
Tomaszów Maz., dn. 01.06.2017 r. 

 

MONITORING REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

ZA OKRES OD 01.12.2016 R. DO 31.05.2017 R.  
 

 

W okresie sprawozdawczym do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00002-6933-UM0510019/15 został 

zawarty: 

 aneks nr 2  w dn. 03.01.2017 r. w związku z wprowadzanymi zmianami do Lokalnej 

Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy  (dot. tab. IX.2 Zakładanie wskaźniki  

w oparciu o planowany budżet działań komunikacyjnych stanowiący załącznik nr 5 do LSR) 

na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia Dolina Pilicy nr XII/I/2016 z dn. 25.11.2016 r. 

  aneks nr 3 w dn. 07.03.2017 r. w związku z wprowadzanymi zmianami do Lokalnej 

Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Dolina Pilicy na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia 

Dolina Pilicy nr XIV/2/2017 z dn. 02.02.2017 r.  

Stopień wydatkowania budżetu na funkcjonowanie LGD na dzień 31.05.2017 r. 

przedstawia się następująco: 

 

Lp. Nazwa kosztu grudzień styczeń luty marzec kwiecień maj 

Funkcjonowanie biura 

1 Wynagrodzenia 26 019,09 14 183,49 20 242,29 17 158,19 19 224,80 32 186,69 

2 Pochodne wynagrodzeń 7 769,06 0,00 3 884,53 3 373,87 3 029,30 3 423,09 

3 Czynsz 1 039,39 1 039,39 1 039,39 1 039,39 1 039,39 1 039,39 

4 Opaty telefoniczne 496,39 336,44 347,66 182,03 564,99 380,66 

5 Sprzątanie biura 900,00 591,04 450,00 70,50 450,00 991,20 

6 Materiały biurowe   1 315,28 224,18 666,75 1 748,42 2 436,00 

7 Opłaty pocztowe/kurier         11,99   

8 Delegacje 951,71 95,28 603,46 874,22 1 407,04 1 031,09 

9 Naprawa sprzętu biurowego 159,90         450,00 

10 Szkolenia dla pracowników 1 492,00           

11 Szkolenia dla rady           214,00 

12 Szkolenia dla beneficjentów       7 591,00 1 409,00   

13 Targi/pikniki       999,99 540,00 1 250,00 

14 Warsztaty artystyczne/szkolenia         5 584,50 9 198,64 

15 Serwer/domena strona internetowa 1 223,85 123,00         

16 Broszura/ulotka 241,08           

17 Gadżety promocyjne     964,32       

Razem 40 292,47 17 683,92 27 755,83 31 955,94 35 009,43 52 600,76 

 

Zgodnie z planem szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura  LGD 

zostało przeszkolonych: 

 w terminie 24.04.2017 r. – 15 członków organu decyzyjnego z zakresu obsługi generatora 

on-line w wymiarze 6 godzin szkoleniowych /szkolenie organizowane przez LGD w 

ramach PROW 2014-2020/; 

 w terminie 25-26.04.2017 r. – 15 członków  organu decyzyjnego z zakresu oceny 

wniosków w celu podniesienia wiedzy i kompetencji organu decyzyjnego w łącznym 

wymiarze 24 godzin szkoleniowych /szkolenie organizowane przez LGD w ramach 

PROW 2014-2020 – bezkosztowe/; 



 w terminie 22-24.05.2017 r. – 1 pracownik biura z zakresu „Projekty grantowe – 

metodyka zarządzania procesem realizacji oraz ewaluacji procedur grantowych w LSR” 

w wymiarze 22 godzin szkoleniowych /szkolenie finansowane w ramach PROW 2014-

2020/; 

 w terminie 29-30.05.2017 r. – 2 pracowników biura z zakresu ochrony danych 

osobowych w wymiarze 15 godzin szkoleniowych /szkolenie finansowane w ramach 

PROW 2014-2020/. 

