
Radziejów, 18 maja 2012 r. 

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności stowarzyszenia 

Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” 

za 2011 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, działa już 

5 lat. 

Ubiegły rok obfitował w wiele podejmowanych projektów, które pokrótce 

przedstawię. 

Realizacja projektu „Nowoczesne techniki projektowania i obsługi 

urządzeń”, z działania 9.2 POKL została zakończona 28 lutego 2011 r. 

W 2011 r. środki przekazane w ramach projektu to 17.577,04 zł. Projekt był 

realizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym. 

 W 2011 r. Lokalna Grupa Działania w okresie od 1 marca 2011 r. do 30 

czerwca 2011 r. realizowała dwa projekty były to: 

• "Nowe kwalifikacje mieszkańców w gminach Radziejów, Osięciny 

i Dobre", 

• "Nowe kwalifikacje mieszkańców w gminach Piotrków Kujawski, Topólka 

i Bytoń". 

  W ramach tych projektów objęto wsparciem 90 osób bezrobotnych w 

wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

zamieszkujących gminy wiejskie Powiatu Radziejowskiego. Udział w projekcie 

umożliwił uczestnikom zdobycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu obsługi 

komputera i Internetu natomiast udział w zajęciach doradztwa zawodowego 

miał na celu ukierunkowanie bezrobotnych na rynek pracy oraz podniesienie ich 

wiary we własne możliwości.        1 



 Kolejnym realizowanym zadaniem w okresie od 1 kwietnia 2011 r. – 

30 czerwca 2011 r. był projekt "Tradycje integrują społeczność wiejską". 

Wsparciem objęto 15 kobiet z terenu Gminy Dobre zagrożonych wykluczeniem 

społecznym z tytułu bezrobocia, aktywnie działających w Kołach Gospodyń 

Wiejskich. Udział w projekcie umożliwił uczestnikom zdobycie nowych 

umiejętności w zakresie szycia, haftu, gotowania, savoir-vivr oraz przyczynił się 

do zwiększenia wiary we własne umiejętności. Zwiększył również motywację 

do aktywnego uczestnictwa w rozwoju lokalnym gminy Dobre. 

Na realizację w/w projektów została przeznaczona kwota 132.920,75 zł. 

 W dniach 18 i 19 sierpnia 2011 r. oraz 6 i 7 września 2011 r. Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przeprowadził kompleksową kontrolę 

realizacji tych projektów. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i kontrola  

zakończyła się pozytywną oceną naszych działań. 

 

 Drodzy Państwo 

  Lokalna Grupa Działania przeprowadziła w okresie od 1 lipca 2011 r. do 

15 lipca 2011 r. nabór wniosków w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" 

oraz "Małe projekty". Do biura LGD wpłynęło łącznie 14 wniosków. 

W związku z tym w dniu 20 lipca 2011 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD na 

którym Rada oceniła i wybrała do finansowania następujące projekty w ramach 

działania "Odnowa i rozwój wsi": 

–  Zagospodarowanie Jeziora Gopło w celach rekreacyjnych – przebudowa po-

mostu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Połajewie. Wnioskowana kwota  

dotacji 100. 351 zł. (Miasto i Gmina Piotrków Kujawski), 

–  Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 266 – I etap 

w miejscowości Dobre. Wnioskowana kwota dotacji 146. 820 zł., 

–  Budowa muszli koncertowej w miejscowości Płowce. Wnioskowana kwota 

dotacji 94. 343 zł., 
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–  Budowa parkingu oraz chodników w centrum miejscowości Topólka, budowa 

oznakowania szlaków turystycznych na terenie gminy Topólka oraz urządzanie 

miejsc rekreacji i wypoczynku. Wnioskowana kwota dotacji 212. 405 zł., 

–  Utwardzenie placu przy świetlicy w Niegibalicach. Wnioskowana kwota  

99.285 zł., 

–  Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia. Wnio-

skowana kwota dotacji 249. 348 zł., 

–  Remont i wyposażenie świetlic wiejskich i Gminnego Ośrodka Kultury 

w miejscowości: Kościelna Wieś, Bełszewo, Borucin, Konary, Borucinek, Kro-

toszyn, Powałkowice, Osięciny oraz budowa placów zabaw w miejscowości: 

Zielińsk, Borucin, Bełszewo. Wnioskowana kwota dotacji 199. 067 zł. 

