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 I.  Informacje wstępne:  

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   

Tomasz Michalczak – 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, Żnin i  

Janowiec Wielkopolski. Członkiem LGD jest także Powiat Żniński.  
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Funkcjonowanie LGD  

LGD w 2021 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 2021 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.  

  

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), 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).  

• stronę internetową LGD www.lgd-paluki.pl ,  

• portale społecznościowe oraz strony internetowe współpracujących z LGD urzędów i 

instytucji,  

• komunikaty  radiowe i prasowe informujące o bieżących działaniach LGD,  

• dyżury członków zarządu LGD na terenie wszystkich gmin powiatu żnińskiego.   

 

 

 

http://www.lgd-paluki.p/
http://www.lgd-paluki.p/
http://www.lgd-paluki.p/
http://www.lgd-paluki.p/
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Wydarzenia   

 

STYCZEŃ  

1. 02.01.2021 Rozstrzygnięcie konkursu „Nasza Choinka Domowa” Lokalna Grupa 

Działania Pałuki – Wspólna Sprawa dokonała rozstrzygnięcia konkursu pt. „Nasza 

domowa choinka”. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Na nasz apel o 

przesyłanie zdjęć przystrojonych drzewek odpowiedziało spore grono osób 

zainteresowanych. 

2. 21.01.2021 roku, w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa 

rozdane zostały nagrody dla uczestników II edycji konkursu pn. „Domowa Lista 

Przebojów”. 

   

LUTY  

 

3. 25.02.2021 odbył się III warsztat refleksyjny, którego celem była analiza 

dotychczasowego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pałuki – Wspólna 

Sprawa na lata 2014-2020, jej efektów, a także działań aktywizacyjnych 

prowadzonych przez LGD. 

  

MARZEC  

4. 22.03.2021 Odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki Wspólna 

Sprawa w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach 

poddziałania  1.1.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie naboru 2/2020/G. 

Wpłynęło 50 wniosków o powierzenie grantów, 15 spośród nich zostało wybrane do 

realizacji a 10 zmieściło się w limicie środków ogłoszonych w naborze wniosków. 

 

5. 24.03.2021 Rozstrzygnięcie konkursu pt. „Układaj puzzle z LGD” Zima dobiegła 

końca, wiosna powoli budzi się za oknem, a my wracamy z rozstrzygnięciem 

konkursu pt. “UKŁADAJ PUZZLE Z LGD”. Wydarzenie zostało sfinansowane 

ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. 
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KWIECIEŃ  

6. 20.04.2021r. Odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki 

Wspólna Sprawa w sprawie złożonych odwołań dotyczących oceny i wyboru 

operacji do realizacji w zakresie: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH 

PRZEDSIĘBIORSTW (nabór 2/2020/G) na obszarze LSR w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-

2020. 

  

