojennego  
w Woli Wodyńskiej”. Zadanie obejmuje wykonanie nowego 
ogrodzenia wokół cmentarza, które poprawi ogólną estetykę 
cmentarza wojennego. Termin zakończenia inwestycji to 
31 października 2020 r. Na cmentarzu pochowanych jest 
241 żołnierzy poległych w Bitwie pod Wolą Wodyńską. W 
2017 r. cmentarz został poddany gruntownej rewitalizacji,  
a w celu zwiększenia świadomości mieszkańców obok 
bramy głównej postawiono 2 tablice informacyjno-
edukacyjne, natomiast w 2018 roku wymieniono 
bramę główną. Obecnie ogrodzenie  jest w złym 
stanie technicznym. Wykonanie nowego ogrodzenia 
będzie ostatnim punktem prac remontowych  
i dopełnieniem całościowego remontu. Patronat 
honorowy nad przedsięwzięciem objął Związek Polskich 
Spadochroniarzy XXVII Oddział w Siedlcach. LGD Ziemi 
Siedleckiej ma zaszczyt wspierać zadanie.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z  Funduszu Promocji Kultury, 
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 USTAWY Z DNIA 19  LISTOPADA 

2009 R. O GRACH HAZARDOWYCH.”

WSPÓLNA TROSKA  o pamięć

W czerwcu 2020 r. rozstrzygnięto III edycję Programu  
„Czuwamy! Pamiętamy! Fundacja Orlen” 
Wniosek złożony przez Gminę Wodynie znalazł się na 6 pozycji listy laureatów konkursu.Spośród 302 
złożonych wniosków dofinansowanie otrzymało jedynie 33 z nich.

W ramach dofinansowania w wysokości 7 tys. zł planowany jest remont i konserwacja pomnika w Woli 
Wodyńskiej, poświęconego poległym w latach 1914-1920 za wolność Ojczyzny.  Pomnik ten został 
wzniesiony w 1924 r. przez Koło Młodzieży Wiejskiej z Woli Wodyńskiej. Przez wiele lat nie był on 
remontowany i obecnie jest w złym stanie technicznym.  Remont pomnika w roku, w którym obcho-
dzimy 100 Rocznicę Bitwy Warszawskiej, będzie oddaniem hołdu i symbolem wdzięczności poległym 
za wolność Ojczyzny!
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To oznacza, że statut musi określić, kto poza prze-
wodniczącym podpisuje protokół. Może to być  
na przykład protokolant.  A sam protokół przechowuje 
zarząd koła co najmniej przez dziesięć lat od zebrania.

Zarząd KGW
 Skład i liczbę członków zarządu koła określa 
statut. Statut może przewidywać zarząd jednoosobowy, 
którym jest przewodniczący, i ustalać wymagania wobec 
osoby wchodzącej  w skład zarządu lub przewodniczące-
go w zarządzie jednoosobowym. Zazwyczaj jednak zarząd 
składa się z trzech lub pięciu osób. Warto jest by zarząd 
był większy, gdyż łatwiej jest wtedy podejmować nowe 
działania. Członków zarządu koła, w tym przewodniczące-
go i jego zastępców, wybiera i odwołuje zebranie członków. 
W statucie też decyduje się ilu członków zarządu musi 
być na posiedzeniu, by uchwała była ważna. Tu warto  
pomyśleć, by to była jednak połowa członków zarządu.
       Andrzej Rybus-Tołłoczko

Stowarzyszenie SOKiAL
Art. przygotowany w ramach projektu OWOP - VII edycja
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Co do sposobu reprezentacji i zaciągania zobowiązań finan-
sowych, to nie muszą to być dwie osoby, a tak jak zostanie to 
określone w statucie. Wystarczy, że będzie to jedna osoba.

