SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
PAŁUKI – WSPÓLNA SPRAWA
za 2018 r.
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Informacje wstępne:

I.

1. Nazwa stowarzyszenia:
Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.
2. Adres siedziby:
88-400 Żnin, ul. Plac Działowy 6
3. Data wpisu do KRS:
03.07.2008 r.
4. Numer KRS:
0000309517
5. Numer REGON:
340473732
6. Numer NIP:
5621765055

II.

Dane członków zarządu:

Ryszard Ulatowski – prezes
Ilona Przychocka – wiceprezes
Eliza Reszka – wiceprezes
Zenon Mikuła – członek zarządu
Jacek Superczyński – członek zarządu

III. Działalność podstawowa
Lokalna Grupa Działania PAŁUKI - WSPÓLNA SPRAWA to porozumienie
partnerskie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i
poprawą jakości życia mieszkańców na terenie 6 gmin w powiecie żnińskim.
Partnerstwo zawiązało się w grudniu 2007 roku i przybrało formę stowarzyszenia,
której członkami są reprezentanci gmin, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw,
instytucji publicznych z obszaru gmin Barcin, Gąsawa, Łabiszyn, Rogowo i Janowiec
Wielkopolski. Członkiem LGD jest także Powiat Żniński.
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Funkcjonowanie LGD
LGD w 2018 r. realizowało zapisy umowy o dofinansowanie nr 00163-6937UM0200005/16 z dnia 1 sierpnia 2016r. pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i
aktywizacji w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER ”. W ramach ww. umowy w jednym etapie zrealizowano wszystkie
zakładane na 2018 rok cele. Zapewniono bieżące funkcjonowanie biura z
odpowiednim zapleczem technicznym, co zapewniło realizację § 5 ust.1 punkt 5
zawartego w umowie o dofinansowanie „Zapewnienie funkcjonowania biura Lokalnej
Grupy Działania, w tym w szczególności posiadania tytułu prawnego do
pomieszczenia,

w którym znajduje się biuro LGD.” Dokonano wszystkich

niezbędnych zakupów, zamieszczono ogłoszenia promujące LGD w prasie i
przeprowadzono szkolenia, spotkania dotyczące nowego programowania. W ramach
informowania o LSR na stronie internetowej www.lgdpaluki.pl pojawiały się
informacje o bieżących działaniach, spotkaniach oraz prowadzonym w Biurze
doradztwie, dzięki czemu został zrealizowany § 5 ust.1 punkt dotyczący realizacji
Planu Komunikacji.
W roku 2018 działalność stowarzyszenia skupiała się na ogłoszeniu naborów
wniosków w ramach nowej perspektywy finansowej oraz podpisaniu umowy na
realizację projektu grantowego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
( EFS)
Pracownicy Biura, Zarząd, Członkowie Rady uczestniczyli w licznych
szkoleniach oraz spotkaniach mających

na celu jak najlepsze przygotowanie do

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju ( LSR) na lata 2014-2020.

Promocja
Promocja LGD i Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) realizowana była poprzez:


rozpowszechnianie materiałów promocyjnych,



szkolenia/warsztaty dla mieszkańców z zakresu działań Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)



szkolenia dla członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej LGD,



stronę internetową LGD www.lgd-paluki.pl ,



portale społecznościowe oraz strony internetowe współpracujących z LGD urzędów i
instytucji,
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komunikaty radiowe i prasowe informujące o bieżących działaniach LGD,



udział w wydarzeniach na terenie powiatu żnińskiego oraz na obszarze województwa
kujawsko – pomorskiego,



punkty informacyjne, stoiska promocyjne promujące LGD w trakcie targów oraz
innych imprez plenerowych realizowanych przez podmioty z terenu powiatu
żnińskiego i województwa,



patronaty LGD oraz współpraca przy organizacji przedsięwzięć

kulturalnych,

sportowych realizowanych na terenie działalności LGD,


dyżury członków zarządu LGD na terenie wszystkich gmin powiatu żnińskiego.

Wydarzenia promocyjne
2018 r. był dla LGD rokiem jubileuszowym, ponieważ stowarzyszenie obchodziło
swoje 10 - lecie. W związku z tym przez cały rok 2018 organizowane były różne
przedsięwzięcia związane z obchodami jubileuszu.
W 2018 roku Stowarzyszenie samodzielnie lub wraz z partnerami zorganizowało
wydarzenia promocyjne m.in:
 Dnia 06.01.2018r. rozpoczął się cykl obchodów dziesięciolecia LGD. Obchody
rozpoczęły się od koncertu 4 orkiestr

dętych oraz wibrafonisty Daniela

Pradella w Gąsawie w Hali Sportowej. Koncert cieszył się dużym
zainteresowaniem i zgromadził liczną publiczność.