            W ramach działania "Małe projekty" Beneficjenci ubiegali się o dofinan-

sowanie na projekty dotyczące: 

- Zorganizowania imprezy sportowo-kulturalnej w Połajewie w lipcu 2011 roku. 

Wnioskowana kwota dotacji 13. 755,45 zł. (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 

Sportu i Rekreacji), 

- Zorganizowania Dożynek Gminno – Parafialnych w Osięcinach we wrześniu 

2011 roku. Wnioskowana kwota dotacji 13. 755,45 zł. (Gminny Ośrodek Kultu-

ry w Osięcinach), 

- Kultywowanie i promocja dziedzictwa kulturowego, poprzez zakup wyposaże-

nia do pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej Gminnego Ośrodka Kultury w 

Dobrem. Wnioskowana kwota dotacji 14. 070 zł. (Gmina Dobre), 

- Organizacja imprezy plenerowej pn. "X inscenizacja Bitwy pod Płowcami" 

w miejscowości Płowce. Wnioskowana kwota dotacji 15. 397,20 zł. (Gmina Ra-

dziejów), 

- Wyposażenie świetlic wiejskich w Torzewie, Paniewie, Sadłogu, Sierakowach, 

Bielkach, Dębiankach i Kamieńcu. Wnioskowana kwota dotacji 24. 904,48 zł. 

(Gmina Topólka), 

3 



- "Wyposażenie wiejskiego centrum kultury w miejscowości Bytoń". Wniosko-

wana kwota dotacji 22. 658, 44 zł., 

- "Najlepszy w gminie piknik w Pocierzynie". Wnioskowana kwota dotacji 

14.979 zł. (Stowarzyszenie "Szkoła Sercem wsi"). 

Wnioski po ocenie przez Radę LGD zostały przekazane do Urzędu 

Marszałkowskiego. 

 LGD od 7 grudnia 2011 r. prowadziła nabór wniosków w ramach 

działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Nabór 

zakończył się  29 grudnia 2011 r. Działanie to było skierowane do osób 

ubezpieczonych w KRUS przez min. 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia 

wniosku, maksymalna kwota pomocy w ramach działania wynosiła 100 tys. zł, 

co stanowiło 50% kosztów kwalifikowanych. W ramach tego naboru do biura 

wpłynęły trzy wnioski tj. na: 

• Wyposażenie warsztatu samochodowego w urządzenia do diagnozowania 

i naprawy układów elektrycznych i elektroniki w samochodach. 

• Zakup siewnika punktowego, siewnika zbożowego oraz pługa w celu 

świadczenia usług rolniczych dla innych rolników. 

• Usługi dla ludności w zakresie zbioru warzyw oraz głęboszowania gleb. 

Limit środków do wykorzystania to 71.326,47 zł. 

Jednocześnie w tym samym terminie rozpoczęliśmy nabór wniosków w ramach 

działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw”. W ramach tego naboru 

do biura wpłynęły również trzy wnioski tj. na: 

• Zakup sceny mobilnej do organizacji imprez kulturalnych. 

• Stworzenie miejsca pracy wraz z powiększeniem i przebudową terenu. 

• Rozszerzenie działalności firmy o małą gastronomię. 

Limit środków do wykorzystania to 71.326,47 zł. 

W sprawie oceny i przyjęcia do finansowania ww. projektów Rada LGD 

spotykała się w styczniu bieżącego roku.       4 

 



Szanowni Państwo 

 W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. był realizowany 

projekt w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” w zakresie 

operacji objętej PROW na lata 2007-2013. Wysokość wsparcia przekazanego 

przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na ten cel wyniosła 

7.432,30 zł. 

W ramach projektu Lokalne Grupy Działania z województwa kujawsko-

pomorskiego podjęły się wydania wspólnego folderu pod nazwą „Kujawsko 

pomorskim szlakiem Lokalnych Grup Działania”, w nakładzie 500 egzemplarzy 

w tym (400 szt. w wersji polskiej i 100 szt. w wersji angielskiej). Dodatkiem do 

folderu było również opracowanie i wydanie notatników. 

  Kolejne przedsięwzięcie Lokalnej Grupy Działania to wniosek na 

„X Inscenizację Bitwy pod Płowcami” w ramach otwartego konkursu pn. 

„Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa 

narodowego”. Dotacja wyniosła 4. 700,00 zł. 