MAJ   

7. 18.05.2021 roku, w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa 

rozdane zostały nagrody dla uczestników III edycji konkursu pt. „Domowa Lista 

Przebojów”. Domowa Lista Przebojów emitowana była na antenie Radio Żnin 96FM 

w okresie od  Celem konkursu, tropem poprzedniej edycji był udział słuchaczy w 

tworzeniu audycji, rozwijanie umiejętności muzycznych uczestników. Domowa Lista 

Przebojów miała 5 notowań, w każdym zwycięzca wybierany był przez słuchaczy 

Radia Żnin FM, którzy głosowali za pomocą portalu społecznościowego FB oraz za 

pomocą wiadomości SMS. Laureatów Domowej Listy Przebojów wybrało Jury, które 

oceniło wartość artystyczną prezentowanych przez uczestników utworów, doboru 

repertuaru oraz poziomu wykonania. Jury w składzie: Pani Anna Hnatowicz – 

wokalistka, uczestniczka programów „Mam Talent” oraz „X-Factor”, Pani Katarzyna 

Czarnecka – wokalistka zespołu STREFA ZERO z Poznania, autorka tekstów, 

jurorka w konkursach wokalnych,Pan Paweł Skiba – wokalista, kompozytor i 

akordeonista. Od 2015 roku jest frontmanem zespołu GOOSEBUMPS, Pani 

Katarzyna Daszkowska – prezenterka Radio Żnin FM, Pan Jacek Superczyński – 

muzyk, członek Zarządu LGD Pałuki – Wspólna Sprawa.Kolejna edycja jest można 

powiedzieć kolejną odpowiedzią na trwającą w naszym kraju ppandemię 

koronawirusa. Zainteresowanie udziałem, ilość uczestników oraz wysyłane głosy 

mocno to potwierdzają. Domowa Lista Przebojów to zdecydowanie dobry kierunek 

działań. Podczas spotkania z laureatami, nagrody wręczyli: Pan Ryszard Ulatowski 

– Prezes Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz Pani Katarzyna 

Daszkowska – Prezenterka Radio Żnin FM. 
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8. 29.05.2021 w Żnińskim Domu Kultury odbyły się warsztaty wokalne dla dzieci i 

młodzieży z terenu powiatu żnińskiego. Warsztaty poprowadził Pan Paweł Skiba, a 

organizatorem była Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. 

Dziesięcioosobowa grupa w godz. od 10:00 do 15:00 poznawała podstawowe 

elementy poprawnej techniki wokalnej. Celem warsztatów była integracja odbiorców 

pragnących udoskonalić swoje zdolności wokalne oraz interpretacyjne. Podczas 

wydarzenia uczestnicy kształtowali swoją dojrzałość artystyczną, uczyli się 

współpracy w grupie. W trakcie warsztatów Pan Paweł Skiba przeprowadził zajęcia 

z poprawnej emisji głosu, dykcji, doboru piosenek i wyboru repertuaru do wieku, 

opanowania tremy oraz umiejętności harmonicznego słyszenia kształconego 

podczas zajęć poświęconych współbrzmieniom wokalnym. 

 

CZERWIEC  

9. 29.06.2021. odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Lokalnej Grupy 

Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. 

  

LIPIEC  

10. 14.07.2021 odbyło się spotkanie Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa 

dotyczące możliwości pozyskania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego na lata 2014-2020.  

SIERPIEŃ  

11. 02.08.2021 Rozstrzygnięto konkursy pt. „Znajdź różnice” 

  

WRZESIEŃ  

12.  09.09.2021 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy 

Działania Pałuki – Wspólna Sprawa dotyczące zwiększenia budżetu LSR o 

dodatkowe środki w ramach EFRROW oraz akceptacji dokumentów do 

planowanego naboru nr 2/2021. 

 

 

13. 20.09.2021 odbyło się spotkanie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna 

Sprawa pn. pn. „Osoba niepełnosprawna na rynku pracy", w którym uczestniczyły 
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osoby bezrobotne i poszukujące pracy posiadające orzeczony stopień 

niepełnosprawności pn. „Osoba niepełnosprawna na rynku pracy", w którym 

uczestniczyły osoby bezrobotne i poszukujące pracy posiadające orzeczony stopień 

niepełnosprawności. Celem spotkania było przedstawienie możliwych form 

wsparcia i pomocy w zakresie powrotu na rynek pracy. W spotkaniu uczestniczyli 

Dyrektor firmy SEKA S.A. w Bydgoszczy Pani Joanna Majewska, która omówiła 

propozycję udziału w szkoleniu i przybliżyła zadania firmy oraz przedstawiciele 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, którzy przedstawili informacje nt. 

zadań powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych oraz możliwych do uzyskania form 

pomocy. 

 

14.  25.09.2021 odbyło się spotkanie informacyjne Lokalna Grupa Działania Pałuki – 

Wspólna Sprawa dotyczące możliwości pozyskania środków w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

15. 25.09.2021 odbył się rajd z kijkami nordic walking. Lokalna Grupa Działania Pałuki 

– Wspólna Sprawa corocznie we wrześniu organizuje rajd nordic walking. W tym 

roku gościliśmy w Gminie Gąsawa. rozpoczęła się w Komratowie i wiodła 

odpowiednio przez Oćwiekę, Dolinę Rzeki Gąsawki kończąc w Chomiąży 

Szlacheckiej, gdzie na uczestników czekał ciepły poczęstunek oraz Pan Jacek 

Superczyński członek Zarządu LGD, który uroczyście podsumował rajd. Rajd 

prowadziła Pani Agnieszce Mieleckiej, opiekę medyczną organizowała Pani 

Katarzynie Daszkowskiej, przepyszne jedzenie i napoje zorganizował Panu 

Mariuszowi Słupeckiemu z załogą, transport zorganizował Pan Andrzej Nowak. 