Była to niecodzienna

możliwość wysłuchania 80 muzyków wchodzących w skład 4 orkiestr tj.
Orkiestry Dętej z Wilczyna, Mogileńskiej Orkiestry Dętej, Orkiestry Dętej OSP
w Strzelnie, Gąsawskiej Orkiestry Dętej Pałuki. Koncert był organizowany we
współpracy z Panem Błażejem Łabędzkim wójtem Gąsawy oraz z Jackiem
Superczyńskim prezesem Stowarzyszenia Gąsawska Orkiestra Dęta Pałuki.
 Od

19.03.2018r.

LGD

prowadziło

cykl

spotkań

w

szkołach

ponadgimnazjalnych na terenie Żnina pn. Maturzysto spełnij marzenie z LGD.
Zajęcia dotyczyły możliwości pozyskiwania środków za pośrednictwem LGD
na załażenie działalności gospodarczej. Weronika Pochylska – Dyrektor biura
omówiła formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz dokonała analizy
biznesplanu. W zajęciach wzięło udział 180 maturzystów. Zajęcia odniosły
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sukces ponieważ do LGD zgłaszają się uczestnicy warsztatów, którzy chcą
otworzyć swoją działalność gospodarczą.
 20 i 21.03.2018r. - odbyły się warsztaty tworzenia ozdób wielkanocnych. Do
siedziby stowarzyszenia zostali zaproszeni najmłodsi mieszkańcy powiatu
wraz z rodzicami. Celem spotkania było przygotowanie ozdób wielkanocnych
a także przybliżenia dorosłym specyfiki działalności stowarzyszenia. W
warsztatach wzięło udział 40 dzieci. Zajęcia przeprowadziła Pani Agnieszka
Marek. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem w związku z czym
zostały przeprowadzone w dwóch termiach.


Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa wystąpiła z inicjatywą do
szkół podstawowych z terenu powiatu żnińskiego zorganizowania bezpłatnych
zajęć z budowy latawców w ramach godzin wychowawczych lub zajęć
technicznych. Lekcje zostały przeprowadzone przez Pana Przemysława
Łaseckiego - Prezesa Polskiej Organizacji Latawców. Z zajęć skorzystały
dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie Szkoły Podstawowej z
Sarbinowa Drugiego, Gąsawy, Lasek Wielkich, Szelejewa, Rogowa, Barcina.
Dzieci miały możliwość samodzielnie zbudować latawiec, poznać tajniki
konstrukcji latawca a następnie przetestować, czy dzieło lata. Zajęcia
wzbudziły wielki entuzjazm u dzieci i młodzieży oraz były świetną promocją
LGD.

 02.06.2018r. – odbył się

VI Pałucki Festyn Ludowy. Festyn wzorem lat

ubiegłych odbył się poza Żninem, tym razem w Gąsawie. W tym dniu
mieszańcy gminy Gąsawa świętowali również Gminny Dzień Dziecka. Na
scenie przeplatały się występy dzieci oraz kapel ludowych i grup
przedszkolnych. W festynie udział wzięło około 30 wystawców, 4 kapele oraz
cztery przedszkola (z Janowca Wlkp., Gąsawy oraz ze Żnina, Przedszkole nr
2 oraz Przedszkole Niepubliczne „U Boba”). Podczas festynu zostały
zorganizowane stoiska interaktywne tj. stoisko z haftem pałuckim, stoisko
garncarza, stoisko kowala, został również zorganizowany kącik malarski dla
dzieci i młodzieży a także po raz kolejny zostały zorganizowane warsztaty
plecionkarskie. W tym roku program festynu był bardzo bogaty i bardzo
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różnorodny pod względem form i stylistyki. Oprócz występów muzycznych na
scenie pojawili się również tancerze z zespołu Rockin Style Crew z Mogilna.
Specjalnie dla młodszej publiczności zaśpiewała Anna Hnatowicz. Gwiazdą
wieczoru był zespół Goose Bumbs, który wyśpiewał covery utworów
muzycznych bez użycia instrumentów. W festynie wzięło udział około 300
osób.
 15.06.2018r. w Żnińskim Domu Kultury odbyła się konferencja z okazji 10 lecia
istnienia LGD Pałuki -Wspólna Sprawa, w której udział wzięli współzałożyciele
LGD, przedstawiciele trzech sektorów: samorządowego, gospodarczego oraz
społecznego. Spotkanie było okazją do wspomnień, podsumowań oraz
podziękowań. Po raz pierwszy w historii LGD Zarząd stowarzyszenia przyznał
statuetki

Lider

Wspólnej

Sprawy.