 W dniu 2 maja 2011 r. Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego” podpisała z Urzędem Marszałkowskim umowę o przyznanie 

pomocy na realizację operacji „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja na lata 2011-2015” na łączną kwotę 

858.868,69 zł. Do umowy zostały podpisane trzy Aneksy, które dotyczyły: 

przesunięcia terminu o płatność za I etap, przesunięcia terminu złożenia 

wniosku o płatność za II etap oraz zmiany procedur związanych 

z przedkładaniem dokumentów do wniosków o płatność oraz zmiany kwot 

w poszczególnych etapach wynikających z faktycznie poniesionych kosztów 

i zatwierdzonych wniosków o płatność. Z tego tytułu została przekazana na 

nasze konto zaliczka w wysokości 124. 683,25 zł. Na rok 2011 przypadła 
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 ostatecznie kwota 165. 131,31 zł, z czego kwota 63. 885,44 zł (po odliczeniu 

kwoty rozliczającej zaliczkę) nie została jeszcze zrefundowana przez Urząd 

Marszałkowski. Do czasu otrzymania zwrotu poniesionych kosztów LGD 

zmuszone było do korzystania z kredytu bankowego w rachunku bieżącym. 

Strukturę kosztów przedstawia Rachunek zysków i strat. Przychody wynoszące 

357. 900,50 zł dotyczą wszystkich wpływów środków na realizację w/w 

projektów, refundacji kosztów poniesionych w ramach funkcjonowania za 

czwarty kwartał 2010 roku oraz wpływów ze składek. Na koszty w wysokości 

354. 217,93 zł składają się: wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem 

Lokalnej Grupy Działania, koszty związane z realizacją powyższych projektów. 

Osiągnięty wynik finansowy w kwocie 3. 682,57 zł zostanie przeznaczony na 

pokrycie kosztów bieżących w 2012 roku. 

Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego przeprowadził 28 września 2011 

r. kontrolę wniosku o płatność za IV etap 2010 r. Zespół kontrolny nie miał żadnych 

zastrzeżeń co do dokumentacji oraz funkcjonowania i pracy biura. 

W 2011 roku LGD przeprowadziła następujące szkolenia w ramach 

realizacji działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja”: 

1. Szkolenie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju   dla „Małych projektów” pn. „Wniosek od podstaw oraz koszty 

kwalifikowalne w małych projektach”. 

2. Szkolenie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pn. „Wniosek od 

podstaw oraz koszty kwalifikowalne w odnowie i rozwoju wsi”. 

3. Szkolenie w ramach działania „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” pn. „Prawidłowo wypełniony wniosek kluczem do 

sukcesu”. 
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4. Szkolenie w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej” pn. „Jak wypełnić wniosek oraz koszty kwalifikowalne 

w różnicowaniu w kierunku działalności nierolniczej”. 

5. Spotkanie szkoleniowo-informacyjne pn. „Aktualna wiedza kluczem do 

podejmowania odpowiednich decyzji”. Skierowane do członków Zarządu, Rady 

i pracowników LGD. 

6. Szkolenie aktywizujące społeczność lokalną pn. „Informacja jako 

aktywizacja społeczności lokalnej”. 

W 2011 r. w związku ze zmianami wynikającymi z Rozporządzeń 

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 pracujemy na bieżąco nad  aktualizacją 

Lokalnej Strategii Rozwoju. 

W 2011 roku odbyło się 6 posiedzeń Zarządu, na których omówiono 

następujące sprawy: 

- zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2010 rok, 

- podejmowano decyzje o opracowaniu projektów i składaniu wniosków 

w związku z ogłoszonymi konkursami w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki oraz przystąpieniu do realizacji tych wniosków, 

- omawiano biezące sprawy i problemy związane z funkcjonowaniem 

LGD, 

- przyjmowano nowych członków LGD, 

- 21 września 2011 r. w związku z zakończeniem I kadencji władz LGD, 

na Walnym Zebraniu członków LGD zostały wybrane nowe władze. Nastąpiły 

zmiany w Zarządzie oraz Komisji Rewizyjnej. 

- omawiano bieżące zagadnienia dotyczące funkcjonowania LGD. 



W dniu 30 grudnia 2011 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego 

szczegółowy opis zadań na III i IV etap funkcjonowania w 2012 roku na 

ostateczną kwotę 218.874,59 zł.       7 

 

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 wszystkim członkom LGD za okazywaną pomoc i wsparcie. 

Dziękuję za uwagę. 
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