
Radziejów, 6 maja 2011 r.  

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności stowarzyszenia 

LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”  

za 2010 rok 

 
 

Szanowni Zebrani! 

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” została 

zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy w Toruniu 31 grudnia 2007 r. pod numerem KRS 296140. 

Ubiegły rok obfitował w wiele działań podejmowanych przez Lokalną Grupę 

Działania. 

19 lutego 2010 r. LGD podpisała z Urzędem Marszałkowskim umowę  

o przyznanie pomocy na 2010 rok w ramach działania „Funkcjonowanie 

Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” na łączną 

kwotę 166.022,80 zł. Do końca 2010 r. zostało zawartych 5 aneksów do tej 

umowy, które pomniejszyły kwotę przyznanej pomocy do 162.065,56 zł.  

W 2010 r. Lokalna Grupa Działania przeprowadziła nabory wniosków 

ramach 3 działań PROW: 

1. „Odnowa i rozwój wsi” – nabór wniosków trwał od 13 grudnia 2009 r. do 27 

stycznia 2010 r. Wpłynęło 6 wniosków na łączną kwotę 2.188.668,00 zł. 

Beneficjenci ubiegali się o dofinansowanie na projekty dotyczące: 

- zagospodarowania centrów wsi: Czołowo i Płowce poprzez budowę 

oświetlenia i utworzenie placów zabaw, na kwotę 203.407,00 zł – Gmina 

Radziejów. 

- przebudowy, rozbudowy, remontu, wyposażenia oraz zagospodarowania 

terenu wokół świetlic wiejskich w Gminie Dobre, na kwotę 424.396,00 zł. 



- przebudowy infrastruktury turystycznej w Połajewie oraz budowie placu 

zabaw przy ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim, na kwotę 414.000,00 

zł. 

- remontu i termomodernizacji świetlic wiejskich w miejscowościach: Borucin, 

Bełszewo, Konary, Kościelna Wieś oraz modernizacji stadionu sportowego w 

Osięcinach poprzez budowę parkingu dla samochodów osobowych, na kwotę 

399.178,00 zł. 

- budowę boiska gminnego w Morzycach na kwotę 400.000,00 zł - Gmina 

Bytoń. 

- budowę chodnika dla pieszych oraz dwóch parkingów w centrum 

miejscowości Orle oraz przebudowę chodnika i dwóch parkingów  

w centrum miejscowości Topólka, na kwotę 347.687,00 zł. 

2. „Małe projekty” – nabór wniosków trwał 01 marca 2010 r. do 30 marca 

2010 r. Wpłynęło 6 wniosków na łączną kwotę 90.297,00 zł.  

Beneficjenci ubiegali się o dofinansowanie na projekty dotyczące:  

- IX Inscenizacji Bitwy pod Płowcami, na kwotę 22.400,00 zł. 

- Budowy infrastruktury technicznej związanej z rozwojem turystyki  

i rekreacji w gminie Topólka na kwotę 17.170,33 zł – wniosek został odrzucony 

przez Urząd Marszałkowski. 

- organizacji pikniku integracyjnego w Morzycach, na kwotę 9.100,00 zł 

- odnowy społeczności wiejskiej, poprzez organizację cyklu imprez kulturalnych 

oraz rekreacyjno – sportowych aktywizujących mieszkańców gminy Dobre, na 

kwotę 17.997,00 zł. 

- organizacji XII Ogólnopolskiego Maratonu Windsurfingowego  

w Piotrkowie Kujawskim, na kwotę 21.400,00 zł. 

- organizacji dożynek Gminno-Parafialnych w Osięcinach, na kwotę 19.400,00 

zł. 

3. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – nabór trwał od 18 

października 2010 r. do 15 listopada 2010 r. Wpłynęły 2 wnioski na łączną 



kwotę 98.000,00 zł. Beneficjenci ubiegali się o dofinansowanie na projekty 

dotyczące:  

- Rozszerzenie działalności o małą gastronomię, na kwotę 78.000,00 zł  

- Usługi koparką, na kwotę 20.000,00 zł. 

W sprawie oceny i przyjęcia do finansowania tych projektów do finansowania 

Rada LGD spotykała się w 2010 roku 8 razy. 

W grudniu 2010 r. LGD złożyła wniosek w ramach działania 

„Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013”.  

W ramach projektu LGD z województwa kujawsko-pomorskiego podjęły się 

wydania wspólnego folderu pod nazwą „Kujawsko pomorskim szlakiem 

Lokalnych Grup Działania”. 

 

W 2010 roku LGD przeprowadziła następujące szkolenia w ramach 

realizacji działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja”: 

1. Spotkanie szkoleniowo – informacyjne, skierowane było do członków Rady, 

Zarządu oraz pracowników LGD. Szkolenie odbywało się 18-19 marca 2010 r., 

tematem spotkania były „Procedury wyboru operacji”. 

2. Spotkanie szkoleniowo – informacyjne, skierowane do członków Rady, 

Zarządu oraz pracowników LGD. Szkolenie odbyło się 22 grudnia 2010 r. 