Podczas

konferencji

wysłuchano

wystąpień: "Rola LGD w rozwoju lokalnym" - Naczelnik Wydziału RLKS
Mariusz Kiernozek "LGD - Droga ku przyszłości" - strategia 2019+ - Prezes
LGD Ryszard Ulatowski, "LGD na Pałukach - dobre praktyki realizacji
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Rozwój Lokalny
Kierowany Przez Społeczność" - dyr. biura Weroniki Pochylskiej. W
wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów, członkowie LGD,
beneficjenci, lokalni liderzy w wielu dziedzinach. Uroczystość poprowadził pan
Artur Jakubowski Dyrektor Żnińskiego Domu Kultury. Konferencja rozpoczęła
się od koncertu duetu śpiewaków operowych.
 16 06.2018r. w Żnińskim Domu Kultury odbyła się już IV edycja Turnieju
Tańca Breakdance „Napad na Funk” współfinansowana ze środków Lokalnej
Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Swoje umiejętności taneczne
zaprezentowali zawodnicy z całej Polski, a także z zagranicy. Po całym dniu
eliminacji i walki o podium na zwycięzców czekał czek o wartości 1000 zł
(ufundowany przez LGD Pałuki – Wspólna Sprawa).


LGD Pałuki Wspólna Sprawa przyczyniła się również do wydania płyty dwóch
żnińskich raperów. 6.07.2018r. W Żnińskim Domu Kultury odbył się
premierowy koncert składu Musiel/Emce promujący ich najnowszy album pt.
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"Sam To Nazwij". Płyta wydana została dzięki pomocy finansowej Lokalnej
Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.
 01.09.2018r. LGD wzięło udział w Dożynkach Powiatowych i Gminnych w
Barcinie. Na stoisku promocyjnym, pracownik LGD Pałuki – Wspólna Sprawa
udzielał informacji o możliwości pozyskiwania środków w ramach Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Ponadto, na stoisku można było
podziwiać kunszt

pań prezentujących haft pałucki, haft gobelinowy,

przepiękne bransoletki wykonane frywolitką a także piękne kwiaty z krepiny.
Smakoszy kusił zapach smażonych tradycyjnych racuchów z syropem z
buraków cukrowych oraz pieczonych ryb.

 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa została po raz kolejny
współorganizatorem Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „Pałuki Tour” który
odbył się 2 września 2018 roku. Wydarzenie miało na celu popularyzacje
kolarstwa, promocje jazdy rowerem jako formy rekreacji i turystyki rowerowej,
a także propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz
zdrowego trybu życia. Trasa głównego wyścigu liczyła 60 km. Oprócz
wyścigów kolarskich odbywały się również inne imprezy towarzyszące. Na
terenie Miejskiego Ośrodka Sportu wszyscy miłośnicy aktywnego wypoczynku
mogli zapoznać się z ofertą sklepów sportowych, była to również okazja aby
oznakować swoje „cztery kółka”, o taką możliwość zadbali policjanci z
Komendy Powiatowej Policji w Żninie. Na gości czekali także masażyści i
ratownicy

medyczni,

którzy

przeprowadzali

podstawowe

badania

profilaktyczne.

 02.09.2018r. LGD zaprezentowało swoje stoisko promocyjne w Wąbrzeźnie
podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Odwiedzający mogli
uzyskać informacje o działaniach podejmowanych przez LGD oraz o samym
regionie. Uczestnicy dożynek mogli podziwiać stroje pałuckie oraz uczyć się
haftu od towarzyszących nam Pań hafciarek.

Dużym zainteresowaniem

cieszyło się stoisko Pana Krzysztofa Leśniewskiego serwującego pałucki
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kapuśniak z klopsikami oraz stoisko z pałuckim serem z Serowarni na
Pałukach Pana Wojciecha Cieślewicza.

 LGD jesienią 2018r. wyszyła z inicjatywą do startujących w wyborach
samorządowych o przekazywanie do siedziby stowarzyszenia banerów
reklamowych. Dzięki tym banerom planowane jest w tym roku stworzenie
„Labiryntu Obywatelskiego”, który przy okazji organizowanych przez Lokalną
Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa imprez posłuży do edukacji i
promocji postaw społecznych. Banery posłużą także

do uszycia toreb na

Warsztatach Terapii Zajęciowej a środki pozyskane ze sprzedaży toreb zasilą
konto Warsztatów. Banery wesprą również schroniska dla zwierząt.
 14.12.2018r. LGD była organizatorem Warsztatów Fotografii Mobilnej
Warsztaty poprowadził pan Mateusz Lewandowski pracownik LGD. W
warsztacie wzięło udział 15 osób.

 17.12.2018r. – zostały zorganizowane warsztaty dla dzieci z tworzenia ozdób
świątecznych. W warsztatach wzięło udział 20 dzieci z powiatu żnińskiego.
Warsztaty odbyły się w miłej i świątecznej atmosferze. Na zakończenie dzieci
otrzymały drobne upominki. Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków
własnych.

Spotkania informacyjne
LGD w ramach planu komunikacji przeprowadziła spotkania informacyjne dotyczące
możliwością

pozyskiwania

środków

finansowych

za

pośrednictwem

LGD.

