
                                                                        

 

Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania 

 „Region Włoszczowski” za rok 2021 

I. UCHWAŁY ZARZĄDU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „REGION 

WŁOSZCZOWSKI” 

Data Uchwały Numer 
Uchwały 

Temat Uchwały 

14.01.2021r.  
1/2021 Uchwała w sprawie zatwierdzenia 

zmian w „Regulaminie 

Zatrudniania i Wynagradzania 

pracowników LGD” 

14.01.2021r. 
2/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia 

zmian w opisie wymagań 

koniecznych i pożądanych na 

poszczególnych stanowiskach 

wraz z podziałem obowiązków i 

zakresem odpowiedzialności 

pracowników Biura LGD 

26.03.2021r. 
3/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia 

sprawozdania finansowego za rok 

2020 

26.03.2021r. 
4/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia 

nowych członków w poczet LGD 

„Region Włoszczowski” 

26.03.2021r. 
5/2021 Uchwała w sprawie utraty 

członkostwa w LGD „Region 

Włoszczowski” 

26.03.2021r. 
6/2021 Uchwała w sprawie powołania 

Zespołu Konkursowego dla 

Konkursu nr 1/2021/G 

26.03.2021r. 
7/2021 Uchwała w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z realizacji Zadania  

26.05.2021r. 
8/2021 Uchwała w sprawie zmian w 

Lokalnej Strategii Rozwoju 



26.05.2021r. 
9/2021 Uchwała w sprawie utraty 

członkostwa w LGD „Region 

Włoszczowski” 

26.05.2021r. 
10/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia 

nowych członków w poczet LGD 

„Region Włoszczowski” 

17.06.2021r. 
11/2021 Uchwała w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z realizacji Zadania 

14.10.2021r. 
12/2021 Uchwała w sprawie wewnętrznej 

procedury przeciwdziałania 

praniu pieniędzy i finansowaniu 

terroryzmowi 

14.10.2021r. 
13/2021 Uchwała w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z realizacji Zadania 

16.11.2021r. 
14/2021 Uchwała w sprawie zmian 

Lokalnej Strategii Rozwoju 

16.11.2021r. 
15/2021 Uchwała w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z realizacji Zadania 

16.11.2021r. 
16/2021 Uchwała w sprawie utraty 

członkostwa w LGD „Region 

Włoszczowski” 

16.11.2021r. 
17/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia 

nowych członków w poczet LGD 

„Region Włoszczowski” 

16.11.2021r. 
18/2021 Uchwała w sprawie składek 

członkowskich w 2022r. 

16.12.2021r. 
19/2021 Uchwała w sprawie zatwierdzenia 

zmian w Regulaminie Pracy LGD 

„Region Włoszczowski” 

16.12.2021r. 
20/2021 Uchwała w sprawie przyjęcia 

zmian w opisie wymagań 

koniecznych i pożądanych na 

poszczególnych stanowiskach 

wraz z podziałem obowiązków i 

zakresem odpowiedzialności 

pracowników Biura LGD 

16.12.2021r. 
21/2021 Uchwała w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Biura LGD „Region 

Włoszczowski” 



 

II. POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „REGION 

WŁOSZCZOWSKI” 

 

Numer 

Uchwały   

Data 

posiedzenia   
Przedmiot posiedzenia 

1/2021 18.01.2021r. 
Uchwała w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady 

do wyboru operacji dla Konkursu 2/2020 

2/2021 
18.01.2021r. Uchwała w sprawie powołania Komisji Odwoławczej dla 

Konkursu 2/2020 

3/2021 
18.01.2021r. Uchwała w sprawie ustalenia członków Rady do wyboru 

operacji w Konkursie 2/2020 

4/2021 

 

