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1.1. Dane teleadresowe 

 

Nazwa: 

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku 

Data rejestracji: 25 czerwca 2015 roku 

Numer KRS: 0000562287 

Numer indentyfikacyjny REGON: 141618140 

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 879-267-89-10 

Numer identyfikacyjny nadany przez 

ARiMR: 

070713751 

Adres siedziby: Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża 

Telefon: 56 610 80 17 

Fax: 56 610 80 17 

E-mail: biuro@ziemiagotyku.com 

lgd@ziemiagotyku.com  

Adres strony www: www.lgd.ziemiagotyku.com  

www.lsr.ziemiagotyku.com 

 

Rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Toruniu 

Nr konta 18 9511 0000 0033 8512 2000 0010 

1.2.  Walne Zgromadzenie Członków 

 

W dniu 31 grudnia 2020 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku liczyło w 

sumie 43 członków, w tym 30 członków będących osobami fizycznymi oraz 13 członków będących 

osobami prawnymi. 

W 2018 r. z członkostwa zrezygnował P. Hieronim Iwicki.  

W 2018 r. przyjęto jednego nowego członka -  P. Małgorzatę Ziółkowską 

W 2019 r. przyjęto nowych członków: Elwira Jarosz, Tomasz Szreiber, Bożena Insadowska, Sandra 

Jargiło   

W 2020 r. ustało członkostwo dwóch członków Stowarzyszenia: - SPOŁDZIELNIA SOCJALNA 

"ŁUBIANKA" (W LIKWIDACJI wg KRS), SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "SZANSA" 

(WYKRESLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO DN.14.02.2020 R.). 

 

Tabela 1. Lista członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku - osoby 

fizyczne i osoby prawne. 

Lp. Nazwa członka / reprezentant  Reprezentowany sektor Reprezentowana gmina 

1. Ewa Agnieszka Pudo Mieszkańcy  Papowo Biskupie 

2. Kazimierz Tadeusz Bober Mieszkańcy  Chełmża  

3. Bogdan Kondej Gospodarczy  Chełmża 

4. Janusz Tomasz Iwański Mieszkańcy  Chełmża 

5. Żaneta Bernadeta Nalińska Mieszkańcy  Papowo Biskupie 

6. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 

Papowo Biskupie / Dariusz 

Śliwiński 

Społeczny  Papowo Biskupie 

7. Joanna Kańczewska Mieszkańcy  Papowo Biskupie 

mailto:biuro@ziemiagotyku.com
mailto:lgd@ziemiagotyku.com
http://www.lgd.ziemiagotyku.com/
http://www.lsr.ziemiagotyku.com/
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8. Edyta Ewa Celińska Gospodarczy  Papowo Biskupie 

9. Magdalena Cywińska Gospodarczy  Chełmża  

10. Marek Komuda Mieszkańcy  Łysomice  

11. Stefania Ziółkowska Gospodarczy  Łysomice 

12. Gmina Łysomice / Piotr Kowal Publiczny  Łysomice 

13. Janusz Wilczyński Mieszkańcy  Miasto Chełmża 

14. Robert Łuczak Mieszkańcy  Łubianka 

15. Zbigniew Cywiński Mieszkańcy  Łubianka 

16. Agata Surowiec Mieszkańcy  Łubianka 

17. Zakład Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. / Piotr Zuba 

Gospodarczy Miasto Chełmża 

18. Marek Kuffel Mieszkańcy  Miasto Chełmża 

19. Towarzystwo Przyjaciół Chełmży 

/ Urszula Meszyńska 

Społeczny  Miasto Chełmża  

20. Gmina Papowo Biskupie / 

Andrzej Zieliński 

Publiczny  Papowo Biskupie 

21. Gmina Miasto Chełmża / Jerzy 

Czerwiński 

Publiczny  Miasto Chełmża 

22. Gmina Chełmża / Jacek Czarnecki Publiczny  Chełmża 

23. Gmina Łubianka / Jerzy Zająkała Publiczny Łubianka 

24. Bartosz Paweł Danielewicz Mieszkańcy  Miasto Chełmża 

25. Stowarzyszenie im. Św. Jana 

Pawła II  / Wojciech Piórkowski 

Społeczny  Łubianka 

26. Łysomickie Stowarzyszenie 

Markus / Barbara Ordak 

Społeczny  Łysomice 

27. Fundacja Ziemia Gotyku Lokalna 

Grupa Działania / Mariola 

Marzena Epa-Pikuła 

Społeczny  Chełmża  

28. Dominik Beszczyński Mieszkańcy  Miasto Chełmża  

29. Katarzyna Beszczyńska Mieszkańcy  Miasto Chełmża  

30. Dariusz Beszczyński Mieszkańcy  Miasto Chełmża  

31 Paweł Puczkarski Mieszkańcy  Łubianka  

32 Kamila Anna Kachniarz Mieszkańcy  Chełmża 

33 CISTOR Stowarzyszenie 

Partnerstwo Społeczne/ 

Małgorzata Joanna Kowalska  

Społeczny  - 

34. Ewa Cywińska Gospodarczy  Łubianka 

35. Nikodem Sołtys Mieszkańcy  Miasto Chełmża  

36. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy 

Łysomice/ Violetta Rucińska 

Społeczny  Łysomice 

37. Ewelina Mucha Mieszkańcy  Łysomice 

38 Danuta Sadowska Mieszkańcy  Miasto Chełmża 

39. Małgorzata Ziółkowska  Mieszkańcy Łubianka  

40. Tomasz Szreiber Mieszkańcy Miasto Chełmża 

41. Bożena Insadowska Gospodarczy  Gmina Chełmża 

42. Sandra Jargiło  Gospodarczy  Gmina Papowo Biskupie 

43. Elwira Jarosz Mieszkańcy  Gmina Łysomice  
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     Członkowie założyciele stowarzyszenia dn.29.01.2015 

       

      Członkowie przyjęci uchwałą Zarządu dn. 21.07.2015 

        

      Członkowie przyjęci uchwałą Zarządu dn. 21.09.2015 

       

      Członkowie przyjęci uchwałą Zarządu dn. 21.10.2015 

 

      Członkowie przyjęci uchwałą Zarządu dn. 25.11.2015 

 

    Członkowie przyjęci uchwałą Zarządu dn. 23.05.2016 

 

    

       Członkowie przyjęci uchwałą Zarządu z dn. 8.06.2018 

 

        

       Członkowie przyjęci uchwałą Zarządu z dn. 09.04.2019  

 

 

1.3. Zarząd wybrany na drugą kadencję w dniu w dniu 09.04.2019 

  

Skład Zarządu II kadencji wybrany uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  nr 6/2019 

z dnia 9.04.2019 r. 