Bezpośrednio po spotkaniach można było skorzystać z indywidualnego doradztwa.
Podczas spotkań mieszkańcy mogli również wziąć udział w konsultacjach
społecznych dotyczących kryteriów wyboru operacji. Po każdym spotkaniu
uczestnikom spotkań rozdawane były ankiety, w których mieszkańcy mogli ocenić
jakość spotkania. Łącznie w 6 spotkaniach wzięło udział 116 osób.
Spotkania informacyjne odbywały się w następujących terminach:
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16.04.2018 26.06.2018 – Żnin, 27.06.2017 – Janowiec Wielkopolski, 01.09.2018 Barcin, 26.10.2018, 12.12.2018 - Żnin.

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców
LGD Pałuki – Wspólna Sprawa w ramach planu komunikacji przeprowadziła również
szkolenia dla mieszkańców zarówno w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich jak i w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach PROW odbyły się następujące szkolenia :
28.05.2018r. zostało przeprowadzone bezpłatne szkolenie dla mieszkańców i
przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu żnińskiego zainteresowanych
złożeniem wniosku o powierzenie grantu w zakresie: Wzmocnienie kapitału
społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych.
28 sierpnia 2018r. w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się szkolenie
dotyczące

przygotowania

dokumentacji

aplikacyjnej

na

konkurs

z

zakresu

przedsięwzięcia: 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej na obszarze LSR.
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się szkolenie :
21.09. 2018r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło
się bezpłatne szkolenie dla Wnioskodawców z powiatu żnińskiego zainteresowanych
złożeniem wniosku o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD
Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2014-2020, przedsięwzięcie 3.1.1. Inicjatywy w
zakresie włączenia społecznego na obszarze LSR.
Łącznie we wszystkich szkoleniach wzięło udział 30 osób.

Doradztwo
Pracownicy biura udzielili w 2018 roku doradztwa 104 osobom. Doradztwo
świadczone jest w biurze LGD od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura. W
trakcie naborów wniosków, wnioskodawcy, którzy chcą uzyskach dodatkowe punkty
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w ramach lokalnych kryteriów mogą skorzystać z doradztwa dotyczącego
bezpośrednio składanego wniosku wraz z wymaganymi do niego załączonymi.
Nabory wniosków
W 2018r. LGD Pałuki – Wspólna Sprawa ogłosiło łącznie 7 naborów wniosków
Ogłoszone nabory:
1) Na koniec 2017 r. został ogłoszony nabór wniosków na: Wsparcie dla
zakładania działalności gospodarczej na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju
(LSR). Termin naboru 27.12.2017-10.01.2018. Cała procedura oceny i wyboru
operacji została przeprowadzona z początkiem roku 2018. W ramach naboru
wpłynęło 23 wniosków, alokacja wynosiła 1 200 000,00zł. Do realizacji zostało
wybranych 12 operacji. Do końca 2018r. 9 wnioskodawców podpisało umowy
na realizacje operacji.
2) Inicjatywy w zakresie aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru LSR.
( Granty w PROW ) Alokacja wyniosła 500 000, 00 zł. Termin naboru
04.06.2018 – 18.06.2018. Do Biura LGD wpłynęło 9 wniosków. Łączna kwota
wnioskowana wyniosła 107 005,00 zł. Dwóch wnioskodawców wycofało swoje
projekty w związku z powyższym projekt grantowy nie mógłby być
zrealizowany. Zarząd LGD podjął decyzję o unieważnieniu naboru.
3) Rewitalizację obszarów wiejskich w kontekście włączenia społecznego na
obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Alokacja w naborze wynosiła 7
228 000 zł. Termin naboru 09.08.2018-23.08.2018. W ramach ogłoszonego
naboru nie wpłynął żaden wniosek
4) Rozwój działalności gospodarczej na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju
(LSR). Alokacja wynosiła 289 252,00 zł. Termin naboru 31.08.2018 –
14.09.2018. W ramach naboru wpłynęło 6 wniosków. Łączna kwota
wnioskowana wyniosła 454 234,00 zł. Do realizacji zostały wybrane 3
operacje. Do końca roku cały nabór nie został zweryfikowany przez Urząd
Marszałkowski.
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5) Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze
LSR. Alokacja wynosiła 1 126 082,20 zł. Termin naboru 18.09.2018 –
01.10.2018. W ramach ogłoszonego naboru wpłynęły dwa wnioski na kwotę
547 978, 00 zł. Do realizacji zostały wybrane 2 wnioski. Do końca roku cały
nabór nie został zweryfikowany przez Urząd Marszałkowski.
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) LGD ogłosiło trzy
nabory na typy projektów:
6) Działania

na

rzecz

osób

zagrożonych

ubóstwem

lub

wykluczeniem

społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o
charakterze środowiskowym takich jak:
Typ c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące
m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
Typ f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
Alokacja w naborze wynosiła 350 000 zł.

