
Radziejów, 25 czerwca 2013 r. 

 

Sprawozdanie Zarządu z działalności stowarzyszenia 

Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” 

za 2012 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 

6 lat. 

 LGD od 7 grudnia 2011 r. do 29 grudnia 2011 r.  przeprowadziła nabór 

wniosków z następujących działań: 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Limit środków do wykorzystania 

to 71. 326,47. Do biura LGD wpłynęły trzy wnioski. 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Limit środków do 

wykorzystania to 71.326,47. Do biura LGD wpłynęły również trzy wnioski. 

 W dniu 11 stycznia 2012 r. odbyło się posiedzenie Rady LGD w sprawie 

oceny operacji pod kątem zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru oraz 

zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach działania 

„Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiebiorstw”. Zgodnie z procedurami pracy Rady wnioskodawcy 

zostali listownie poinformowani o wynikach posiedzenia. 

  Z inicjatywy Pana Kazimierza Świątczaka oraz rady sołeckiej 18 lutego 

2012 r. w świetlicy wiejskiej w Niegibalicach odbył się zorganizowany przez 

Lokalną Grupę Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego” integrujący 

kulig. Głównymi uczestnikami imprezy były dzieci. W imprezie brała udział 

bardzo liczna grupa mieszkańców Niegibalic i okolicznych miejscowości. 



27 lutego 2012 r. w biurze LGD zespół kontrolujący z Urzędu 

Marszałkowskiego dokonał kontroli I etapu funkcjonowania LGD w 2011 r. Nie 

stwierdzono żadnych nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji 

i funkcjonowaniu LGD. I etap funkcjonowania w 2011 r. został rozliczony przez 

Urząd Marszałkowski  6 marca 2012 r. 

 W dniach 9-10 marca 2012 r. w ośrodku agroturystycznym 

AGROFARMA w Gołaszewie  odbyło się spotkanie Lokalnych Grup Działania 

z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na którym zostały omówione 

kwestie związane z realizacją lokalnych strategii rozwoju oraz sprawy bieżące 

dotyczące funkcjonowania LGD i wdrażania  działań LEADER przez 

poszczególne grupy z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  Z przyjemnością na spotkaniu usłyszeliśmy, że w zakresie wdrażania osi 

IV LEADER PROW 2007-2013 w Województwie Kujawsko – Pomorskim je-

steśmy w ścisłej czołówce LGD. 

Aktualnie budżet znajdujący się w Lokalnej Strategii Rozwoju został zre-

alizowana w 70 % a poziom wykorzystanych środków w ramach "Odnowy i 

rozwoju  wsi" osiągnął 100%. 

W dniach 21 - 23 marca 2012 r.  pracownicy LGD "Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego" brali udział w szkoleniu organizowanym przez krakowski 

oddział Centrum Doradztwa Rolniczego  dla przedstawicieli lokalnych grup 

działania na temat "Zarządzanie organizacją pozarządową typu partnerstwo trój-

sektorowe w okresie przejściowym - zarządzanie zmianą". W trakcie 3-

dniowych zajęć omówione zostały dwa główne bloki tematyczne: jeden poświę-

cony był tworzeniu strategii rozwoju organizacji i jej roli w zarządzaniu LGD, 

drugi przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej ze szczególnym uwzględnieniem 

rozwoju obszarów wiejskich oraz podejścia Leader. 

W związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

9 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wa-



runków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach dzia-

łania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, obowiązującego od dnia 5 kwietnia 

2012 r., niezbędne było wprowadzenie zmian w lokalnych strategiach rozwoju 

w zakresie procedur oceny i wyboru operacji do finansowania (w tym także 

w dokumentach powiązanych z tym procesem). Z racji tego, wszystkie nabory 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych stra-

tegii rozwoju”, do czasu uregulowania ww. kwestii nie mogły zostać urucho-

mione. Rozporzadzenie zmieniło  m.in. wysokość refundacji małych projektów 

z 70% do 80%. Rozporządzenie wprowadza także obowiązek składania wniosku 

w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku 

danych. 

W ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 21 grudnia 2012 r. zostały 

ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie projektów. Limit środków 

dostępnych w konkursach to odpowiednio 256.682,33 na róznicowanie oraz 

384.920,30 dla mikroprzedsiębiorców. Nabory zakończono 11 stycznia 2013 r. 

Łącznie do biura LGD wpłynęło 9 wniosków. W związku z tym w celu ich 

oceny Rada spotkała się 29 stycznia 2013 roku.       

 Lokalna Grupa Działania przeprowadziła w okresie od 19 lipca 2012 r. do 

6 sierpnia 2012 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania "Małe 

projekty". Wpłynęło 6 wniosków. Limit środków dostępnych w konkursie to 80 

tys. zł.                                                                                                                                         

Beneficjenci ubiegali się o dofinansowanie na projekty dotyczące: 

• Budowa placu zabaw w Sierakowach. Wnioskowana kwota dofinansowania 13 

000,00 zł. (Gmina Topólka), 

• Zorganizowanie dożynek gminno-parafialnych w Osięcinach. Wnioskowana 

kwota dofinansowania 13 000,00 zł. (Gminny Ośrodek Kultury w Osięcinach), 



• Utwardzenie placu parkingowego przy boisku w Morzycach. Wnioskowana 

kwota dofinansowania 13 000,00 zł. (Gmina Bytoń). 

• Wykonanie oznakowania kierującego turystów do miejsca bitwy pod Płowca-

mi oraz zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Płowcach. Wnioskowana 

kwota 15 000,00 zł. (Gmina Radziejów). 

• Zorganizowanie imprezy sportowo-kulturalnej pod nazwą „Ogólnopolski Ma-

raton Widsurfingowy w Połajewie”. Wnioskowana kwota dofinansowania 13 

000,00 zł. (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie 

Kujawskim). 