Mariola Epa-Pikuła   – Prezes   - sektor społeczny  

Agata Surowiec   – Wiceprezes     - sektor mieszkańcy 

Marek Komuda   – Skarbnik   - sektor mieszkańcy  

Tomasz Szreiber                – Sekretarz   - sektor mieszkańcy 

Ewa Pudo   - członek    - sektor mieszkańcy 

Joanna Rozwadowska  - członek    - sektor mieszkańcy 

 

1.4.  Komisja Rewizyjna na drugą kadencję (wybrana w dniu 9.04.2019 ) 

 

Janusz Wilczyński Przewodniczący  Sektor mieszkańcy  

Żaneta Nalińska Sekretarz  Sektor mieszkańcy 

Stefania Ziółkowska Członek  Sektor gospodarczy 

Janusz Iwański  Członek  Sektor mieszkańcy 

Zbigniew Cywiński Członek  Sektor mieszkańcy 

 

1.5.  Rada wybrana na kadencję 2019-2023 (wybrana w dniu 09.04.2019) 

 

Tabela 2. Lista członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku (II 

kadencja) 

Lp. Nazwisko i imiona Reprezentowana gmina Reprezentowany sektor/grupa interesu 
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1 Kowal Piotr Franciszek Gmina Łysomice 
sektora publicznego (władza 

publiczna) 

2 Rucińska Violetta Gmina Łysomice 
sektora społecznego oraz 

mieszkańców 

3 Elwira Jarosz Gmina Łysomice Mieszkańców 

4  Zieliński Andrzej Gmina Papowo Biskupie 
sektora publicznego (władza 

publiczna) 

5 Śliwiński Dariusz Gmina Papowo Biskupie 
sektora społecznego oraz 

mieszkańców 

6 Sandra Jargiło  Gmina Papowo Biskupie 
sektora gospodarczego (pozostałe) 

oraz mieszkańców 

7 Kuffel Marek Henryk  Gmina Miasto Chełmża 
sektora publicznego (pozostałe) oraz 

mieszkańców 

8 Zuba Piotr Gmina Miasto Chełmża sektora gospodarczego (pozostałe) 

9 Sołtys Nikodem Bronisław  Gmina Miasto Chełmża Mieszkańców 

10 Zająkała Jerzy Gmina Łubianka 
sektora publicznego (władza 

publiczna) 

11  Cywińska Ewa Gmina Łubianka 
sektora gospodarczego (pozostałe) 

oraz mieszkańców 

12 
Małgorzata Ziółkowska   

 
Gmina Łubianka Mieszkańców 

13  Bober Kazimierz Tadeusz Gmina Chełmża 
sektora publicznego (pozostałe) oraz 

mieszkańców 

14 Bożena Insadowska  Gmina Chełmża 
sektora gospodarczego (pozostałe) 

oraz mieszkańców 

15 Kachniarz Kamila Anna  Gmina Chełmża Mieszkańców 

 

Wyboru członków Rady na druga kadencję dokonano w dokonano w dniu 9 kwietnia 2019 r. 

uchwałą nr 8/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.  

Do zadań Rady należy wyłącznie ocena i wybór operacji do finansowania w ramach Lokalnej 

Strategii Rozwoju. 

 

Kadencje Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej trwają cztery lata. 

 

I.6. Wizja obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku 

Obszar dobrze zorganizowany pod względem infrastrukturalnym i społecznym, dobre miejsce do 

życia, pracy i odpoczynku. 
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1.7.  Cele statutowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku 

Celami  Stowarzyszenia są:  

1. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju kierowanego przez 

lokalną społeczność; 

2. zwiększanie poziomu partycypacji społecznej lub szeroko rozumianej aktywności 

obywatelskiej na obszarach wiejskich; 

3. zwiększenie udziału społeczności lokalnych w programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego 

obszaru poprzez pobudzanie i wspieranie inicjatyw oddolnych;  

4. aktywizacja lokalnych społeczności, w szczególności przez działania animacyjne na rzecz 

rodzin, solidarności międzypokoleniowej, dzieci, młodzieży i osób starszych; 

5. poprawa standardu i jakości życia mieszkańców obszaru objętego działalnością LGD poprzez 

wspieranie rozwoju i poprawy stanu infrastruktury społecznej i technicznej oraz poprawę 

estetyki miejscowości oraz bezpieczeństwa mieszkańców,  

6. zmniejszanie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego na obszarze działania LGD; 

7. promowanie obszarów wiejskich w szczególności gmin położonych na obszarze działania LGD; 

8. wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu, 

9. rozwijanie i promocja lokalnych zasobów: surowców, miejscowej infrastruktury, dziedzictwa 

kulturowego, historycznego, przyrodniczego, potencjału mieszkańców;  

10. rozwijanie i promocja produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych oraz walorów 

turystycznych obszaru, 

11. wspieranie działań służących rozwojowi małego przetwórstwa oraz tworzenie sieci w zakresie 

tworzenia krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz działań promocyjnych i 

marketingowych; 

12. działania na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich poprzez tworzenie 

alternatywnych źródeł dochodu dla mieszkańców obszarów wiejskich; 

13. tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy i tworzenie warunków 

umożliwiających podjęcie pracy osobom dotąd pozostającym bez pracy, a także tworzenie 

korzystnych warunków do tworzenia nowych firm i rozwoju firm istniejących, sprzyjających 

zwiększeniu potencjału osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy; 

14. wspieranie tworzenia małych inkubatorów przedsiębiorczości, wspomagających 

przedsiębiorstwa z branży nierolniczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób 

planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej; 

15. kreowanie postaw przedsiębiorczych na terenach wiejskich, w szczególności poprzez działania 

animacyjne na rzecz spółdzielczości socjalnej w tym budowanie lokalnych partnerstw 

wspierających zakładanie i funkcjonowanie przedsiębiorstw społecznych; 

16. promowanie uczenia się przez całe życie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 

17. zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych na obszarach wiejskich 

oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości; 

18. pozyskanie innych źródeł finansowania oraz opracowanie i realizacja innych programów 

pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych 

źródeł wsparcia; 

19. udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów 

i pozyskania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych oraz innych 

projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; 

20. pozyskiwanie innych źródeł finansowania oraz opracowywanie i realizacja innych programów 

pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków publicznych i pomocowych. 

 

1.8.  Klasyfikacja działalności wg PKD 

 

9499Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych. 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

II. Uchwały podjęte w 2020 roku 
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W 2019 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zebrało się 1 raz. 

 

2.1.  Uchwały Walnego Zebrania Członków 

 
24 czerwca 2020 roku: 

W obradach udział wzięło 20 osób na 43 członków uprawnionych do głosowania. 