18.01.2021r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać 

poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów 

wyboru w Konkursie 2/2020 

5/2021 18.01.2021r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 2/2020 

6/2021 18.01.2021r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 2/2020 

7/2021 18.01.2021r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 2/2020 

8/2021 18.01.2021r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 2/2020 

9/2021 18.01.2021r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 2/2020 

10/2021 18.01.202r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 2/2020 

11/2021 18.01.2021r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 2/2020 

12/2021 18.01.2021r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 2/2020 

13/2021 18.01.2021r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 2/2020 

14/2021 18.01.2021r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 2/2020 

15/2021 18.01.2021r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 2/2020 

16/2021 18.01.2021r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 2/2020 

17/2021 18.01.2021r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 2/2020 

18/2021 18.01.2021r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 2/2020 

19/2021 18.01.2021r. Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 



pomocy w Konkursie 2/2020 

20/2021 18.01.2021r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia Listy Operacji według liczby 

uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do 

wsparcia w ramach Konkursu nr 2/2020 

21/2021 18.01.2021r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady 

do powtórnej weryfikacji projektów w zakresie kryteriów i 

zarzutów, w związku z rozpatrzeniem przez Zarząd 

Województwa złożonego do nich protestu dotyczącego: 

wniosku nr 8/1/2020, złożonego przez Martę Giec Bebelno 

Kolonia 14, 29-100 Włoszczowa 

22/2021 18.01.2021r. 

Uchwała w sprawie ustalenia członków Rady do powtórnej 

weryfikacji projektów w zakresie kryteriów i zarzutów, w 

związku z rozpatrzeniem przez Zarząd Województwa złożonego 

do nich protestu dotyczącego: wniosku nr 8/1/2020, złożonego 

przez Martę Giec Bebelno Kolonia 14, 29-100 Włoszczowa 

23/2021 18.01.2021r. 

Uchwała w sprawie powtórnej weryfikacji projektów w zakresie 

kryteriów i zarzutów, w związku z rozpatrzeniem przez Zarząd 

Województwa złożonego do nich protestu dotyczącego: 

wniosku nr 8/1/2020, złożonego przez Martę Giec Bebelno 

Kolonia 14, 29-100 Włoszczowa 

24/2021 18.01.2021r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia Listy Operacji według liczby 

uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do 

wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2020 z uwzględnieniem 

przeprowadzonej procedury odwoławczej 

25/2021 18.01.2021r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do 

wsparcia, które w wyniku dokonanej oceny nie uzyskały 

określonej w kryteriach wyboru minimalnej liczby punktów w 

konkursie 1/2020 z uwzględnieniem przeprowadzonej 

procedury odwoławczej 

26/2021 26.07.2021r. 

Uchwała zmieniająca Uchwałę 6/2015 Rady Lokalnej Grupy 

Działania „Region Włoszczowski” z dnia 15.12.2015r. w 

sprawie przyjęcia kryteriów wyboru Grantobiorców 

27/2021 26.07.2021r. 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Lokalnej Grupy Działania 

„Region Włoszczowski” nr 7/2015 z dnia 15.12.2015 w sprawie 

przyjęcia kryteriów wyboru operacji 

28/2021 26.07.2021r. 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Lokalnej Grupy Działania 

„Region Włoszczowski” nr 7/2015 z dnia 15.12.2015 w sprawie 

przyjęcia kryteriów wyboru operacji 

29/2021 27.10.2021r. 
Uchwała w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady 

do wyboru operacji dla Konkursu 1/2021/G 

30/2021 27.10.2021r. 
Uchwała w sprawie powołania Komisji Odwoławczej dla 

Konkursu 1/2021/G 



31/2021 27.10.2021r. 
Uchwała w sprawie ustalenia członków Rady do wyboru 

operacji w Konkursie 1/2021/G 

32/2021 27.10.2021r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać 

poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów 

wyboru w Konkursie 1/2021/G 

33/2021 27.10.2021r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2021/G 

34/2021 27.10.2021r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2021/G 

35/2021 27.10.2021r. 
Uchwała w sprawie operacji oraz określenie kwoty pomocy w 

Konkursie 1/2021/G 

36/2021 27.10.2021r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2021/G 

37/2021 27.10.2021r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2021/G 

38/2021 27.10.2021r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2021/G 

39/2021 27.10.2021r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2021/G 

40/2021 27.10.2021r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2021/G 

41/2021 27.10.2021r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia Listy Operacji według liczby 

uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do 

wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2021/G 

42/2021 23.11.2021r. 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Lokalnej Grupy Działania 

„Region Włoszczowski” nr 7/2015 z dnia 15.12.2015 w sprawie 

przyjęcia kryteriów wyboru operacji 

43/2021 23.11.2021r. 