• Organizacja cyklu imprez kulturalnych w Gminie Dobre. Wnioskowana kwota 

dofinansowania 13 000,00 zł. (Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem). 

  Wnioski po ocenie przez Radę LGD w dniu 9 sierpnia 2012 r.  zostały przekazane do Urzędu 

Marszałkowskiego. Wnioskodawcy obecnie są w trakcie rozliczania zrealizowanych projektów. 

 

Szanowni Państwo 

 W ubiegłym roku był realizowany projekt w ramach działania „Wdrażanie 

projektów współpracy” w zakresie operacji objętej PROW na lata 2007-2013. 

W ramach projektu sześć Lokalnych Grup Działania z województwa 

kujawsko-pomorskiego podjęły się wydania publikacji „Legendy Kujawskie” 

wraz z kolorowankami i kredkami w tubie. Cały zestaw w nakładzie 1000 

egzemplarzy. 

 W grudniu 2012 r. z tytułu projektu zostały poniesione koszty 

w wysokości 9. 482,10 zł., za przygotowanie merytoryczne i przygotowanie do 

druku legend Kujawskich i kolorowanek oraz za kredki w tubie. Na początku 

stycznia bieżącego roku został poniesiony kolejny wydatek za druk legend 

kujawskich i kolorowanek – w wysokości 23.370,00 zł. Obecnie czekamy na 

przekazanie na konto płatności w wysokości 32.852,10 zł przez Urząd 

Marszałkowski Województwa kujawsko-Pomorskiego. 



  Kolejne nasze przedsięwzięcie to wniosek do Urzędu Marszałkowskiego 

na dofinansowanie „XI  Inscenizacji Bitwy pod Płowcami” w ramach otwartego 

konkursu pn. „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji 

i dziedzictwa narodowego”. Uzyskana dotacja wyniosła 6.000,00 zł. 

 

 Drodzy Państwo 

 W 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. Zapisy umowy nadal nas  obowiazują. Do tej pory do umowy 

zostało podpisane osiem Aneksów, które dotyczyły m.in.: przesunięcia  

terminów składania wniosków o płatność za I, II, III, IV etap, zmiany procedur 

związanych z przedkładaniem dokumentów do wniosków o płatność oraz 

zmiany kwot przypadających na  poszczególne etapy wynikających z faktycznie 

poniesionych kosztów i zatwierdzonych wniosków o płatność. 

 Przychody wynoszące  158.754,49 zł dotyczą wpływów środków na 

realizację projektu „Inscenizacji Bitwy pod Płowcami”, refundacji kosztów 

poniesionych w ramach funkcjonowania za 2011 rok oraz wpływów ze składek. 

Na koszty w wysokości 255.132,78 zł składają się wszystkie wydatki związane 

z funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Działania oraz koszty związane z realizacją 

Inscenizacji Bitwy pod Płowcami i projektu współpracy. Powstały z tytułu nie 

przekazania dotacji niedobór pokryty zostanie w momencie przelania zaległych 

środków z Urzędu Marszałkowskiego, co powinno mieć miejsce w niedługim 

czasie. 

W 2012 r. LGD przeprowadziła następujące szkolenia w ramach 

realizacji działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja”: 



1. 16 listopada - Szkolenie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju dla „Małych projektów” pn. „Rozliczanie wniosku od 

podstaw, koszty kwalifikowalne w „Małych projektach”. 

2. 20 listpada - Szkolenie w ramach działania „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” pn. „Prawidłowo wypełniony wniosek kluczem do 

sukcesu”. 

3. 21 listopada - Szkolenie w ramach działania „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” pn. „Jak wypełnić wniosek oraz koszty 

kwalifikowalne w różnicowaniu w kierunku działalności nierolniczej”. 

4. 20 grudnia - Szkolenie aktywizujące społeczność lokalną. W trakcie 

spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z LSR, dowiedzieć się o bieżących 

sprawach, którymi zajmuje się LGD. 

 W 2012 r. odbyło się 5 posiedzeń Zarządu, na których omówiono m.in.: 

- sprawozdanie finansowe za 2011 rok, 

-  bieżące sprawy i problemy związane z funkcjonowaniem LGD, 

- podejmowano również uchwały dotyczące przesunięć kwot środków 

wskazanych w tabeli „Limity środków na dzialania Osi 4”, 

W styczniu bieżącego roku złożono do Urzędu Marszałkowskiego 

szczegółowy opis zadań dotyczący V i VI etapu funkcjonowania w 2013 roku na 

kwotę 199.265,47 zł. Ponadto w styczniu również został złożony wniosek 

o płatność za II półrocze 2012 roku wraz z aktualizacją opisu zadań na rok 2012. 

W marcu 2013 roku otrzymaliśmy transzę w wysokości 74.367,56 zł za 

I półrocze 2012 roku. Czekamy na wpłynięcie transzy za II półrocze 2012 roku 

w kwocie ok. 85.000,00 zł.   

 

 

Szanowni zebrani 

 Nasza działalność to nie tylko mozolna mitręga nad wnioskami 

o dofinansowanie projektów oraz praca w biurze. Poprzez swoją dzialalność 



staramy się docierać do społeczności lokalnych. Organizujemy różnego rodzaju 

imprezy plenerowe w gminach naszego powiatu lub przy współpracy z Kołami 

Gospodyń Wiejskich wyjeżdżamy z własnym stoiskiem  promując tradycyjne 

potrawy regionalne.     

 

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 i pracę dla dobra LGD. 

Dziękuję wszystkim członkom LGD za okazywaną pomoc i wsparcie. 

Dziękuję za uwagę. 

 