Termin naboru 08.10.2018 –

24.10.2018. Na ten typ projektów wpłynęło 7 wniosków. Do końca roku zostało
podpisanych 6 umów na kwotę 235 575,57 zł. Do końca roku

zostaną

wszystkim wnioskodawcom wypłacone zaliczki w kwocie 164 902,90 zł.
7) Działania

na

rzecz

osób

zagrożonych

ubóstwem

lub

wykluczeniem

społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o
charakterze środowiskowym takich jak: świetlice środowiskowe (w tym z
programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.
rówieśnicze

doradztwo,

edukację,

liderowanie,

Alokacja w naborze wynosiła 300 000 zł.

coaching

rówieśniczy).

Termin naboru 03.12.2018 –

19.12.2018. Na ten typ projektu, nie wpłynął żaden wniosek.
8) Działania

na

rzecz

osób

zagrożonych

ubóstwem

lub

wykluczeniem

społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o
charakterze środowiskowym takich jak: działania wspierające rozwiązania w
zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z
wykorzystaniem

lidera

lub

animatora

aktywności

lokalnej

oraz

inne

rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji
społecznej. Alokacja w naborze wynosiła 1 300 000 zł. Termin naboru
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27.12.2018 r. – 14.01.2019. W ramach naboru wpłynęło 5 wniosków. W
związku z brakiem procedur kontroli operacji przez UM Zarząd podjął decyzję
o unieważnieniu naboru wniosków.

Wszystkie

złożone

wnioski

zostały

poddane

weryfikacji

przez

Radę

Stowarzyszenia, która w 2018 r. odbyła 8 posiedzeń dotyczących oceny i
wyboru operacji do realizacji. Rada stowarzyszenia, licząca 15 osób po
odpowiednich procedurach i podjęciu 127 uchwał, za pośrednictwem Biura
LGD przekazała całą dokumentację dot. naborów do instytucji wdrażającej.

Projekt współpracy
W dniu 28.07.2017r. trzy Lokalne Grupy Działania: LGD Czarnoziem na Soli z
Inowrocławia, LGD Sąsiedzi Wokół Szlaku Piastowskiego z Mogilna oraz LGD
Pałuki - Wspólna Sprawa ze Żnina podpisały umowę partnerską dotyczącą
projektu współpracy pt. "LGD dla Powiatów Inowrocławskiego, Mogileńskiego
oraz Żnińskiego". Budżet projektu opiewa na kwotę 372 229,30 zł, LGD Pałuki –
Wspólna Sprawa przeznaczyła na realizację tego projektu kwotę 120 000zł.
Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i
realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego
PROW na lata 2014-2020.
Celem projektu jest „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez utworzenie
nowoczesnego portalu internetowego w celu udostępnienia mieszkańcom
kompleksowych informacji o zasobach trzech obszarów LGD”.
Projekt zakłada utworzenie portalu internetowego, wspólnego dla trzech
obszarów LSR, służącego promocji usług turystycznych, walorów, zasobów
regionalnych, przedsiębiorczości i wydarzeń bieżących na obszarze. Jednym z
efektów projektu współpracy będzie certyfikacja produktów lokalnych a także
wydanie przewodnika.
Dnia 18.07.2018r. LGD złożyło do Urzędu Marszałkowskie wniosek o przyznanie
pomocy na projekt współpracy.
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Inne projekty
W roku 2018 LGD Pałuki – Wspólna Sprawa otrzymała dofinansowanie dotyczące
realizacji zadań publicznych.
 LGD pozyskało środki na realizację zadania pt. Konkurs z wystawą
fotograficzną „Na Pałukach łapię chwile i zatrzymuje czas w obiektywie” W
maju LGD ogłosiło konkurs. Do udziału w zabawie przystąpiło 14 uczestników,
którzy nadesłali 59 zdjęć dla poszczególnych kategorii. 28 września podczas
wystawy fotograficznej zorganizowanej przez Lokalną Grupę Działania Pałuki
– Wspólna Sprawa, rozdane zostały nagrody dla uczestników konkursu
fotograficznego. Fotografie oceniane były w 3 kategoriach: krajobraz, zabytki i
zwierzęta. Na zwycięzców czekały nagrody finansowe w wysokości 400 zł dla
każdej z kategorii. Środki zostały pozyskane w ramach umowy o realizację
zadania publicznego z Gminy Żnin w wysokości 1200 zł.
 LGD pozyskało środki na realizację zadania pt. Cykl koncertów muzycznych z
LGD. W ramach zadania odbyły się 4 koncerty: Pierwszy odbył się podczas
konferencji z okazji 10 lecia LGD w Żnińskim Domu Kultury dnia 15.06.2018r.
Jubileusz uświetnił duet śpiewaków operowych z Agencji Artystycznej Do Re
Mi z Bydgoszczy. Kolejny koncert odbył się 26.10.2018r. LGD była
organizatorem

koncertu

fortepianowego

młodego

Żninianina

Damiana

Leśniewskiego. Koncert odbył się w Żnińskim Domu Kultury, poprowadził go
tata młodego muzyka Pan Tomasz Leśniewski. Koncert wzbudził duże
zainteresowanie i był wspaniałą promocja młodego artysty ze Żnina.
Kolejne wydarzenie muzyczne odbyło się 10.11.2018r.