LGD Pałuki - Wspólna Sprawa chce upowszechnić turystykę i krajoznawstwo wśród 

mieszkańców obszaru w sposób gwarantujący dotarcie z przekazem. Forma ma być 

atrakcyjna i zachęcająca do uczestnictwa. Odbyło się spotkanie z instruktorem 

Nordic Walking. Rajd bardzo pozytywnie wpłynął na integrację społeczną oraz 

wzbogacił ofertę na spędzenie wolnego czasu po przez atrakcyjny wypoczynek na 

łonie natury. Wydarzenie współfinansowane ze środków Powiatu Żnińskiego  
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16. 26.09.2021 odbyło się spotkanie informacyjne Lokalna Grupa Działania Pałuki –

Wspólna Sprawa dotyczące możliwości pozyskania środków w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. 

17. 26.09.2021 odbył się Piknik „festyn rodzinny” z LGD Pałuki – Wspólna Sprawa 

Wydarzenie składało się z dwóch części: Pałucki Panel Czasu Piknik z LGD Pałukii 

było współfinansowane ze środków Fundacji PZU oraz Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich. Wszystkich przybyłych na piknik przywitał Pan Tomasz Michalczak – 

Wójt Gminy Rogowo oraz Pan Ryszard Ulatowski – Prezes Lokalnej Grupy 

Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Całość wydarzenia poprowadził Pan Karol 

Nojgebauer – Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Janowcu 

Wielkopolskim. Organizatorzy wydarzenia przygotowali bogatą ofertę warsztatową 

dla dzieci, aby zapoznać ich ze sztuką ludową i ginącymi rzemiosłami. Najmłodsi 

uczestnicy zapoznali się z pracą rękodzielników. W ramach warsztatów z ceramiki 

prowadzone były pokazy lepienia oraz warsztaty lepienia ręcznego. W ramach 

warsztatów z rękodzieła prowadzone były pokazy wyplatania makramy. Wszystkie 

wykonane prace uczestnicy zabrali do swoich domów. Pod okiem pań hafciarek 

haftowane były zakładki do książek. Na festynie gościli również lokalni wystawcy 

reprezentowani przez koła gospodyń wiejskich z Mięcierzyna oraz Gościeszyna, 

Uniwersytet Trzeciego Wieku z Rogowa, sołectwo Rogowo oraz Związek Wędkarski 

Wełna z Rogowa. Ważnym punktem programu była promocja projektów, które 

powstały na terenie gminy Rogowo, dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, o których opowiedział prowadzący wydarzenie oraz 

Wójt Gminy Rogowo i Prezes LGD Pałuki – Wspólna Sprawa. Podczas festynu 

odbyły się liczne konkursy dla publiczności m.in. bieg z jajkiem na łyżce na czas, 

wieszanie prania na czas, bicie piany na czas i wiele innych. Do wygrania były 

atrakcyjne nagrody i gadżety. Na zakończenie pikniku wystąpiła Pani Beata 

Pilarowska. Organizatorzy kierują serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy 

wzięli udział w organizacji wydarzenia: Pana Tomasza Michalczaka – Wójta Gminy 

Rogowo, Partnerom Projektu: Gminny Dom Kultury w Rogowie, Kujawsko – 

Pomorskie Stowarzyszanie Kobiet, Gmina Rogowo, Lokalna Organizacja 

Turystyczna Pałuki, Panu Karolowi Nojgebauerowi, Pani Katarzynie Daszkowskiej, 

Skorupy Aganan Tomasz Prosianowski oraz wszystkim wystawcom i uczestnikom, 
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bez których wydarzenie nie mogłoby się odbyć. Organizacja wydarzenia była 

współfinansowana ze środków Fundacji PZU oraz Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich. 

. 
 

PAŹDZIERNIK  

 

18. 13.10.2021r odbyło się posiedzenie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa. w sprawie 

oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania  2.1.1. Budowa i 

przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR w 

zakresie naboru 1/2021. 