 

● Uchwała nr 1/2020 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA 

„Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 24 czerwca 2020 roku  w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za okres 

sprawozdawczy – 2020 

● Uchwała nr 2/2020 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA 

„Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia  

● Uchwała nr 3/2020 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA 

„Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia  

● Uchwała nr 4/2020 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA 

„Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 24 czerwca 2020 roku  w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy – 2020 rok  

● Uchwała nr 5/2020 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA 

„Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 24 czerwca 2020 roku   w sprawie 

aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru 

Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku  

  

 
 

  

 

2.2.  Uchwały i decyzje Zarządu 

 

W 2020  roku Zarząd spotkał się 11 razy. 

 

26 lutego 2020 roku - w posiedzeniu wzięło udział 5 na 6 uprawnionych do głosowania 

- Uchwała Nr 1/2020 Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 26 

lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia listy zweryfikowanych wniosków o powierzenie grantów 

przez pracownika biura LGD w naborze 1/2020/G  

 

24 kwietnia 2020 roku (tryb obiegowy)- w posiedzeniu wzięło udział 6 na 6 uprawnionych do 

głosowania 

- Uchwała nr 2/2020 Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 24 

kwietnia 2020 roku w sprawie zatrudnienia personelu Biura Lokalnej Grupy Ziemia Gotyku 

 

27 kwietnia 2020 roku - w posiedzeniu wzięło udział 5 na 6 uprawnionych do głosowania 

- Uchwała nr 3/2020 Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 27 

kwietnia 2020 roku w sprawie wsparcia lokalnych inicjatyw w walce z epidemią  

 

19 maja 2020 roku (tryb obiegowy)-  - w posiedzeniu wzięło udział 6 na 6 uprawnionych do 

głosowania 

- Uchwała nr 4/2020 Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 19 maja 

2020 roku w limitów naboru wniosków w zakresie EFS 

 

 

17 czerwca 2020 roku  ( tryb obiegowy)  -  w posiedzeniu wzięło udział 4 na 6 uprawnionych do 

głosowania  
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- Uchwała nr 5/2020 Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 17 

czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia jednoosobowej reprezentacji Zarządu do obsługi 

bankowości elektronicznej   

 

22 czerwca 2020 roku    - w sprawie uchwały wypowiedziało się 5 na 6 uprawnionych do głosowania  

- Uchwała nr 6/2020 Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 22 

czerwca 2020 roku w sprawie przyznania nagród dla pracowników Biura Stowarzyszenia LGD Ziemia 

Gotyku 

- Uchwała nr 7/2020 Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia z dnia 

22 czerwca 2020 roku w sprawie ustania członkostwa w Stowarzyszeniu LGD Ziemia Gotyku 

  

20 sierpnia 2020 roku - w posiedzeniu wzięło udział 4 na 6 uprawnionych do głosowania 

- Uchwała nr 8/2020  Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 20 

sierpnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia kontroli i monitorowania grantobiorców w ramach projektu 

grantowego PROW 

- Uchwała nr 9/2020 Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 20 

sierpnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli  i monitoringu grantobiorców w ramach projektu 

grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” 

-Uchwała nr 10/2020 Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 20 

sierpnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Biura Stowarzyszenia  LGD Ziemia 

Gotyku 

 

 

1 października 2020 roku - w posiedzeniu wzięło udział 4 na 6 uprawnionych do głosowania 

- Uchwała nr 11/2020 Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 1 

października 2020  w sprawie zatrudnienia personelu Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku 

 

29 października 2020 roku (tryb obiegowy)- w posiedzeniu wzięło udział 4 na 6 uprawnionych do 

głosowania 

- Uchwała nr 12/2020 Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 1 

października 2020  w sprawie zatrudnienia personelu Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku 

 

23 listopad 2020 roku -w posiedzeniu wzięło udział 4 na 6 uprawnionych do głosowania 

- Uchwała nr 13/2020 Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 23 

listopada 2020 roku  w sprawie zatrudnienia personelu Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku 

 

8 grudnia 2020 roku -w posiedzeniu wzięło udział 5 na 6 uprawnionych do głosowania  

- Uchwała nr 14/2020 Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 8 

grudnia 2020 roku  w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w 

sobotę    

 

 

2.3.  Uchwały i decyzje Komisji Rewizyjnej 

 

W 2020 roku Komisja Rewizyjna spotkała się 1 raz. 

 

● 19 czerwca 2020 roku 

 

- Uchwała nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku z 

dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 

2020  rok oraz zaopiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2020   

- Uchwała nr 2/2020 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku z 

dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie wniosku o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z 

wykonania obowiązków w 2020 roku  

 

2.4.  Uchwały i decyzje Rady Stowarzyszenia 
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W 2020 roku Rada Stowarzyszenia spotkała się 6 razy, z kolei  9 razy był podejmowane uchwały w trybie 

obiegowym. 

 

- Uchwała nr 1/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 7 stycznia 2020 roku  dotycząca wydania opinii w 

sprawie zmieniająca załącznika nr 1 do uchwały nr 58/2019 

- Uchwała nr 2/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 13 stycznia 2020 roku  dotycząca wydania opinii w 

sprawie zmieniająca załącznika nr 1 do uchwały nr 49/2019 

 

 

Posiedzenia w dniu 4 lutego 2020  
-  Uchwała nr 3/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 lutego 2020 roku  w sprawie oceny zgodności z 

LSR projektu zarejestrowanego pod znakiem 1/6/2019 w ramach naboru nr 6/2019  

-  Uchwała nr 4/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 lutego 2020 roku  w sprawie oceny zgodności z 

LSR projektu zarejestrowanego pod znakiem 2/6/2019 w ramach naboru nr 6/2019  

-  Uchwała nr 5/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 lutego 2020 roku  w sprawie oceny zgodności z 

LSR projektu zarejestrowanego pod znakiem 3/6/2019 w ramach naboru nr 6/2019  

-  Uchwała nr 6/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 lutego 2020 roku  w sprawie oceny zgodności z 

LSR projektu zarejestrowanego pod znakiem 4/6/2019 w ramach naboru nr 6/2019 

-  Uchwała nr 7/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 lutego 2020 roku  w sprawie oceny zgodności z 

LSR projektu zarejestrowanego pod znakiem 5/6/2019 w ramach naboru nr 6/2019  

-  Uchwała nr 8/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 lutego 2020 roku  w sprawie zatwierdzenia listy 

projektów zgodnych z LSR w ramach naboru 6/2019  

-  Uchwała nr 9/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 lutego 2020 roku  w sprawie wyboru projektu 

zarejestrowanego pod znakiem 1/6/2019 oraz ustalenia kwoty wsparcia  

-  Uchwała nr 10/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 lutego 2020 roku  w sprawie wyboru projektu 

zarejestrowanego pod znakiem 2/6/2019 oraz ustalenia kwoty wsparcia  

-  Uchwała nr 11/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 lutego 2020 roku  w sprawie wyboru projektu 

zarejestrowanego pod znakiem 3/6/2019 oraz ustalenia kwoty wsparcia  

-  Uchwała nr 12/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 lutego 2020 roku  w sprawie wyboru projektu 

zarejestrowanego pod znakiem 4/6/2019 oraz ustalenia kwoty wsparcia  

-  Uchwała nr 13/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 lutego 2020 roku  w sprawie wyboru projektu 

zarejestrowanego pod znakiem 5/6/2019 oraz ustalenia kwoty wsparcia  

-  Uchwała nr 14/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 lutego 2020 roku  w sprawie zatwierdzenia listy 

projektów wybranych w ramach naboru 6/2019 

-  Uchwała nr 15/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 lutego 2020 roku  w sprawie oceny zgodności z 