W siedzibie LGD

wystąpił duet smyczkowy Queens of Violin. Duet tworzą Pani Anita Tubaja –
Sobków oraz Pani Karolina Wróbel - Krysztoforska. Panie to absolwentki
Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
Kolejnym koncertem był koncert poezji śpiewanej. Trzy panie

Katarzyna

Daszkowska, Kalina Kończal oraz Aleksandra Urbańska przywołały utwory
znane wszystkim z pieszych wędrówek i z obozów harcerskich. Środki zostały
pozyskane w ramach umowy o realizację zadania publicznego z Gminy Żnin
w wysokości 4600 zł.
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W związku z dużym zainteresowaniem koncertami zarząd LGD podjął decyzję
o kontynuacji koncertów. Ponadprogramowym wydarzeniem muzycznym był
koncert kolęd i pastorałek

w wykonaniu: Katarzyna Daszkowska, Kalina

Kończal oraz Aleksandra Urbańska. Koncert odbył się już w styczniu 2019r.

 22.09.2018r. na terenie gminy Barcin odbył się rajd nordic walking dla
mieszkańców powiatu żnińskiego. Zadanie było współfinansowane ze środków
LGD Pałuki - Wspólna Sprawa oraz Powiatu Żnińskiego. Całkowita wartość
projektu wyniosła 3 300zł. Mieszkańców powiatu zaprosiliśmy do Barcina. Z
każdej miejscowości gminnej autokar zabierał uczestników do Barcina. Rajd
poprowadziła Pani Agnieszka Mielecka (mistrzyni Świata i Europy w Nordic
Walking). Rajd rozpoczął się od rozgrzewki

na boisku Zespołu Szkół w

Barcinie. Zakończenie rajdu nastąpiło na terenie Rodzinnych Ogrodów
Działkowych „Magnolia” w Wolicach, gdzie na wszystkich uczestników czekało
pałuckie jadło. Trasa rajdu liczyła 10 km.
 W lipcu 2017r. LGD Pałuki - Wspólna Sprawa wraz z Fundacją Ekspert
Kujawy rozpoczęły realizację projektu „Czas na aktywność”. Celem projektu
było zwiększenie aktywności i konkurencyjności na rynku pracy 60 osób
młodych do 29 roku życia, wyłącznie biernych zawodowo o niskich
kwalifikacjach, zamieszkujących powiat żniński, mogileński i radziejowski
województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu w siedzibie LGD
odbyły się szkolenia zawodowe na operatora koparko – ładowarki oraz na
pracownika biurowego. Uczestnicy projektu mieli zagwarantowane staże
zawodowe trwające 3 miesiące oraz pomoc w znalezieniu pracy. Całkowita
wartość projektu wyniosła 896 437,50 zł, kwota dotacja to 823 736,42 zł. W
ramach projektu w siedzibie LGD odbywała staż Pani Małgorzata Błażejczak
w terminie od 08.01.2018r. do 07.06.2018r.
 16.08.2017r. Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa podpisała
umowę partnerską

na rzecz realizacji projektu „Pogodna jesień Życia w

powiecie żnińskim”. Umowa partnerstwa została podpisana pomiędzy
Fundacją Ekspert – Kujawy a Gminą Łabiszyn – Miejskim Ośrodkiem Pomocy
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Społecznej w Łabiszynie oraz LGD. Łączny budżet na realizacje projektu
wynosi 1 902 403,20zł. Projekt skierowany jest do 80 niesamodzielnych,
nieaktywnych zawodowo osób zamieszkujących powiat żniński, które ze
względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają
opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania
co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz
wymagających korzystania ze stałej lub długotrwałej opieki i pomocy osób
trzecich. Projekt będzie realizowany w okresie: 01.09.2017r. - 31.08.2019r.
W siedzibie LGD przy Placu Działowym 6 w Żninie powstało Centrum Usług
Środowiskowych. CUŚ czynny jest 3 razy w tygodniu.

Staż
Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa na przełomie 2017/2018 złożyła
do Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie dwa wnioski o przyznanie stażu. Wnioski
zostały

rozpatrzone

pozytywnie.

Dwie

panie

rozpoczęły

staż

w

siedzibie

stowarzyszenia w terminach: 08.11.2017-07.05.2018, 06.08.2018-30.11.2018. W
związku ze zwiększającymi się zadaniami dla LGD Zarząd podjął decyzję o
zatrudnieniu jednej z pań na umowę o pracę na czas określony na ¾ etatu.
IV. Walne Zebrania Członków
W 2018r. odbyły się 3 Walne Zebrania Członków. Zebrania odbywały się w
następujących terminach: 28.02.2018r., 18.10.2018r., 07.12.2018r. Łącznie zostało
podjętych 11 uchwał. Podjęte uchwały dotyczyły zmian w Regulaminie Rady, zmian
w LSR oraz w Statucie.