Uchwała zmieniająca Uchwałę 6/2015 Rady Lokalnej Grupy 

Działania „Region Włoszczowski” z dnia 15.12.2015r. w 

sprawie przyjęcia kryteriów wyboru Grantobiorców 

44/2021 23.11.2021r. 

Uchwała zmieniająca Uchwałę Rady Lokalnej Grupy Działania 

„Region Włoszczowski” nr 7/2015 z dnia 15.12.2015 w sprawie 

przyjęcia kryteriów wyboru operacji 

 

 

III. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „REGION WŁOSZCZOWSKI” 

 

Numer  Data  TEMAT  

1/2021 17.06.2021r. 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia z działalności Lokalnej Grupy 

Działania „Region Włoszczowski” za rok 2020 



2/2021 17.06.2021r. 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” za rok 2020 

3/2021 17.06.2021r. 
Uchwała w sprawie absolutorium dla CZŁONKÓW Zarządu LGD 

za rok 2020 

 

 

 

IV. POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ LGD „REGION WŁOSZCZOWSKI” 

 

Data  TEMAT  

11.05.2021r. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2020 

 

 

 

V.  UDZIAŁ PRACOWNIKÓW BIURA LGD „REGION WŁOSZCZOWSKI”             

W SZKOLENIACH I KONFERENCJACH 

Data Zakres Miejsce 

15-16.07.2021 „Krótkie łańcuchy dostaw żywności” 
Hotel Uroczysko – Cedzyna k. 

Kielc 

30.08-

30.09.2021r.  
LGDowski obóz szkoleniowy Międzywodzie 

05-06.08.2021r. „Smart villages” 
Hotel Uroczysko – Cedzyna k. 

Kielc 

20.12.2021r.  „Media społecznościowe – kurs zaawansowany 
Szkolenie Online – Akademia 

PARP 

30.12.2021r. 
„Przesłanki wprowadzenia Polskiego Ładu na 

terenach wiejskich” 

ZDZ Ośrodek Kształcenia 

Zawodowego we Włoszczowie 

 

 

 

 

VI. ORGANIZACJA SZKOLEŃ PRZEZ BIURO LGD „REGION 

WŁOSZCZOWSKI” dla członków Rady, Zarządu: 

 

 

BRAK 

 

 

 



VII. ORGANIZACJA SZKOLEŃ PRZEZ BIURO LGD „REGION 

WŁOSZCZOWSKI” dla potencjalnych beneficjentów: 

 

 

VIII. Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów przedsięwzięcia 

1.2.10 „Zajęcia rekreacyjne” - grant 

 

Data 

 

Godziny 

 

 

Miejscowość 

07.09.2021 r. 

 

 

10.00 

Kluczewsko 

Urząd Gminy  

12.00 

 

Kobiele Wielkie 

Gminny Ośrodek Kultury 

 

 

14.00 

Gidle 

Urząd Gminy 

 

08.09.2021r. 

 

 

12:00 

Ładzice 

Urząd Gminy 

 

14.00 

Radomsko 

Urząd Gminy 

 

 

09.09.2021r.  

 

12.00 

Koniecpol 

Centrum Społeczno-Kulturalne 

 

14.00 

Secemin 

Gminna Biblioteka Publiczna 

 

10.09.2021r. 

 

12.00 

Moskorzew 

Wiejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne 

 

14.00 

Radków 

Urząd Gminy 

 

13.09.2021r. 

 
14.00 

Żytno 

Urząd Gminy 

 

14.09.2021r. 

 

15.00 

 

Włoszczowa 

Dom Kultury 

I. Spotkanie dla grupy defaworyzowanej (osoby fizyczne do 29 r. ż.) – Włoszczowa –

14.09.2021 

II. Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów -  Włoszczowa –14.09.2021 r. 

 

 



 

IX. UDZIAŁ W TARGACH ORAZ IMPREZACH ORGANIZOWANYCH I 

WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ LGD „REGION WŁOSZCZOWSKI” 

 

1. 11 listopada 2021r. – IX Bieg Niepodległości we Włoszczowie – Bieg odbył się we 

Włoszczowie, na dwóch dystansach:  

- Bieg Rodzinny – 2 km, 

- Bieg Główny – 10 km. 

 

W wydarzeniu udział wzięło 198 osób. 