LSR projektu zarejestrowanego pod znakiem 1/3/2019/G w ramach naboru nr 3/2019/G 

-  Uchwała nr 16/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 lutego 2020 roku  w sprawie oceny zgodności z 

LSR projektu zarejestrowanego pod znakiem 2/3/2019/G w ramach naboru nr 3/2019/G 

-  Uchwała nr 17/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 lutego 2020 roku  w sprawie oceny zgodności z 

LSR projektu zarejestrowanego pod znakiem 3/3/2019/G w ramach naboru nr 3/2019/G 

-  Uchwała nr 18/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 lutego 2020 roku  w sprawie oceny zgodności z 

LSR projektu zarejestrowanego pod znakiem 4/3/2019/G w ramach naboru nr 3/2019/G 

- Uchwała nr 19/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 lutego 2020 roku  w sprawie zatwierdzenia listy 

projektów objętych grantami zgodnych LSR  w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 

3/2019/G 

-  Uchwała nr 20/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 lutego 2020 roku  w sprawie wybrania 

Grantobiorcy do realizacji projektu objętego grantem w ramach projektu grantowego pn. „Lokalne 

Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” 

-  Uchwała nr 21/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 lutego 2020 roku  w sprawie wybrania 

Grantobiorcy do realizacji projektu objętego grantem w ramach projektu grantowego pn. „Lokalne 

Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” 

-  Uchwała nr 22/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 lutego 2020 roku  w sprawie wybrania 

Grantobiorcy do realizacji projektu objętego grantem w ramach projektu grantowego pn. „Lokalne 

Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” 
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-  Uchwała nr 23/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 lutego 2020 roku  w sprawie wybrania 

Grantobiorcy do realizacji projektu objętego grantem w ramach projektu grantowego pn. „Lokalne 

Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” 

-  Uchwała nr 24/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 lutego 2020 roku  w sprawie zatwierdzenia listy 

projektów objętych grantami wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o powierzenie 

grantu nr 3/2019/G 

-  Uchwała nr 25/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 lutego 2020 roku  w sprawie zatwierdzenia listy 

wniosków o powierzenie grantu zgodnych LSR w ramach naboru nr 1/2020/G 

 

Posiedzenia w dniu 4 marca 2020  

-  Uchwała nr 26/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 marca 2020 roku  w sprawie wybrania 

Grantobiorcy do realizacji zadania służącego osiągnięcia celu projektu grantowego w ramach 

przedsięwzięcia nr 3.1.1 Razem dla siebie i dla innych   

-  Uchwała nr 27/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 marca 2020 roku  w sprawie wybrania 

Grantobiorcy do realizacji zadania służącego osiągnięcia celu projektu grantowego w ramach 

przedsięwzięcia nr 3.1.1 Razem dla siebie i dla innych   

-  Uchwała nr 28/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 marca 2020 roku  w sprawie wybrania 

Grantobiorcy do realizacji zadania służącego osiągnięcia celu projektu grantowego w ramach 

przedsięwzięcia nr 3.1.1 Razem dla siebie i dla innych   

-  Uchwała nr 29/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 marca 2020 roku  w sprawie wybrania 

Grantobiorcy do realizacji zadania służącego osiągnięcia celu projektu grantowego w ramach 

przedsięwzięcia nr 3.1.1 Razem dla siebie i dla innych   

-  Uchwała nr 30/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 marca 2020 roku  w sprawie wybrania 

Grantobiorcy do realizacji zadania służącego osiągnięcia celu projektu grantowego w ramach 

przedsięwzięcia nr 3.1.1 Razem dla siebie i dla innych  -  Uchwała nr 26/2020 Rady Stowarzyszenia z 

dnia 4 marca 2020 roku  w sprawie wybrania Grantobiorcy do realizacji zadania służącego osiągnięcia 

celu projektu grantowego w ramach przedsięwzięcia nr 3.1.1 Razem dla siebie i dla innych   

-  Uchwała nr 31/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 marca 2020 roku  w sprawie wybrania 

Grantobiorcy do realizacji zadania służącego osiągnięcia celu projektu grantowego w ramach 

przedsięwzięcia nr 3.1.1 Razem dla siebie i dla innych   

-  Uchwała nr 32/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 marca 2020 roku  w sprawie wybrania 

Grantobiorcy do realizacji zadania służącego osiągnięcia celu projektu grantowego w ramach 

przedsięwzięcia nr 3.1.1 Razem dla siebie i dla innych  

-  Uchwała nr 33/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 marca 2020 roku  w sprawie wybrania 

Grantobiorcy do realizacji zadania służącego osiągnięcia celu projektu grantowego w ramach 

przedsięwzięcia nr 3.1.1 Razem dla siebie i dla innych   

-  Uchwała nr 34/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 marca 2020 roku  w sprawie wybrania 

Grantobiorcy do realizacji zadania służącego osiągnięcia celu projektu grantowego w ramach 

przedsięwzięcia nr 3.1.1 Razem dla siebie i dla innych  

-  Uchwała nr 35/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 4 marca 2020 roku  w sprawie zatwierdzenia listy 

wniosków o powierzenie grantu wybranych do doifnansowania w ramach naboru nr 1/2020/G 

 

Posiedzenia w dniu 18 marca 2020  

-  Uchwała nr 36/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 1/1/2020 w ramach naboru nr 1/2020 

-  Uchwała nr 37/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2/1/2020 w ramach naboru nr 1/2020 

-  Uchwała nr 38/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 3/1/2020 w ramach naboru nr 1/2020 

-  Uchwała nr 39/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 4/1/2020 w ramach naboru nr 1/2020 

-  Uchwała nr 40/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 5/1/2020 w ramach naboru nr 1/2020 

-  Uchwała nr 41/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 6/1/2020 w ramach naboru nr 1/2020 
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-  Uchwała nr 42/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 7/1/2020 w ramach naboru nr 1/2020 

-  Uchwała nr 43/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 8/1/2020 w ramach naboru nr 1/2020 

-  Uchwała nr 44/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 9/1/2020 w ramach naboru nr 1/2020 

-  Uchwała nr 45/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 10/1/2020 w ramach naboru nr 1/2020 

-  Uchwała nr 46/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 11/1/2020 w ramach naboru nr 1/2020 

-  Uchwała nr 47/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 12/1/2020 w ramach naboru nr 1/2020 

-  Uchwała nr 48/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 13/1/2020 w ramach naboru nr 1/2020 