V. Pozostała Działalność Zarządu
W 2018 r. zarząd LGD zebrał się 13 razy. Na zaproszenie Zarządu w posiedzeniach
uczestniczyli również zaproszeni goście, między innymi: Przewodnicząca Rady Pani
Alina Borkowska, Przewodnicząca Komisji rewizyjnej Elżbieta Horka.
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Podczas

posiedzeń Zarząd podjął uchwały, mające zasadnicze znaczenie dla

funkcjonowania Stowarzyszenia. Podjęte uchwały dotyczyły m.in.:
- przyjmowania nowych członków
- skreślenia z listy członków
- zwoływania Walnego Zebrania Członków
- zmiany Harmonogramu naborów wniosków
- przyjęcia Planu Komunikacji
- przyjęcia zasad finansowania członków Rady
- przyjęcia polityki bezpieczeństwa
- aktualizacji polityki rachunkowości
- przyjęcia regulaminu doradztwa
- przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju
Główną tematyką podejmowaną na zarządzie była kwestia nowego okresu
programowania 2014-2020,

harmonogramu naborów, zagadnień związanych z

rewitalizacją oraz polityką bezpieczeństwa oraz projektu współpracy.
Do zadań Zarządu m. in. należało:
1.

Pełnienie funkcji reprezentacyjnej w zakresie objętym umową w Urzędzie

Marszałkowskim, Banku i innych instytucjach
3.

Nadzór nad funkcjonowaniem biura LGD w zakresie realizacji zadań

wynikających z budżetu na rok 2018
4.

Badanie zgodności rachunków z zawartą umową

5.

Inne zadania wynikające z umowy „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i

aktywizacji w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER ”.
6.

Nadzorowanie prac związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.
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Działalność zarządu i Stowarzyszenia w roku 2018 podporządkowana była realizacji
zapisów LSR oraz warunkom wynikającym z Umowy na funkcjonowanie LGD
podpisanej z Samorządem Województwa.
W roku 2018 Zarząd Stowarzyszenia przyjął 6 nowych członków, z sektora
społecznego.
W 2018r 3 podmioty z sektora gospodarczego złożyły pisemną rezygnację z
członkostwa w LGD. Wszystkie rezygnacje zostały przyjęte przez Zarząd. Zarząd
wykluczył z członkostwa 28 osób niewypełniających podstawowych obowiązków
statutowych.
Wobec podjęcia przez Zarząd stosownych uchwał, Stowarzyszenie LGD Pałuki Wspólna Sprawa liczyło na dzień 31.12.2018r. 168 członków.
Jesienią Zarząd LGD odbył cykl spotkań z włodarzami gmin z terenu powiatu
żnińskiego. Tematyką spotkań były zagadnienia związane z rewitalizacją oraz
omówienie kosztów bieżącego funkcjonowania stowarzyszenia.
przeprowadzonych rozmów z wójtami i burmistrzami

Na podstawie

Zarząd podjął uchwałę

w

sprawie wysokości składek członkowskich i zmian zasad wyliczania składek.
Wysokość składki dla Gmin

została ustalona w wysokości 3 zł od mieszkańca,

wysokość kwoty składki dla Starostwa Powiatowego została ustalona na 31 753,35
zł.
Ponadto, w związku z kończącymi się środkami wypłaconymi w ramach 1 transzy
wniosku o płatność i brakiem perspektyw na wypłatę kolejnej transzy Zarząd podjął
decyzję o zaciągnięciu pożyczki w wysokości 80 000,00 zł. z Polsko –
Amerykańskiego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Spłata pożyczki nastąpiła w
styczniu 2019r.
Zarząd LGD Pałuki – Wspólna Sprawa w grudniu 2018 r. podjął decyzję o wykupieniu
polisy

rocznej

na

ubezpieczenia

odpowiedzialności

cywilnej

zawodowej.

Ubezpieczenie obejmowało odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku
z wykonywaniem działalności zawodowej w zakresie konsultingu mającego za
przedmiot
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- doradztwo w zakresie pomocy finansowej z Unii Europejskiej – wybór
odpowiedniego programu, przygotowywanie stosownych wniosków o dotację,
przygotowywanie dokumentów związanych z rozliczeniem inwestycji.
Zgodnie z przyjętą od lat praktyką polegającą na wspieraniu instytucji i organizacji
działających na terenie powiatu żnińskiego, LGD w roku 2018 prowadził działania
wspierające inicjatywy lokalne. Zarząd LGD podjął w tym zakresie decyzję o zakupie
czterech latarek dla Komendy Powiatowej Policji w Żninie.
LGD Pałuki – Wspólna Sprawa było fundatorem nagród i upominków w gminnych i
powiatowych wydarzeniach kulturalnych i sportowych, przyczyniając się do ich
uświetnienia.