Współorganizatorami wydarzenia byli: Gmina Włoszczowa, ZHP Hufiec Szczekocińsko 

– Włoszczowski, Dom Kultury we Włoszczowie, OSiR we Włoszczowie. 

 

X. REALIZACJA INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 

 

PROJEKTY WSPÓŁPRACY 

 
 

Projekt współpracy – Marsz po zdrowie 

W 2021 roku kontynuowaliśmy realizację projektu współpracy „Marsz po zdrowie”, którego 

partnerami jest 8 LGD-ów z województwa świętokrzyskiego. 

18 sierpnia wraz z członkami Stowarzyszenia "Klub Seniora w Gminie Kluczewsko" 

uczestniczyliśmy w rajdzie Nordic Walking w Lipowa Polana na terenie gminy Skarżysko 

Kamienna.  

27 sierpnia  w Samborcu – gm. Samborzec odbył się Rajd Nordic Walking, zorganizowany 

przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Sandomierskiej, w którym uczestniczyli 

przedstawiciele naszego LGD z gminy Żytno. Wyjazd był także okazją do zapoznania 

urokliwych zakątków Sandomierza. 

19 września obył się ostatni rajd w ramach projektu w miejscowości Bobrza, gdzie 

reprezentowali nas aktywni seniorzy ze Stowarzyszenia "Klub Seniora w Gminie 

Kluczewsko". 

30 września 2021r. został złożony ostatni wniosek o płatność rozliczający cały projekt. 

 

Projekt współpracy – Strefy Aktywności 

Projekt współpracy „Strefy aktywności” 

W 202 roku, wspólnie z 3 innymi LGD-ami: LGD „Białe Ługi, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Świętokrzyskiej oraz LGD „Wokół Łysej Góry” rozpoczęliśmy realizację projekt współpracy 

„Strefy aktywności”. 

W ramach projektu na obszarze LGD „Region Włoszczowski” zrealizowane zostały: 

 



Gmina Koniecpol - Budowa obiektu stałej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - altana 

drewniana wraz z grillem 

Gmina Moskorzew -  W miejscowości Dąbrówka, zakupiliśmy wyposażenie placu zabaw 

oraz wyposażenie siłowni zewnętrznej 

Gmina Włoszczowa - W miejscowości Konieczno, zakupiliśmy wyposażenie placu zabaw 

dla dzieci oraz urządzenia siłowni zewnętrznej 

Gmina Radków - Kupiliśmy zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią dla dzieci oraz urządzenia 

siłowni zewnętrznej w miejscowości Kwilina. 

Gmina Secemin - W miejscowości Secemin, przy budynku przedszkola, została wykonana 

nawierzchnia z kostki brukowej, na której zostało namalowane, dwukierunkowe miasteczko 

rowerowe. 

Gmina Kluczewsko - Na istniejącym boisku w miejscowości Dobromierz, namalowane 

zostało dwukierunkowe miasteczko rowerowe i kupiliśmy jego wyposażenie. Ponadto 

kupiliśmy miasteczko z mat gumowych, które zostało przekazane do Zespołu Przedszkolno-

Szkolnego w Kluczewsku. 

Gmina Żytno - W miejscowości Żytno kupiliśmy edukacyjne miasteczko rowerowe  z mat 

gumowych oraz przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzykowej i Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Silniczce powstały 2 gry plenerowe. 

Gmina Gidle – W miejscowości  Pławno, kupiliśmy edukacyjne miasteczko rowerowe z mat 

gumowych, a w miejscowości Gidle – została zamontowana kręgielnia plenerowa przy OSP. 

Gmina Radomsko - Przy budynku OSP, w miejscowości  Kietlin,  powstały tory do 

minigolfa. 

Gmina Ładzice - W miejscowości Jedlno, na placu Publicznej Szkoły Podstawowej,  

kupiony został bezobsługowy park linowy oraz szachy plenerowe. 

Gmina Kobiele Wielkie - W miejscowości Kobiele Wielkie,  przy budynku szkoły, 

wykonana została nawierzchnia z kostki brukowej, na której namalowano dwukierunkowe 

miasteczko rowerowe i zakupiono jego wyposażenie. 