Ponadto, w dniach : 

 25.11. - 15.12.2016 r. – 3 pracowników biura uczestniczyło w szkoleniu e-learningowym 

pt. „Działalność Lokalnych Grup Działania w Holandii jako przykład funkcjonowania 

LGD przy wykorzystaniu środków prywatnych do realizacji wybranych działań – 

funkcjonowanie LGD i organizacji w wybranych krajach Europy /szkolenie 

organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie – 

udział w szkoleniu bezpłatny/. 

 

Z dniem 15.05.2017 r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 

Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaktualizowany harmonogram 

planowanych naborów uwzględniający następujące przesunięcia: 

 organizacja imprez lokalnych – granty /220.000 zł/ z I poł. 2017 na II poł. 2017 r.;  

 pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych, w tym 

wymiana doświadczeń, poznawanie dobrych praktyk, rozwój tożsamości – granty 

/147.444,33 zł/ z I poł. 2017 na II poł. 2017 r.; 

 budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku – granty / 230.000,00 zł/ z I poł. 

2017 na II poł. 2017 r.; 

 budowa, przebudowa, rewitalizacja, wyposażenie, oznakowanie obiektów dziedzictwa 

kulturowego /270.000,00 zł/ z II poł. 2017 na I poł. 2018 r.;  

 budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i wypoczynku – granty /290.000,00 zł/ z II poł. 

2017 na I poł. 2018 r.; 

 budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej – granty /234.000,00 zł/ z II poł. 

2017 na I poł. 2018 r. 

Ww. harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, przyjęty przez 

Zarząd Województwa Łódzkiego w dn. 23.05.2017 r., stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

sprawozdania. 

 

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie Dolina Pilicy zgodnie z obowiązującym 

harmonogramem ogłosiło nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19. 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: 

 1/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej - termin naboru 18.04. – 08.05.2017 r. – 

pula dostępnych środków 1.200.000,00 zł; 

 2/2017 – rozwój działalności gospodarczej - termin naboru 18.04. – 08.05.2017 r. – pula 

dostępnych środków 1.300.000,00 zł; 

 3/2017 – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i  niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - termin naboru 29.05. – 12.06.2017 r. – pula 

dostępnych środków 220.000,00 zł. 

W ramach naboru nr 1/2017 r. na podejmowanie działalności gospodarczej zostało 

złożonych 30 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy 3.000.000,00 zł. W ramach 

naboru nr 2/2017 r. na rozwój działalności gospodarczej zostało złożonych 21 wniosków na 

łączną wnioskowaną kwotę pomocy 3.463.054,37 zł.  



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW -  NABÓR NA PODEJMOWANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

(18.04.2017r. – 08.05.2017r.) 
 

 

Limit na podejmowanie  działalności gospodarczej: 1 200 000,00 zł 

Limit na rozwój działalności gospodarczej: 1 300 000,00 zł 

GMINA 
Ilość wniosków 

PODEJMOWANIE 

Ilość wniosków 

ROZWÓJ 
SUMA 

KWOTA POMOCY 

POEJMOWANIE 

KWOTA POMOCY 

ROZWÓJ 

KWOTA 

RAZEM 

ALEKSANDRÓW 1 2 3 100 000,00 453 260,17 553 260,17 

CZERNIEWICE 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

DRZEWICA 0 1 1 0,00 47 000,00 47 000,00 

INOWŁÓDZ 4 2 6 400 000,00 498 951,38 898 951,38 

LUBOCHNIA 2 0 2 200 000,00 0,00 200 000,00 

MNISZKÓW 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

OPOCZNO 0 1 1 0,00 300 000,00 300 000,00 

POŚWIĘTNE 0 2 2 0,00 371 697,00 371 697,00 

PRZEDBÓRZ 4 1 5 400 000,00 245 500,00 645 500,00 

RZECZYCA 2 2 4 200 000,00 241 176,00 441 176,00 

SŁAWNO 1 2 3 100 000,00 224 995,00 324 995,00 

SULEJÓW 4 2 6 400 000,00 378 247,00 778 247,00 

TOMASZÓW 

MAZOWIECKI 
8 1 9 800 000,00 76 544,00 876 544,00 

WIELGOMŁYNY 1 0 1 100 000,00 0,00 100 000,00 

WOLBÓRZ 3 5 8 300 000,00 625 683,82 925 683,82 

RAZEM 30 21 51 3 000 000,00 3 463 054,37 6 463 054,37 



Z porad doradczych w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 

przedziale czasowym 18.05.2016 r. – 31.05.2017 r.  skorzystało 138  potencjalnych beneficjentów, w 