-  Uchwała nr 49/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 14/1/2020 w ramach naboru nr 1/2020 

-  Uchwała nr 50/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 15/1/2020 w ramach naboru nr 1/2020 

-  Uchwała nr 51/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 16/1/2020 w ramach naboru nr 1/2020 

-  Uchwała nr 52/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 17/1/2020 w ramach naboru nr 1/2020 

-  Uchwała nr 53/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie zatwierdzenia listy 

operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2020 

-  Uchwała nr 54/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie wyboru operacji 

zarejestrowanej pod znakiem sprawy 1/1/2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia  

-  Uchwała nr 55/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie wyboru operacji 

zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2/1/2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia  

-  Uchwała nr 56/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie wyboru operacji 

zarejestrowanej pod znakiem sprawy 3/1/2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia  

-  Uchwała nr 57/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie wyboru operacji 

zarejestrowanej pod znakiem sprawy 4/1/2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia  

-  Uchwała nr 58/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie wyboru operacji 

zarejestrowanej pod znakiem sprawy 5/1/2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia  

-  Uchwała nr 59/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie wyboru operacji 

zarejestrowanej pod znakiem sprawy 6/1/2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia  

-  Uchwała nr 60/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie wyboru operacji 

zarejestrowanej pod znakiem sprawy 7/1/2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia  

-  Uchwała nr 61/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie wyboru operacji 

zarejestrowanej pod znakiem sprawy 8/1/2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia  

-  Uchwała nr 62/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie wyboru operacji 

zarejestrowanej pod znakiem sprawy 9/1/2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia  

-  Uchwała nr 63/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie wyboru operacji 

zarejestrowanej pod znakiem sprawy 10/1/2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia  

-  Uchwała nr 64/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie wyboru operacji 

zarejestrowanej pod znakiem sprawy 11/1/2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia  

-  Uchwała nr 65/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie wyboru operacji 

zarejestrowanej pod znakiem sprawy 12/1/2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia  

-  Uchwała nr 66/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie wyboru operacji 

zarejestrowanej pod znakiem sprawy 14/1/2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia  

-  Uchwała nr 67/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie wyboru operacji 

zarejestrowanej pod znakiem sprawy 15/1/2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia  

-  Uchwała nr 68/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie wyboru operacji 

zarejestrowanej pod znakiem sprawy 16/1/2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia  

-  Uchwała nr 69/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 18 marca 2020 roku  w sprawie zatwierdzenia listy 

operacji wybranych w ramach naboru 1/2020 
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-  Uchwała nr 70/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 3 kwietnia 2020 roku  w sprawie rozpatrzenia 

protestu złożonego dla operacji zarejestrowanej pod znakiem sprawy 11/1/2020 dot. naboru 1/2020  

-  Uchwała nr 71/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 15 maja 2020 roku  w sprawie możliwości zmiany 

umowy o przyznanie pomocy na wniosek Beneficjenta  

 

Posiedzenia w dniu 27 maja 2020  

-  Uchwała nr 72/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 1/2/2020/G w ramach naboru nr 2/2020/G 

-  Uchwała nr 73/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2/2/2020/G w ramach naboru nr 2/2020/G 

-  Uchwała nr 74/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 3/2/2020/G w ramach naboru nr 2/2020/G 

-  Uchwała nr 75/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 4/2/2020/G w ramach naboru nr 2/2020/G 

-  Uchwała nr 76/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 5/2/2020/G w ramach naboru nr 2/2020/G 

-  Uchwała nr 77/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 6/2/2020/G w ramach naboru nr 2/2020/G 

-  Uchwała nr 78/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 7/2/2020/G w ramach naboru nr 2/2020/G 

-  Uchwała nr 79/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 8/2/2020/G w ramach naboru nr 2/2020/G 

-  Uchwała nr 80/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 9/2/2020/G w ramach naboru nr 2/2020/G 

-  Uchwała nr 81/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 10/2/2020/G w ramach naboru nr 2/2020/G 

-  Uchwała nr 82/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 11/2/2020/G w ramach naboru nr 2/2020/G 

-  Uchwała nr 83/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie listy projektów 

objętych grantami zgodnych LSR w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu nr 2/2020/G 

-  Uchwała nr 84/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie wybrania 

Grantobiorcy do realizacji projektów objętych grantem w ramach projektu grantowego pn Lokalne 

Ośrodki Włączenia Społecznego  

-Uchwała nr 85/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie wybrania Grantobiorcy 

do realizacji projektów objętych grantem w ramach projektu grantowego pn Lokalne Ośrodki Włączenia 

Społecznego  

-Uchwała nr 86/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie wybrania Grantobiorcy 

do realizacji projektów objętych grantem w ramach projektu grantowego pn Lokalne Ośrodki Włączenia 

Społecznego 

-Uchwała nr 87/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie wybrania Grantobiorcy 

do realizacji projektów objętych grantem w ramach projektu grantowego pn Lokalne Ośrodki Włączenia 

Społecznego 

-Uchwała nr 88/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie wybrania Grantobiorcy 

do realizacji projektów objętych grantem w ramach projektu grantowego pn Lokalne Ośrodki Włączenia 

Społecznego 

-Uchwała nr 89/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie wybrania Grantobiorcy 

do realizacji projektów objętych grantem w ramach projektu grantowego pn Lokalne Ośrodki Włączenia 

Społecznego 

-Uchwała nr 90/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie wybrania Grantobiorcy 

do realizacji projektów objętych grantem w ramach projektu grantowego pn Lokalne Ośrodki Włączenia 

Społecznego 

-Uchwała nr 91/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie wybrania Grantobiorcy 

do realizacji projektów objętych grantem w ramach projektu grantowego pn Lokalne Ośrodki Włączenia 

Społecznego 



 
13 

 

-Uchwała nr 92/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie wybrania Grantobiorcy 

do realizacji projektów objętych grantem w ramach projektu grantowego pn Lokalne Ośrodki Włączenia 

Społecznego 

-Uchwała nr 93/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie wybrania Grantobiorcy 

do realizacji projektów objętych grantem w ramach projektu grantowego pn Lokalne Ośrodki Włączenia 

Społecznego 

-Uchwała nr 94/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie wybrania Grantobiorcy 

do realizacji projektów objętych grantem w ramach projektu grantowego pn Lokalne Ośrodki Włączenia 

Społecznego 

- Uchwała nr 95/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie zatwierdzenia listy 

projektów objętych grantami wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o powierzenie 

grantu nr 2/2020/G 

-  Uchwała nr 96/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 1/3/2020/G w ramach naboru nr 3/2020/G 

-  Uchwała nr 97/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2/3/2020/G w ramach naboru nr 3/2020/G 

-  Uchwała nr 98/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 3/3/2020/G w ramach naboru nr 3/2020/G 