Cele
 W przykładowym statucie załączonym do ustawy 
są wypisane cele. Ale są one bardzo ograniczone. War-
to pomyśleć czy nie dodać jakichś jeszcze. Na przykład: 
rozwój społeczności lokalnych; pomoc społeczna, w tym 
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 
oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; wspieranie 
rodziny i systemu pieczy zastępczej; działalność charytat-
ywna; ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz 
osób niepełnosprawnych; działalność na rzecz osób w wie-
ku emerytalnym; nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja,  
w tym edukacja pozaszkolna, oświata i wychowanie; 
działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczyn-
ku dzieci i młodzieży; kultura, sztuka, ochrona dóbr kul-
tury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszech-
nianie kultury fizycznej; ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego; turystyka i kra-
joznawstwo; ratownictwo i ochrony ludności; promocja  
i organizacja wolontariatu; działania z zakresu  
rewitalizacji.
Dzięki dodaniu wszystkich lub choć części zapiów będzie 
można sięgnąć po znacznie więcej środków finansowych, ale 
i działać w większej ilości obszarów na terenie naszej wsi. Ale 
może to też poszerzy obszar naszej ewentualnej działalności 
zarobkowej.

Składki członkowskie
 Często źle rozumiana jest kwestia składek 
członkowskich. W KGW są one nieobowiązkowe.  
To znaczy, o ile w statucie zostanie zapisany obowiązek ich 
pobierania, to będą. Jak nic się o tym nie wspomni
to ich nie będzie. Najważniejsze, by w treści statu-
tu nie wpisywać konkretnej kwoty, a zostawić to do 
decyzji Zebrania Koła. , Wtedy, jak nastąpi zmiana,  
to nie będzie trzeba tego zgłaszać do Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wszystkie zmia-
ny w statucie czy zarządzie zgłasza się do powiatowej 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  
Z obrad zebrania członków koła sporządza się protokół, 
który podpisuje przewodniczący zebrania oraz inne osoby 
wskazane w statucie. 

Zebranie Koła
 W ustawie też są zadania, które koło musi wykonać. 
Zebranie Koła musi koniecznie podjąć uchwałę o:
- kierunkach działalności koła 
(czyli jakie są plany na najbliższe lata); 
- przyjęciu sprawozdania merytorycznego 
(za rok poprzedni);
- przyjęciu sprawozdania finansowego, o ile nie jesteśmy na 
uproszczonej księgowości;
- udzieleniu absolutorium członkom zarządu koła;
- oznaczaniu najwyższej sumy zobowiązań, jaką koło 
może zaciągnąć (czyli trzeba określić kwotę, na którą 
zarząd może zawrzeć na przykład umowę z ARiMR, 
gdyż bez tej uchwały nie można podpisać umowy  
z kimkolwiek).
Przepis mówi, że zarząd koła zwołuje zebranie członków koła 
gospodyń wiejskich przynajmniej raz w roku, w ciągu sześciu 
miesięcy po upływie roku obrotowego, czyli najpóźniej do 30 
czerwca.
Warto pamiętać, że zebranie członków koła gospodyń 
wiejskich może podejmować uchwały jedynie  
w sprawach objętych porządkiem obrad, podanych do 
wiadomości członków koła w terminach i w sposób określo-
ny w statucie. Ja bym podpowiedział, by zawsze w programie 
posiedzenia dopisać ostatni punkt: wolne wnioski.
Uchwały zebrania koła są podejmowane zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych 
do głosowania – tak większość kół ma zapisane w swoich 
statutach. I na dodatek jeszcze wpisany jest drugi termin 
zwołania zebrania, jakby nie przyszła co najmniej połowa 
w pierwszym. Zawsze zadaje pytanie po co? Szczególnie, 
że czasem bardzo trudno zebrać wymaganą liczbę osób. A 
można przecież wpisać do statutu, że zebranie odbywa się  
i jest ważne bez względu na liczbę członków  
na posiedzeniu.
Z obrad zebrania członków koła sporządza się protokół, który 
podpisuje przewodniczący zebrania oraz inne osoby wskazane 
w statucie. Protokoły przechowuje zarząd koła co najmniej 
przez dziesięć lat. Skład i liczbę członków zarządu koła okreś-
la statut. Statut może przewidywać zarząd jednoosobowy, 
którym jest przewodniczący, i ustalać wymagania wobec 
osoby wchodzącej w skład zarządu lub przewodniczącego  
w zarządzie jednoosobowym. 