Zostały omówione procedury ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach 

działania  „Odnowa i rozwój wsi” 

3. Spotkanie aktywizujące społeczność lokalną, które odbyło  się 29 grudnia 

2010 r., na którym omówione zostały procedury ubiegania się o przyznanie 

pomocy w ramach działania  „małe projekty” 

W 2010 r. w związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 

wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—



2013 rozpoczęto prace nad aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju. Zmianie 

uległy cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia jakie będą realizowane w ramach 

LSR. Konsekwencją tych zmian było wprowadzenie nowych wskaźników 

realizacji LSR, na takie które zarówno Urząd Marszałkowski jak i LGD będą 

mogły łatwo i na bieżąco monitorować. Zmianie uległy także karty oceny z LSR 

oraz oceny z lokalnymi kryteriami wyboru. Aktualizacja LSR jest 

kontynuowana w 2011 r.  

 

W 2010 roku LGD opracowała i złożyła wnioski o przyznanie pomocy  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 „Nowe kwalifikacje mieszkańców w gminach Piotrków Kujawski, 

Topólka i Bytoń” – na kwotę 49.931,00 zł w ramach działania 7.3 POKL 

 „Nowe kwalifikacje mieszkańców w gminach Radziejów, Osięciny  

i Dobre” – na kwotę 49.991,00 zł w ramach działania 7.3 POKL 

 „Tradycje integrują społeczność wiejską” – na kwotę 49.805,00 zł  

w ramach działania 7.3 POKL 

 „Nowy zawód – nowe kwalifikacje dla pracujących na terenie powiatu 

radziejowskiego”. w ramach działania 8.1.1 POKL. W ramach projektu 

zaplanowano kurs z podstaw księgowości, księgowości komputerowej, 

kadr  

i płac, języka angielskiego zawodowy i obsługa biura oraz kurs obsługi 

komputera dla zaawansowanych - wartość projektu 290.650, 00 zł. 

 „Księgowość dla każdego w powiecie radziejowskim” – na kwotę 

49.105,00 zł w ramach działania 9.5 POKL. 

 „Wyższe kwalifikacje mieszkańców powiatu radziejowskiego” – na 

kwotę 49.080,00 zł w ramach działania 9.5 POKL. W ramach projektu 

zaplanowano kurs obsługi komputera dla zaawansowanych.  



 „Podniesienie kwalifikacji pielęgniarek w Powiecie Radziejowskim” na 

kwotę 249.797,73 zł w ramach działania 8.1.1 POKL 

 

W 2010 roku LGD w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym  

w Radziejowie realizowało projekt z działania 9.2 POKL pt. „Nowoczesne 

techniki projektowania i obsługi urządzeń”. Jest to projekt dla uczniów, dzięki 

któremu będą oni mogli zdobyć wiedzę, umożliwiającą korzystanie  

z najnowszych narzędzi informatycznych. W ramach projektu w 2010 r. 

wydatkowano 178.927,01 zł.  

W kwietniu 2010 roku została zakończona realizacja projektu 

„Przedsiębiorczość szansą  na przyszłość absolwentów szkół zawodowych”, 

z działania 9.2 POKL. Projekt był realizowany w partnerstwie. Wsparciem 

objętych zostało 120 uczniów szkół zawodowych kształcących się w różnych 

zawodach, którzy uczęszczali do klas wielozawodowych i odbywali praktyczną 

naukę zawodu w wielu firmach i zakładach pracy. Osoby te ze względu na 

specyfikę wyuczonych zawodów będą mogły w przyszłości uruchamiać własną 

działalność gospodarczą oraz podejmować pracę u innych pracodawców. 

Projekt zamknął się na kwotę 162.341,70 zł.  

W 2010 roku odbyło się 5 posiedzeń Zarządu, na których omówiono 

następujące sprawy: 

- zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2009 rok, 

- przeprowadzono nabór pracowników na stanowiska: kierownika biura LGD 

oraz pracownika administracyjno – biurowego, 

- ustalono harmonogram konkursów, które zostały ogłoszone w 2010 r. tj.: 

 „Małe projekty” – I kwartał 

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – II kwartał 

 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – IV kwartał 



- podejmowano decyzje o opracowaniu projektów i składaniu wniosków w 

związku z ogłoszonymi konkursami w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki, 

- podjęto decyzję o upoważnieniu kierownika biura LGD do reprezentowania 

LGD w Radzie Sieci LEADER województwa kujawsko-pomorskiego, 

- omawiano bieżące zagadnienia dotyczące funkcjonowania LGD. 

 

Drodzy Państwo 

Kończąc moje wystąpienie, chciałbym serdecznie podziękować członkom 

LGD, którzy wspierali Zarząd w realizacji celów statutowych wymagających 

wielu przedsięwzięć organizacyjnych i merytorycznych. 

Dziękuję koleżankom i kolegom z Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej za 

zaangażowanie, pracę dla dobra LGD.  

Dziękuję pracownikom LGD za właściwa realizację uchwał i postanowień 

Walnego Zebrania i Zarządu. 

Dziękuję wszystkim członkom LGD za okazywaną pomoc i wsparcie. 

 

 

 