Uruchomienie Miejsca Odpoczynku Turystów (MOT)- wykonanie nawierzchni z kostki 

brukowej łącznie 35 m 2 oraz postawienie na niej altany drewnianej z 2 tablicami. W ramach 

realizacji zadania został wykonany napis LED z tablicą informacyjną i zakupiono 

samoobsługową stację naprawy rowerów oraz 2 stojaki na rowery. 

W ramach realizacji projektu przedstawiciele naszego LGD uczestniczyli, także w spotkaniu 

Partnerów Projektu, które odbyło się 13 sierpnia 2021r. Spotkaniu towarzyszył Piknik w 

Osadzie Średniowiecznej w Hucie Szklanej . 

Kwota przeznaczona na realizację projektu przez nasze LGD to 615 499 zł. 

 

Projekt współpracy – EKOlogiczni Liderzy LGD – ELL  

W dniu 02.12.2021 r. został złożony wniosek na realizację projektu „EKOlogiczni Liderzy 

LGD – ELL”, a w dniu 09.03.2022 r. została podpisana umowa. 

Projekt będzie realizowany przy współudziale  5 Partnerów: 

- Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” 

- Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej 

- Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” 

- Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” 

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej  

Projekt ma na celu: zwiększenie przedsiębiorczości mieszkańców na terenie LSR, 

wykorzystanie potencjału gospodarczego obszaru, zaangażowanie mieszkańców w rozwój 



obszaru, a także jako priorytet stawia sobie ekologię. Projekt ELL zakłada organizację 

4 wydarzeń. Pierwszym z nich jest konkurs „EKOlider” na terenie gmin, które swoim 

zasięgiem obejmuje LGD. Uczestnicy konkursu opracują koncepcję wdrażania ekologicznych 

działań w swoich gospodarstwach, firmach, instytucjach. Konkurs ten będzie miał na celu 

podniesienie świadomości ekologicznej, promocje ekologii, propagowanie proekologicznych 

postaw oraz aktywizacje mieszkańców. Po zrealizowanym konkursie odbędzie się uroczysta 

Gala dla laureatów konkursu, na której otrzymają oni vouchery na eko-zakupy. Drugim 

wydarzeniem będzie wyjazd dla laureatów konkursu „EKOlider” do Poniatowej (woj. 

lubelskie), mający na celu poszerzenie wiedzy na temat „I ja mogę być EKO”. Uczestnicy 

zdobędą nowe doświadczenie i wiedzę z zakresu ekologicznych działań. Trzecim 

wydarzeniem będzie konkurs „EKOlider – GOLDSTAR na obszarach działań partnerskich 

LGD. Będzie on dotyczył oceny zrealizowanych już koncepcji we wcześniejszym konkursie 

oraz ich wpływ na ochronę środowiska. Po zrealizowanym konkursie odbędzie się uroczysta 

Gala, na której laureaci konkursu otrzymają vouchery na eko-zakupy. Czwartym 

wydarzeniem będzie zagraniczny wyjazd dla laureatów konkursu „EKOlider GOLDSTAR” 

do Austrii, gdzie uczestnicy wymienią się doświadczeniem i poszerzą wiedzę z zakresu 

ekologicznych działań. Ponadto projekt ma na celu zorganizowanie promocji oraz zachęcenie 

do wzięcia udziału w nim, ale również przeprowadzenie 12 EKOwarsztatów w każdej z gmin 

objętych LSR.  

Kwota całego projektu: 1 343 728,00 zł. 

Kwota części projektu LGD „Region Włoszczowski”: 281 601,00 zł  

Kwota dofinansowania całego projektu: 1 343 727,00 zł. 

Kwota dofinansowania dla LGD „Region Włoszczowski”: 281 600,00 zł. 

Projekt w tracie realizacji. Planowany termin zakończenia projektu: 06.2023 r.  

 

PROJEKTY WŁASNE 

 

1. „Wspólnie w działaniu – aktywizacja organizacji pozarządowych” 

 

Data podpisania umowy: 06.09.2019 r. 

Kwota całego projektu: 55 562,96 zł 

Kwota dofinansowania:48 921,00 zł 

Opis operacji: Celem projektu, jest zorganizowanie 4 wydarzeń – 3 imprezy promujące 

obszar LSR, w tym produkty i usługi lokalne, a także akcji społecznej podsumowującej cały 

projekt. Imprezy promujące zostały wyłonione podczas konkursu „Wspólnie w działaniu”, 

skierowanym do organizacji pozarządowych z obszaru LSR, które na potrzeby konkursu 

zawiązały partnerstwa.. Celem konkursu było nie tylko zmobilizowanie organizacji do 

podejmowania aktywności, ale także do kreatywnego, innowacyjnego podejścia do promocji 

obszaru na którym działają. 