-  Uchwała nr 99/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 4/3/2020/G w ramach naboru nr 3/2020/G 

-  Uchwała nr 100/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie zatwierdzenia listy 

projektów objętych grantami zgodnych LSR w ramach naboru wniosków o powierzenie grantu 

3/2020/G 

-Uchwała nr 101/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie wybrania 

Grantobiorcy do realizacji projektów objętych grantem w ramach projektu grantowego pn Lokalne 

Ośrodki Włączenia Społecznego 

-Uchwała nr 102/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie wybrania 

Grantobiorcy do realizacji projektów objętych grantem w ramach projektu grantowego pn Lokalne 

Ośrodki Włączenia Społecznego 

-Uchwała nr 103/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie wybrania 

Grantobiorcy do realizacji projektów objętych grantem w ramach projektu grantowego pn Lokalne 

Ośrodki Włączenia Społecznego 

-Uchwała nr 104/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie wybrania 

Grantobiorcy do realizacji projektów objętych grantem w ramach projektu grantowego pn Lokalne 

Ośrodki Włączenia Społecznego 

-Uchwała nr 105/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie zatwierdzenia listy 

projektów objętych grantami wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o powierzenie 

grantu nr 3/2020/G 

-  Uchwała nr 106/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 1/4/2020/G w ramach naboru nr 4/2020/G 

-  Uchwała nr 107/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2/4/2020/G w ramach naboru nr 4/2020/G 

-  Uchwała nr 108/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR zarejestrowanej pod znakiem sprawy 2/4/2020/G w ramach naboru nr 4/2020/G 

-  Uchwała nr 109/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie wybrania 

Grantobiorcy do realizacji projektów objętych grantem w ramach projektu grantowego pn Lokalne 

Ośrodki Włączenia Społecznego 

-  Uchwała nr 110/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie wybrania 

Grantobiorcy do realizacji projektów objętych grantem w ramach projektu grantowego pn Lokalne 

Ośrodki Włączenia Społecznego 

-Uchwała nr 111/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 27 maja 2020 roku  w sprawie zatwierdzenia listy 

projektów objętych grantami wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o powierzenie 

grantu nr 4/2020/G 

 

Posiedzenia w dniu 17 czerwca 2020  
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-Uchwała nr 112/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 17 czerwca 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

z LSR projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy 1/2/2020 w ramach naboru 2/2020 

-Uchwała nr 113/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 17 czerwca 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

z LSR projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy 2/2/2020 w ramach naboru 2/2020 

-Uchwała nr 114/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 17 czerwca 2020 roku  w sprawie oceny zgodności 

z LSR projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy 3/2/2020 w ramach naboru 2/2020 

-Uchwała nr 115/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 17 czerwca 2020 roku  w sprawie zatwierdzenia 

listy projektów zgodnych LSR w ramach naboru nr 2/2020  

-Uchwała nr 116/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 17 czerwca 2020 roku  w sprawie wyboru projektów 

zarejestrowanych pod znakiem sprawy 1/2/2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia  

-Uchwała nr 117/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 17 czerwca 2020 roku  w sprawie wyboru projektów 

zarejestrowanych pod znakiem sprawy 2/2/2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia  

-Uchwała nr 118/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 17 czerwca 2020 roku  w sprawie wyboru projektów 

zarejestrowanych pod znakiem sprawy 3/2/2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia  

-Uchwała nr 119/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 17 czerwca 2020 roku  w sprawie zatwierdzenia 

listy projektów wybranych w ramach naboru 2/2020 

 

Posiedzenia w dniu 15 lipca  2020  

Uchwała nr 120/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 15 lipca 2020 roku  w sprawie oceny zgodności z 

LSR projektu zarejestrowanego pod znakiem sprawy 1/3/2020 w ramach naboru 3/2020 

-Uchwała nr 121/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 15 lipca 2020 roku  w sprawie zatwierdzenia listy 

projektów zgodnych LSR w ramach naboru nr 3/2020 

 -Uchwała nr 122/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 15 lipca 2020 roku  w sprawie wyboru projektów 

zarejestrowanych pod znakiem sprawy 1/3/2020 oraz ustalenia kwoty wsparcia  

-Uchwała nr 123/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 15 lipca 2020 roku  w sprawie zatwierdzenia listy 

projektów wybranych w ramach naboru 3/2020 

 

 

-Uchwała nr 124/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 23 lipca 2020 roku  dotycząca wydania opinii na 

prośbę p. Klaudii Berent w sprawie możliwości zmiany we wniosku o przyznanie pomocy  

 -Uchwała nr 125/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 25 sierpnia 2020 roku  dotycząca wydania opinii w 

sprawie możliwości zmiany we wniosku o przyznanie pomocy na wniosek Beneficjenta 

-Uchwała nr 126/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 16 września 2020 roku  dotycząca wydania opinii 

na prośbę p. Magdaleny Rabędy w sprawie możliwości zmiany we wniosku o przyznanie pomocy 

-Uchwała nr 127/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 19 października 2020 roku  dotycząca wydania 

opinii w sprawie możliwości zmiany we wniosku o przyznanie pomocy na wniosek Beneficjenta 

-Uchwała nr 128/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 25 listopada 2020 roku  dotycząca wydania opinii 

w sprawie możliwości zmiany we wniosku o przyznanie pomocy na wniosek Beneficjenta 

-Uchwała nr 129/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 28 grudnia 2020 roku  dotycząca wydania opinii w 

sprawie możliwości zmiany we wniosku o przyznanie pomocy na wniosek Beneficjenta 

-Uchwała nr 130/2020 Rady Stowarzyszenia z dnia 28 grudnia 2020 roku  dotycząca wydania opinii w 

sprawie możliwości zmiany we wniosku o przyznanie pomocy na wniosek Beneficjenta 

 

 

 

 

III. Stan zatrudnienia i wynagrodzenia 

 

W celu sprawnej realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia 

Gotyku powołano biuro Stowarzyszenia, które zgodnie z zapisami statutowymi jest jednostką 

administracyjną Stowarzyszenia, kierującą pracami organizacyjnymi i przygotowawczymi. 

Biuro Stowarzyszenia prowadzi swoją działalność w oparciu o statut Stowarzyszenia, uchwały 

Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu oraz Regulamin pracy biura. 

 

1) Stan zatrudnienia w biurze Stowarzyszenia w 2020 roku: 

● Mariola Epa-Pikuła - Dyrektor Biura – od 1 grudnia 2015 roku umowa o pracę  
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● Marta Rzeźnik - Specjalista ds. organizacyjno – biurowych – umowa o pracę od dnia 28 

lipca 2015 roku, specjalista ds. administracyjnych i obsługi projektów grantowych od 

dnia 19 maja 2016r.  

● Marta Kruszczyńska – Specjalista ds. obsługi projektów – umowa o pracę od dnia 1 lipca 

2016 r.  