 Zaczynamy cykl artykułów, który ma pomóc  
w prowadzeniu i działaniu kół gospodyń wiejskich. Pierwszą 
część poświecimy na prowadzenie KGW „papierowo”, czyli 
jakie dokumenty powinny być na bieżąco prowadzone.
To już ponad rok temu weszła w życie ustawa o kołach 
gospodyń wiejskich. Wiele, działających wcześniej 
nieformalnie grup, zarejestrowało się w Agenc-
ji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, skuszone  
dotacjami od 3000 do 5000 złotych. I bardzo dobrze. Ale ter-
az, jak już koło działa, to trzeba zadbać o poprawność doku-
mentacji i ewentualnie poprawić statut.

Członkowie KGW
 Przede wszystkim warto pamiętać,  
że członkami koła gospodyń wiejskich może być każda oso-
ba, która ukończyła lat 18, ale za zgodą rodziców także oso-
by, które ukończyły lat 13. Dzięki temu można zaangażować 
młodszych, tak by już powoli uczyli się działalności społec-
znej.
Odnośnie członków jest jedna ważna formalność, o której tr-
zeba pamiętać. Koło gospodyń wiejskich do 28 lutego każde-
go roku zgłasza do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa listę członków koła według stanu na 31 grudnia 
roku poprzedniego. 
Co prawda w przepisach jest napisane, że obow-
iązek ten nie dotyczy kół, w których od 31 grud-
nia roku poprzedniego nie nastąpiły zmiany  
w składzie osobowym, ale gdybym, to ja był przewodniczą-
cym KGW, to i tak bym zgłosił.

„Ośrodek Wsparcia  Organizacji Pozarządowych 

Subregionu Siedleckiego – VII edycja”

którego celem jest wzrost profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych 

oraz rozwój kompetencji ich liderów, dla których oferowane są usługi szko-

leniowo-doradcze dla organizacji pozarządowych, podmiotów zrównanych 

w prawach z NGO, grup nieformalnych oraz aktywnych społeczności.  

Tegoroczną edycję OWOP-u wyróżnia kompleksowe wspar-

cie coraz liczniej działających kół gospodyń wiejskich. W ramach  

zadania oferujemy: wparcie w powoływaniu organizacji, w bieżą-

cym funkcjonowaniu, tj. wsparcie księgowe, prawne, pomoc przy 

przygotowywaniu ofert, wsparcie marketingowe, itd., aż po po-

moc w likwidacji organizacji, w  formie doradztwa, animacji,  

szkoleń, w których odbywają się konsultacje ekspertów – bez-

płatne porady dla członków organizacji pozarządowych. Organizac-

je pozarządowe mają możliwość zgłaszania potrzeb zdobycia wiedzy 

w wybranej dziedzinie oraz inicjatywę poszerzania horyzontów  

w zakresie działalności.
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Projekt „Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych Subregionu Siedleckiego – VII edycja”jest 
realizowany przez Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzeskuw partnerstwie 

z Gminą Wodynie oraz Gminą Zbuczyn pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Siedleckiego



Tytuł operacji: Budowa świetlicy wiejskiej  
w miejscowości Głuchów; 

Beneficjent: 
Miasto i Gmina Mordy;  
Kwota dofinansowania: 

127 099,00 zł

Tytuł operacji: Przebudowa 
drogi powiatowej nr 3667W 

Krzesk-Kośmidry-Klimy  
do drogi (Mordy-Próchenki)
Beneficjent: Powiat Siedlecki                                                                      

Kwota dofinansowania: 

63 630,00 zł
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EJ Tytuł operacji: Budowa edukacyjnej 
infrastruktury terenowej  

w miejscowości Tchórzew;
Beneficjent: Gmina Zbuczyn; 

Kwota dofinansowania: 

31 815,00 zł

Wiewiórka
 była pierwszym 

użytkownikiem
 drogi powiatowej, 
zmodernizowanej 

dzięki dotacji
 uzyskanej w ramach 

wdrażania 
Lokalnej Strategii Rozwoju

 LGD Ziemi Siedleckiej.