Spośród zgłoszeń wybrano 3 partnerstwa, które w 2020 roku zorganizowały zaplanowane 

przez siebie wydarzenia. 

W 2021 roku zorganizowano ostatnie wydarzenie w ramach projektu - akcja podsumowująca 

projekt. W ramach akcji nakręcono film podsumowujący nie tylko sam projekt, ale także 

promujący budowanie partnerstw – zarówno wśród organizacji pozarządowych jak i 

organizacji pozarządowych i samorządów.  

 



2. „Dyskusyjny klub filmowy szansą na aktywizację osób 55+” 

Data podpisania umowy: 20.11.2020 r. 

Kwota całego projektu: 55 260,00 zł 

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł 

Opis operacji: Celem projektu było zorganizowanie 12 dyskusyjnych klubów filmowych, w 

każdej Gminie należącej do LGD. Spotkania były dedykowane głównie do osób 55+ z 

obszaru LSR. Każdy pokaz filmowy był połączony z prelekcją specjalisty z zakresu 

filmoznawstwa.  

Projekt zrealizowany i rozliczony. 

 

PROJEKTY GRANTOWE 

ROK 2021 

 
1. Przedsięwzięcie 1.2.10 Zajęcia rekreacyjne 

Limit środków w naborze: 300 000 zł 

 Liczba złożonych wniosków: 8  

Liczba wniosków wybranych do dofinansowania: 8 

 

Zakres wsparcia: 

 

❖ Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, akcja społeczna itp., 
❖ Minimum 30 godzin zegarowych zajęć na grupę, 
❖ Zajęcia dla grup minimum 10-osobowych, 
❖ Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 20% kosztów, 
❖ Wzmocnienie kapitału społecznego, 
Zachowanie dziedzictwa lokalnego. 
 

Wnioski wybrane do wsparcia: 

1. „Za Pan brat z rekreacją w Seceminie”, którego beneficjentem jest Stowarzyszenie 

Inicjatyw Spinacz z Secemina, 

2. “Muzyczne inspiracje przy eko-stole”, złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich w 

Borzykowie 

3. „Recreo”, którego wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Nasze 

Miejsce” ze Szczepocic Rządowych  

4. „Akcja regeneracja – aktywność w zdrowym środowisku”, którego beneficjentem jest 

Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju 

5. „Czas na ruch w Marchocicach”, złożony przez Stowarzyszenie Rozwoju Marchocic 

6. „Aktywni w gminie Gidle – razem promujemy sport i kulturę fizyczną”, którego 

wnioskodawcą jest Ludowy Klub Sportowy „VIS” Gidle 

7. „Nasza Mała Ojczyzna – Nasze Dziedzictwo – organizacja integracyjnego festynu 

promującego lokalne dziedzictwo i kapitał społeczny, jaki drzemie w społeczności 

lokalnej.”, którego beneficjentem jest Fundacja na rzecz rozwoju Żelisławic i 

Żelisławiczek 

8. „1 pomoc od harcerza”, który realizowany będzie przez Związek Harcerstwa 

Polskiego    Chorągiew Kielecka Hufiec ZHP Szczekocińsko – Włoszczowski 

 



XI. RUCH CZŁONKÓW  

 

• Stan na 31.12.2021 

 

2021  31.12.2021 01.01.2021 

Liczba członków 105 117 

  w tym:   

  Osoby fizyczne 58 66 

  Osoby prawne 36 40 

   Gminy  11 11 

 

 

 

 

2021 

Liczba 

członków 

podlegających 

obowiązkowi 

opłacenia 

składek   

składka za rok 

2021 

wpłata za rok 

2021 
Wskaźnik % 

Liczba członków 105 102 259,00 zł 101 951,00 zł 100 % 

  w tym:         

  Osoby fizyczne 58 696,00 zł 588,00 zł 84 % 

  Osoby prawne 36 3 600,00 zł 3 400,00 zł 94 % 

   Gminy  11 97 963,00 zł 97 963,00 zł 100 % 

 