KONTROLE
LGD Pałuki – Wspólna Sprawa w 2018r. zostało poddane kontrolom przez Urząd
Marszałkowski, Państwową Inspekcję Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo
Powiatowe i Gminę Żnin (w zakresie kontroli dotacji).
LGD zostało dwukrotnie kontrolowane przez Urząd Marszałkowski. Kontrole odbyły
się w siedzibie stowarzyszenia i dotyczyły weryfikacji kompletności i poprawności,
zgodności z warunkami wypłaty transz pomocy, zobowiązań i kwot pomocy oraz
wypłaconego wyprzedzającego finansowania. Kontrole zostały przeprowadzone
08.05.2018r. oraz 11.12.2018r.
Kontrolom zostały również poddane zrealizowane projekty m.in. Rajd nordic walking.
Powyższy projekt został skontrolowany przez Starostwo Powiatowe. Kontroli został
również poddany projekt pn. Organizacja koncertu na Placu Wolności w Żninie w
dniu 25.06.2016r. Projekt został skontrolowany przez Gminę Żnin.
Kontrola z PUP odbyła się 15.02.2019r. i dotyczyła prawidłowości realizacji umowy
stażowej. Kontrolujący nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości.
Wszystkie kontrole nie wykazały rażących naruszeń postanowień umów. Kontrole
zakończyły się jedynie wskazaniem uchybień i zaleceniami pokontrolnymi, co do
których LGD się zastosowało.

18

W związku ze złożonym wypowiedzeniem z pracy przez Panią Magdalenę HofmannPrykę, dnia 16.07.2018r. został ogłoszony nabór na stanowisko specjalisty ds.
projektów i promocji w Biurze LGD. W wyniku procesu rekrutacji na powyższe
stanowisko została wybrana Pani Anna Janowska, który podjęła pracę z dniem
01.09.2018r.
Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa udostępniała w 2018r. salę
wykładową dla Fundacji Ekspert Kujawy, Powiatowego Urzędu Pracy.

Przez cały rok 2018r. członkowie Zarządu: Pan Ryszard Ulatowski, Pani Eliza
Reszka, Ilona Przychocka, Pan Zenon Mikuła oraz Pan Jacek Superczyński
prowadzili doradztwo podczas dyżurów w Gąsawie, Łabiszynie, Barcinie, Janowcu
Wlkp. Rogowie, Żninie.
Wyróżnienia
28 listopada 2018r. w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w
Bydgoszczy,

wojewoda

Mikołaj

Bogdanowicz

uhonorował

zasłużonych

mieszkańców naszego regionu odznaczeniami państwowymi. Wśród uhonorowanych
znaleźli się także Członkowie organów Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna
Sprawa.
Krzyże Zasługi, bo takie odznaczenia otrzymali Członkowie LGD, to wyróżnienie dla
osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny
przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, poprzez ofiarną działalności
społeczną, publiczną, ofiarne niesienie pomocy orz działalności charytatywną.
Uhonorowani Członkowie:
Prezes LGD Pałuki – Wspólna Sprawa – Pan Ryszard Ulatowski – Złoty Krzyż
Zasługi,
Wiceprezes LGD Pałuki – Wspólna Sprawa – Pani Eliza Reszka – Brązowy Krzyż
Zasługi,
Wiceprezes LGD Pałuki – Wspólna Sprawa – Pani Ilona Przychocka – Brązowy
Krzyż Zasługi,
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Członek Zarządu LGD Pałuki – Wspólna Sprawa – Pan Jacek Superczyński –
Brązowy Krzyż Zasługi,
Członek Zarządu LGD Pałuki – Wspólna Sprawa – Pan Zenon Mikuła – Brązowy
Krzyż Zasługi,
Przewodnicząca Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa – Pani Alina Borkowska –
Brązowy Krzyż Zasługi,
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej LGD Pałuki – Wspólna Sprawa – Pani Elżbieta
Horka – Brązowy Krzyż Zasługi.
Ponadto, 14.11.2018r. Prezes LGD został wybrany na Delegata Organizacji
Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Sejmiku reprezentujący
Powiat Żniński.
Współpraca

LGD Pałuki – Wspólna Sprawa w 2018r., współpracowała z takimi podmiotami jak:
- Urząd Marszałkowski,
- Kujawsko Pomorska Sieć LGD,
- Jednostki Samorządu Terytorialnego,
- Fundacja Ekspert Kujawy z Inowrocławia,
- LGD z terenu województwa kujawsko – pomorskiego,
- Komenda Powiatowa Policji w Żninie,
- Powiatowy Urząd Pracy w Żninie,
- Stowarzyszenia i Koła Gospodyń wiejskich z terenu powiatu żnińskiego,
- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
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