Tytuł operacji: Renowacja organów 
w kościele w Krzesku-Majątku

Beneficjent: Parafia Rzymsko- Katolicka pw. 
Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku 

Majątku
Kwota dofinansowania: 

50 000,00 zł

Tytuł operacji: Multimedialna 
wiata przystankowa w 

Wiśniewie; 
Beneficjent: Gmina Wiśniew; 

Kwota dofinansowania: 

31 815,00 zł
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Tytuł operacji: „Mega-Volt"
Beneficjent: Łukasz Olędzki

Kwota dofinansowania: 

60 000,00 zł
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EJ Tytuł operacji: Konserwacja trzech zabyt-
kowych rzeźb z przedstawieniem Chrystusa 

Ukrzyżowanego, świętego Piotra 
 i świętego Pawła w kaplicy  

cmentarnej w Wodyniach
Beneficjent: Katarzyna Markiewicz

Kwota wsparcia:

 50 000,00 zł

Tytuł operacji: Utworzenie  
Biura Konstrukcji Odzieży

Beneficjent: Dorota 
Nasiłowska-Paczuska

Kwota dofinansowania: 

60 000,00 zł

Tytuł operacji: Podjęcie 
działalności gospodarczej  

w zakresie usług  
projektowych: projektów budowlanych w 

branży konstrukcyjnej oraz 
 projektów wykonawczych.
Beneficjent: Dariusz Skup

Kwota dofinansowania: 

60 000,00 zł

Tytuł operacji: Pokoje 
Hotelowe „Lila” 

Beneficjent: Anna 
Samoćko-Durek

Kwota dofinansowania: 

60 000,00 zł

Tytuł operacji: Podjęcie działalności gosp-
odarczej w celu wykonywania 

usług minikoparką
Beneficjent: Marcin Wasilewski

Kwota dofinansowania: 

60 000,00 zł
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Tytuł operacji: Wprowadzenie na rynek 
oferty własnych produktów w postaci 
tarasów z drzewa egzotycznego oraz ich 
montaż, a także innowacji w zakresie 
procesu technologicznego postarzania 
drewna w ramach działalności firmy “
Bartosz Murawiec” w Teodorowie
Beneficjent: Bartosz Murawiec
Kwota dofinansowania: 

60 000,00 zł

Tytuł operacji: Epoxy-Tech Studio. 
Stoły z drewna i żywicy
Beneficjent: Łukasz Wereda
Kwota dofinansowania: 

60 000,00 zł

Tytuł operacji: Zakup innowacyjnej 
infrastruktury rekreacyjnej 
 z wyposażeniem celem
podjęcia działalności gospodarczej
Beneficjent: Miłosz Rowicki
Kwota dofinansowania: 

60 000,00 zł

Tytuł operacji: Integracja i aktywizacja 
społeczna najlepszą inwestycją
Beneficjent: Gminny Ośrodek  
Kultury w Suchożebrach
Kwota dofinansowania: 

31 815,00 zł
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Natura 2000 
Ostoja 
Nadliwiecka 
NATURA 2000 to system obszarów chro-
nionych funkcjonujący na terenie krajów 
Unii Europejskiej. Obszary te wyznaczo-
no na podstawie dwóch Dyrektyw  
Unijnych: ptasiej i siedliskowej. 

Kryterium kwalifikującym konkretny obszar do ob-
jęcia ochroną w ramach Natury 2000 jest wystę- 
powanie na jego terenie odpowiedniej liczby rzadkich ga-
tunków ptaków, innych zwierząt czy siedlisk przyrod-
niczych. 

Na terenie powiatu siedleckiego wyznaczono 
specjalny obszar ochrony siedlisk 
– Ostoja Nadliwiecka. 