19. 26.10.2021 odbyło się szkolenie organizowane przez Lokalna Grupa Działania 

Pałuki – Wspólna Sprawa dla osób fizycznych z terenu powiatu żnińskiego, 

zainteresowanych pozyskaniem środków na założenie działalności gospodarczej -

szkolenie dotyczyło przygotowania dokumentacji aplikacyjnej na konkurs z zakresu 

przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej. 

 

LISTOPAD  

20. 16.11.2021r odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki- Wspólna 

Sprawa w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” w zakresie naboru nr 1/2021 Budowa i przebudowa 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR oraz naboru nr 2/2020/G 

w zakresie przedstawienia zaleceń pokontrolnych Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu. 

21. Rozstrzygnięcie konkursu pt. „Nasza piękna Ziemia” Lokalna Grupa Działania 

Pałuki – Wspólna Sprawa wraz z zaproszonym Jury w dniu 19 listopada br. 

dokonała rozstrzygnięcia konkursu pt. „Nasza piękna Ziemia”. Zainteresowanie 

konkursem było bardzo duże (prac wpłynęło aż 105) Konkurs dofinansowany został 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

  

GRUDZIEŃ  

22.  7.12.2021 Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa rozdane zostały 

nagrody dla uczestników konkursu „NASZA PIĘKNA ZIEMIA".  
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LGD w czasie Pandemii  

Mając na uwadze ograniczone możliwości realizacji działań związanych z 

promowaniem LGD w sposób bezpośredni, LGD Pałuki – Wspólna Sprawa 

organizowało takie formy jak koncerty, konkursy z wykorzystaniem profilu 

społecznościowego. Koncerty, stanowiły również formę wsparcia dla lokalnych 

artystów w czasie pandemii. Te działania przyniosły efekt, licznej grupy odbiorców, 

którzy obejrzeli koncerty organizowane przez LGD oraz wzięli udział w konkursach. 

Trzeba tutaj nadmienić, że koncerty nie mogłyby się odbyć gdyby mnie wsparcie 

Powiatu Żnińskiego oraz Gminy Żnin.  

Fanpage naszego LGD stał się najpopularniejszym fanpage z wszystkich stron LGD 

w kujawsko-pomorskim oraz piątym w kraju.   

  

Nabory wniosków  

W 2021r. LGD Pałuki – Wspólna Sprawa ogłosiło łącznie 2 nabory wniosków 

Ogłoszone nabory/Posiedzenia Rady:  

1) W odpowiedzi na konkurs nr 1/2021 na działanie w zakresie : Przedsięwzięcia 

2.1.1 Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na 

obszarze LSR zostało złożonych 5 wniosków o przyznanie pomocy. Wszystkie 

zostały wybrane do realizacji podczas posiedzenia Rady LGD Pałuki – Wspólna 

Sprawa w dniu 13.10.2021r, jednak 4 zmieściły się w limicie środków 

ogłoszonych w naborze. Nabór był dofinansowany w ramach środków z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

  

2) W odpowiedzi na konkurs nr 2/2021 na działanie w zakresie : Przedsięwzięcia 

1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR 

zostało złożonych 27 wniosków o przyznanie pomocy. Wybór operacji do 

realizacji odbędzie się w 2022 roku. 

 

3) Nabór 2/2020/G WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH 

PRZEDSIĘBIORSTW, alokacja 1.000.000,00. Zostało złożonych 50 wniosków 
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w 2020 roku. Ocena i wybór projektów odbyła się na posiedzeniu Rady LGD 

Pałuki – Wspólna Sprawa w dniu 22.03.2021 roku. 15 operacji zostało 

wybranych do realizacji a 10 zmieściło się w ramach limitu środków 

ogłoszonego w naborze. 

 

Projekty dodatkowe:   

1. W 2021 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „ MÓJ 

SUKCES. Aktywizacja społeczno-zawodowa wśród mieszkańców powiatu 

żnińskiego”.  Kwota kosztów kwalifikowalnych: 1 036 942,50zł, kwota 

dofinansowania: 953 987,10zł. Projekt skierowany jest do mieszkańców pow. 