● Weronika Mierzwińska – specjalista ds. obsługi projektów EFS i aktywizacji– umowa o 

pracę od dnia 22 lutego 2019 r.  

● F.H.U. MCBTAX Magdalena Cywińska– od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2022 

roku – umowa zlecenia obsługi księgowej stowarzyszenia. 

● Piotr Dembek – od  02 stycznia 2020– umowa zlecenie, informatyk  

 
2) Pozostała kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie w 2020  roku z tytułu umów 

o dzieło lub umów zlecenie – 10 800,00 zł, w tym: 

- wynagrodzenie informatyka 

- przeprowadzenie  wykładów podczas Forum Partnerów LGD 

- wynagrodzenie ekspertów w projekcie pn. „Lokalne partnerstwa na rzecz włączenia społecznego” 

- wynagrodzenie pracowników merytorycznych zespołu roboczego w projekcie pn. „Lokalne 

partnerstwa na rzecz włączenia społecznego” 

 

Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych w 2020 roku wynosi 249 134,26 zł w tym: 

⮚ z tytułu umowy o pracę – 228 817,43 zł (wraz z kosztami pracodawcy), 

⮚ wynagrodzenie biura rachunkowego –  9 300 zł (brutto), 

⮚ wynagrodzenie informatyka – 2 400,00 zł ( brutto) 

⮚ koszty delegacji – 905,26 zł 

⮚ diety dla Radnych – 2 100,00 zł  

⮚ pozostałe umowy zlecenie - 800,00 zł ( brutto) 

⮚ nagrody dla pracowników biura – 4 812,00 (wraz z kosztami pracodawcy) 

⮚ Koszty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Działanie 19 Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz 

kosztów bieżących i aktywizacji – 284 479,30 

IV. Realizacja zadań statutowych 

 

4.1.  Umowy, zlecenia i zamówienia 

 

Umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu: 

1) Umowa nr 00887-6935-UM0220002/20 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-

L.52.8.96.1437.20  w dniu 14 lipca 2020 r. ( projekt grantowy pn. „Promocja zasobów 

dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Ziemi Gotyku”). 

 

4.2.  Działania statutowe 

 

Od stycznia 2020 roku w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność realizowany jest Plan komunikacji. 

 

⮚ Spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania środków unijnych w ramach Lokalnej 

Strategii Rozwoju (EFS) w dniu 10.03.2020 r. w Chełmży 

⮚ Szkolenia związane z naborem wniosków  unijnych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju – 

20.04.2020 r. (online) 

⮚   Spotkanie informacyjne na temat możliwości pozyskania środków unijnych w ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju ( Inkubator przedsiebiorczości) – 25.06.2020 w Brąchnówku  

⮚ Szkolenia związane z naborem wniosków  unijnych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (EFS 

rozliczenie) – 13.08.2020 r. (online) 

⮚ Szkolenia związane z naborem wniosków  unijnych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju ( 

granty PROW) – 26.08.2020 r. (online) 

⮚ Forum Współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego "Ziemia Gotyku" w Mirakowie  

– 23.09.2020 r  
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⮚ Spotkania animacyjne w dniach 12.02.2020r.,  17.02.2020r., 24.02.2020r., 06.03.2020 r., 

24.09.2020  

⮚ Artykuły promocyjne w prasie, na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz gmin  

⮚ Stoiska promocyjne podczas imprez organizowanych na terenie LGD poprzez Gminy i inne 

podmioty   

⮚ Zrealizowanie filmu promującego obszar LGD  

 

 
4.3.  Nabory wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

● 7 – 20 styczeń 2020r.  

Promocja zasobów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Ziemi 

Gotyku lub/i zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Ziemi Gotyku  

Limit dostępnych środków: 140 000,00  

Liczba złożonych wniosków: 9, Liczba operacji wybranych: 9 

● 17 – 31 stycznia 2020r.  

Podejmowanie działalności gospodarczej  

Limit dostępnych środków: 550 000,00 zł 

Liczba złożonych wniosków: 17, Liczba operacji wybranych: 14 

● 11 marca - 2 kwietnia 2020 r  

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji 

społecznej z wykorzystaniem m.in.: 

a) usług wzajemnościowych, samopomocowych, 

b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, 

c) inne formy w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji. 

Limit dostępnych środków: 450 000,60 

Liczba złożonych wniosków: 11, Liczba operacji wybranych: 11 

● 11 marca - 2 kwietnia 2020 r  

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia 

rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 

c) kluby młodzieżowe; f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym (zgodnie z 

LSR/SzOOP 

Limit dostępnych środków: 143 000,00  

Liczba złożonych wniosków: 4, Liczba operacji wybranych: 4 

● 11 marca - 2 kwietnia 2020 r  

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia 

rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 

e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe 

umiejętności zawodowe i społeczne) 

Limit dostępnych środków: 171 051,40 zł  

Liczba złożonych wniosków: 2, Liczba operacji wybranych: 2 

● 16 kwietnia  - 14 maj 2020 r 

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej  

miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych 

- zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków 

uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. 
 Limit dostępnych środków:  1 870 902,60zł  

Liczba złożonych wniosków: 3, Liczba operacji wybranych: 3 

● 26 czerwca – 3 lipca  2020 r 

Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości 

Limit dostępnych środków:  2 678 043,00 

Liczba złożonych wniosków: 1, Liczba operacji wybranych: 1 

 

W 2020 roku ze względu panującą pandemię przedłużono  realizację projektu współpracy 

międzynarodowego ECO-NORTH 
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⮚ Budżet LGD Ziemia Gotyku: 114 593, 00 zł 

⮚ Okres realizacji: kwiecień 2018– wrzesień 2021 

⮚  Partnerzy: LGD Kuudestaan (Finlandia), Organizacja Pozarządowa PAIK (Estonia), LGD 

Ropazi Garkalne partnership (Łotwa), LGD Daugavkrasts (Łotwa), LGD Riga District Rural 

Development (Łotwa), LGD Ziemia Gotyku (Polska) 

⮚ Celem projektu jest:  

- Aktywizacja oraz promocja postaw proekologicznych oraz podniesienie świadomości o biogospodarce 

wśród mieszkańców każdego z obszarów partnera, objętego Lokalną Strategią Rozwoju. 

- Podniesienie poziomu aktywizacji oraz animacji lokalnych mieszkańców każdego z obszarów 

partnera, objętego Lokalną Strategią Rozwoju. 

- Podniesienie poziomu kapitału społecznego mieszkańców każdego z obszarów partnera, objętego 

Lokalną Strategią Rozwoju. 