Ponad połowę obszaru stanowią łąki i zarośla, jedną piątą- 
obszary rolnicze, pozostałą część lasy (głównie liściaste, w 
mniejszym stopniu iglaste i mieszane). 
Istotnym elementem ostoi są kompleksy stawów rybnych w 
Klimontach, Czepielinie, Jarnicach, Golicach i Siedlcach.
Charakterystycznym elementem krajobrazu są 
lasy łęgowe. Najpospolitszymi i zajmującymi na-
jwiększe powierzchnie są łęgi olszowo-jesionowe.    
Pospolite w obrębie obszaru są nadrzeczne  
ziołorośla. Tworzą one wąskie pasy o różnej 
długości, rozmieszczone na całym terenie.  
W obrębie doliny Liwca znaczący udział w krajobrazie mają 
łąki oraz zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe.
Do najcenniejszych należą łąki świeże ekstensy-
wnie użytkowane, np.: ekstensywnie użytkowane łąki  
rajgrasowe.  
Znacznie rzadziej spotkać tu można zmienno wilgotne łąki 
trzęślicowe, śródlądowe ciepłolubne murawy na piaskowe. 

W roku 2020 Grupa EkoLogiczna realizuje projekt  
pt. „Wspieranie oraz budowanie zaangażowania społec-
znego na rzecz ochrony przyrody obszaru LGD Ziemi 
Siedleckiej.” W ramach przedsięwzięcia realizowane są inter-
wencje dotyczące kontuzjowanych zwierząt, spotkania edukacyjne  
w szkołach oraz spotkania dla dorosłych, a także poradnictwo 
związane z ochroną przyrody. Przygotowano również wydawnictwa 
w postaci 5 plakatów edukacyjnych oraz folder dotyczący Centrum 
Informacji Przyrodniczej. Projekt jest współfinansowany z EFR-
ROW w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w  
ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW 2014 – 2020.

Gęsi gęgawy w rezerwacie Stawy Siedleckie Dolina Liwca w oklicy wsi Jarnice

Łabędź niemy w Rezerwacie Stawy Siedleckie Krwawnica pospolita-

Rozlewiska Liwca w okolicy Mordów
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Do szczególnie interesujących gatunków rośli naczyniowych 
należą gatunki wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze 
Roślin - cibora żółta i krwawnica pospolita. 
Dolina Liwca jest ważną ostoją ichtiofauny.  
Stwierdzono tutaj 6 gatunków ryb wymienionych  
w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Szczegól-
nie licznie występują tutaj różanka i koza. Obszar 
to jedno z centrów występowania w województwie  
wydry i bobra. Obszar ten ma szczególne znaczenie 
dla ochrony i zachowania brzozy niskiej, gatunku  
figurującego w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Jej pop-
ulacja na odcinku Czepielin-Golice liczy ok. 200 osobników 
i jest jedną z największych w województwie mazowieckim. 
Ostoja Nadliwiecka stanowi łącznik pomiędzy obszarami 
sieci ekologicznej Natura 2000, do której należą: dolina 
Bugu czy dolina Kostrzynia.
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Aktywni Seniorzy  
Ziemi Siedleckiej

Zadanie publiczne Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej skierowane do osób w wieku 55+ z obszaru 
działania LGD ZS (gminy: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, 

Wodynie, Zbuczyn) oraz z terenu Miasta i Gminy Łosice

WSZYSTKIE  

DZIAŁANIA  

BEZPŁATNE!

W RAMACH ZADANIA ODBĘDĄ SIĘ:
- spotkania sieciujące
- spotkania międzypokoleniowe „Młodzi Seniorom - Seniorzy Młodym”
- zajęcia z nowycch technologii/nowych mediów cyfrowych
- spotkania „Poznajmy się na naszym podwórku”
- spotkania z dietetykiem
- zajęcia filmowe
- warsztaty teatralne
- warsztaty poetyckie
- spotkania z zakresu ćwiczenia i utrwalania pamięci
- I Konwent Seniorów
- podsumowanie zadania (I Dzień Seniora Ziemi Siedleckiej)

Szczegóły w Biurze projektu: 
Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej   
ul. Chopina 10, p. 201, Siedlce   
Tel. 25 633-01-39    
Koordynator: Łukasz A. Wawryniuk 
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Zadanie dofinansowano ze środków  
z budżetu Województwa Mazowieckiego
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