żnińskiego (6 gmin), tj. Barcin; Gąsawa; Janowiec Wielkopolski; Rogowo; Łabiszyn 

i Gmina Żnin. Głównym celem proj. jest podniesienie kompetencji społecznych i 

zawodowych 65 uczestników proj. (UP), w tym 40 kobiet i 25 mężczyzn, 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących pow. 

żniński. Cel zostanie osiągnięty w okresie 18 miesięcy realizacji projektu (od 

1.01.2022 roku do 30.06.2023 roku). Projekt będzie realizowany w partnerstwie z 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.  

  

Staż  

Lokalna Grupa Działania Pałuki  - Wspólna Sprawa na początku 2021 roku złożyła do 

Powiatowego Urzędu Pracy  w Żninie  trzy wnioski o przyznanie stażu. Wnioski zostały 

rozpatrzone pozytywnie. Dwie panie oraz jeden pan odbyli staż w siedzibie 

stowarzyszenia.  

Kontrole: 

1. 24 maja 2021r. rozpoczęła się kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego dot. naboru nr 2/2020/G, przeprowadzana przez Wydział 

Koordynacji RLKS. Nabór 2/2020/G  dotyczył działania w zakresie: WSPARCIE 

INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW na obszarze LSR, 

Rada LGD Pałuki – Wspólna Sprawa w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, 
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Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność . Czynności 

kontrolne trwały do 2022 roku. 

2. W okresie od 04.10.2021r. do 07.10.2021r. trwała kontrola Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego dot. projektu nr 

RPKP.11.01.00-04-0016/17 pt. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna 

Sprawa”. Kontrolowano głównie granty z naboru 4/2019/G dotyczące typu projektu: 

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. W związku z brakiem uchybień i nieprawidłowości oraz 

zaleceń pokontrolnych 17.11.2021r. podjęto decyzję o zakończeniu ścieżki kontroli. 

Walne Zebrania Członków : 

W 2021r. odbyły się 3 Walne Zebrania Członków. Zebrania odbywały się w 

następujących terminach: 7.04.2021r., 29.06.2021r. oraz 09.09.2021r.  Podjęte  

uchwały dotyczyły zmian w Regulaminie Rady, zmian w LSR oraz w Statucie, 

zatwierdzania sprawozdań.   

  

  

Pozostała Działalność Zarządu  

W 2021 r. zarząd LGD odbywał posiedzenia stacjonarne i online. Na zaproszenie 

Zarządu w posiedzeniach  uczestniczyli  również  zaproszeni  goście, między 

innymi: Przewodnicząca Rady Pani Alina Borkowska, Przewodnicząca Komisji 

rewizyjnej Elżbieta Horka.    

Podczas  posiedzeń Zarząd podjął uchwały, mające zasadnicze znaczenie dla 

funkcjonowania Stowarzyszenia. Podjęte uchwały dotyczyły m.in.:  

- przyjmowania nowych członków  
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- skreślenia z listy członków  

- zwoływania Walnego Zebrania Członków  

- zmiany Harmonogramu naborów wniosków  

- przyjęcia Planu Komunikacji   

- przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju  

Główną tematyką podejmowaną na zarządzie była kwestia nowego okresu 

programowania 2021-2027,  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, Bankach i innych instytucjach  

3. Nadzór nad funkcjonowaniem biura LGD w zakresie realizacji zadań 

wynikających z budżetu na rok 2021  

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.   

  

Działalność zarządu i Stowarzyszenia w roku 2021 podporządkowana była realizacji 

zapisów LSR oraz warunkom wynikającym z Umowy na funkcjonowanie LGD 

podpisanej z Samorządem Województwa.  

Współpraca  

LGD Pałuki – Wspólna Sprawa w 2021r., współpracowała z takimi podmiotami jak:  

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,   

Urząd Marszałkowski w Toruniu,  
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Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w Toruniu( KSOW ),  

Kujawsko Pomorska Sieć LGD,  

Starostwo Powiatowe w Żninie  
Gminy: Żnin, Barcin, Rogowo, Gąsawa, Łabiszyn, Janowiec Wielkopolski,  

LGD z terenu województwa,  

Sołectwa, Stowarzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu,  

Jednostki organizacyjne z terenu LGD,  

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy (UTP),  

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,  

Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Społecznej w Bydgoszczy (KPCES),  

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Inowrocławiu.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