- Realizacja serii obozów, które wypromują ekologię oraz przedsiębiorczość wśród młodych 

przedstawicieli każdego z partnerów 

⮚ W ramach projektu: zorganizowano obóz młodzieżowy w Polsce, Finlandii, wizyta studyjna w 

Finlandii, broszura o rozwiązaniach środowiskowych dla mieszkańców LGD Ziemia Gotyku, 

gadżety promocyjne, filmik promocyjny. Do zrealizowania pozostał obóz na Łotwie 

 

 

 

PROJEKTY GRANTOWE W 2020 r. 

1. W 2020 roku rozpoczęła się realizacja projektu grantowego pn. „Promocja zasobów 

dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Ziemi Gotyku” w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
 

Lp. Wyszczególnienie zadań i ich zakresów 
Wartość zadania 

(w zł) 

Kwota grantu 

(w zł) 

Kwota grantu 

planowanego do 

realizacji przez JSFP 

(w zł) 

1 2 3 4 5 

ZADANIE 

NR 1 

Film historyczny na 100 lecie 

niepodległości 

17 391,00 17 391,00 0,00 

ZADANIE 

NR 2 

Organizacja pikniku promującego 

atrakcje turystyczne Chełmży pt. 

Chełmża – jezioro możliwości 

 

13 890,61 
13 890,00 13 890,00 

ZADANIE 

NR 3 
Gmina Łubianka w obiektywie 

 

6 571,45 
6 571,00 6 571,00 

ZADANIE 

NR 4 
Łubianka – nasza mała ojczyzna  

15 000,00 15 000,00 0,00 

ZADANIE 

NR 5 

Papowo Biskupie i okolica – lokalne 

dziedzictwo  
8 000,00 8 000,00 0,00 

ZADANIE 

NR 6 

Przewodnik turystyczny – Gmina 

Chełmża 

 

17 000,00 
17 000,00 0,00 

ZADANIE 

NR 7 

WYKONANIE MAPY 

INTERAKTYWNEJ  

17 022,00 17 022,00 0,00 

ZADANIE 

NR 8 
Lokalny wędrowiec 

25 000,00 25 000,00 0,00 

RAZEM: 

 

119 875,03 
119 874,00 20 461,00 
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Ze względu na pandemię Covid-19 nie zostało zrealizowane jedno zadanie pn. Brama do Wolności 

– inscenizacja historyczna   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDJĘCIA: 
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2. Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku jest w trakcie realizacji projektu 

grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Powstały kluby młodzieżowe w Pigży i  Nawrze, zrealizowano granty na aktywizację społeczną 

(m.in. spotkania z animatorem, poradnictwo psychologiczne, zajęcia z samoobrony, warsztaty 

komputerowe, warsztaty rękodzielnicze, kulinarne, fotograficzne, banki czasu) oraz granty na 

aktywizację społeczno-zawodową (w ramach których zrealizowano poradnictwo psychologiczne, 

poradnictwo z doradcą zawodowym, kursy zawodowe, staże, szkolenia ) 

 

ZDJĘCIA: 
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Realizacja filmiku promocyjnego „Aktywni i przedsiębiorczy mieszkańcy Ziemi 
Gotyku” 
https://www.youtube.com/watch?v=-W6k4aoCmaM&t=11s  
 

 
 

  

Relacje fotograficzne z prowadzonej działalności w 2020 roku 
 

Szkolenia/spotkania informacyjne   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-W6k4aoCmaM&t=11s
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Forum współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami  

 

 

Warsztat refleksyjny  

 

 

Stoiska promocyjne podczas imprez organizowanych na terenie LGD poprzez Gminy i inne 

podmioty   

 

Dożynki Gminy                                 Dni Chełmży  

Chełmża w Szerokopasie  
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Wsparcie lokalnych inicjatyw w walce z epidemią  
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Dodatkowe środki dla LGD  

 

1. Projekt pn. „Lokalne partnerstwa na rzecz włączenia społecznego” realizowanego przy 

wsparciu udzielonym przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu „Ścieżki 

współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  - 87 172,00 zł  
Projekt realizowany wraz z partnerem zagranicznym (LGD z Czech ) 

W ramach projektu współpracy międzynarodowej oraz w oparciu o bogate doświadczenia 

partnera zagranicznego  zostanie opracowany model animacji i aktywizacji w formie 

partnerstw międzysektorowych na rzecz włączenia społecznego.  Model zostanie 

przetransferowany bezpośrednio do podmiotów z obszaru LGD ubiegających się granty 

EFS w ramach zasad naboru w formie rekomendacji, zaleceń i dobrych praktyk poprzez 

opracowany poradnik oraz przeprowadzone szkolenie. 

 
2. Projekt pn. ”Kobieta przedsiębiorcza Ziemi Gotyku” w ramach Programu Grantów Lokalnych 

organizowany przez BNP Paribas Bank Polska SA – 4 000,00 zł  
Działania polegały na zaprezentowaniu przykładów kobiet, które otrzymały wsparcie na podjęcie 

własnej dział. gosp. lub rozwój firmy bądź organizacji przez nie prowadzonej. Celem projektu było 

również zainicjowanie wymiany dobrych praktyk i współpracy wśród kobiet z obszaru LGD. Projekt 
zakładał organizację cyklicznych spotkań w poszczególnych gminach, w trakcie których 

Beneficjentki wsparcia LGD miały podzielić się swoim sukcesem z pozostałymi mieszkankami 
obszaru LGD. Z uwagi na pandemię COVID-19 działania zaplanowane we wniosku zrealizowano 

wyłącznie online 

 

V. Nagrody dla LGD 

 
LGD Ziemia Gotyku otrzymała 2 wyróżnienia w konkursie na projekt współpracy. 

Wyróżnienie zostało przyznane za projekt międzynarodowy EKO-PÓŁNOC, który był 

realizowany w partnerstwie  z LGD z Finlandii, LGD z Estonii i 3 LGD z Łotwy (nagroda 

pieniężna w wysokości 2500,00,  )a także drugie wyróżnienie za projekt 

międzyregionalny Skarby Ziemi Chełmińskiej, w partnerstwie z Vistula–Terra Culmensis – 

Rozwój przez Tradycję  i LGD Zakole Dolnej Wisły (nagroda pieniężna w wysokości 1333,33) 

Wyróżnienia zostały przyznane na uroczystej gali podsumowującej konkurs na projekty 

współpracy w dniu 30.11.2020 r. 

 

VI. Przeprowadzone kontrole w Stowarzyszeniu  

 

- W dniu 16-23 października 2020 roku prowadzone były czynności kontrolne w zakresie weryfikacji 

poprawności realizacji zobowiązań lokalnych grup działania wynikających z zapisów §5 „Umowy o 

warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  -  brak 

zaleceń pokontrolnych.  

 

 

Niniejsze Sprawozdanie zatwierdzone zostało przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 

Działania Ziemia Gotyku” uchwałą nr …………… z dnia …………………… roku 

……………………………………..… 

(czytelny podpis Przewodniczącego) 

……………………………………..… 

 (czytelny podpis Sekretarza) 
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