tym 64 osób/podmiotów w zakresie  przygotowania wniosku o przyznanie pomocy.  Spośród 

złożonych w ramach prowadzonych naborów wniosków, wszystkie zostały wsparte udzielonym przez 

biuro doradztwem (30 wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, 21 wniosków w 

ramach rozwoju działalności gospodarczej). 

W ramach prowadzonych badań w zakresie jakości świadczonych usług doradczych 

Stowarzyszenie Dolina Pilicy zebrało 90 ankiet. Spośród badanych 86,67 % korzystało z usług 

doradczych udzielanych przez pracowników LGD po raz pierwszy. Zakresy tematyczne świadczonego 

doradztwa dotyczyły podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej, w tym 70% ankietowanych 

korzystało bezpośrednio z konsultacji przy wypełnianiu wniosku o przyznanie pomocy. Jakość 

świadczonych usług doradczych, jak i wiedza i kompetencje pracowników LGD  zostały ocenione 

przez 96,67 % respondentów na poziomie bardzo dobrym, przez 3,33% na poziomie dobrym. Ogólny 

poziom obsługi (w tym uprzejmość, kultura osobista) został oceniony przez wszystkich badanych na 

poziomie bardzo dobrym. Również wszyscy ankietowani potwierdzili, iż uzyskali zrozumiałe i 

wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania. 98,89% ankietowanego doradztwa zostało udzielone 

w kontakcie bezpośrednim z pracownikiem LGD, 1,11% drogą telefoniczną, 1,11% drogą mailową. 

97,78 % badanych zadeklarowało, że zamierza bądź raczej zamierza aplikować o środki unijne w 

ranach najbliższych prowadzonych przez LGD naborów wniosków, za odpowiedzią „raczej nie” 

opowiedziało się 1,11% badanych, swoje niezdecydowanie w powyższym zakresie wyraziło  1,11%  

respondentów.   

 

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie Dolina Pilicy zorganizowało 5 szkoleń, 

prowadzonych przez p. Marzenę Cieślak, z zakresu zasad ubiegania się o przyznanie pomocy oraz 

praktycznych wskazówek przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej dla podejmujących lub 

rozwijających działalność gospodarczą (Przedbórz – 20.02.2017 r., Sulejów – 21.02.2017 r., Opoczno 

– 22.02.2017 r., Tomaszów Mazowiecki – 01.03.2017 r., Rzeczyca – 02.03.2017 r.). W szkoleniach 

uczestniczyło łącznie 149 osób, przy zwrocie ankiet dot. oceny szkolenia na poziomie 74,49 %.  

Badania ankietowe w ramach niniejszego szkolenia przeprowadzono w zakresie oceny: merytorycznej 

szkolenia, materiałów szkoleniowych, prowadzącego, organizacji szkolenia, oraz  m.in. osobistego  

przygotowania do wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej, przy wykorzystaniu skali ocen: 1 (ocena 

najniższa) – 6 (ocena najwyższa). Większość odpowiedzi respondentów w poszczególnych zakresach 

tematycznych kształtowała się między 5 - 6. Uśredniając wyniki z ocen poszczególnych zagadnień 

najwyżej została oceniona prowadząca szkolenia - przy średniej z ocen w rozpatrywanym kryterium aż 

78,37 % respondentów opowiedziało się za najwyższą oceną, 17,11% za oceną bardzo dobrą. W 

zakresie oceny osobistego przygotowania do wypełnienia wymaganej przez LGD dokumentacji 

aplikacyjnej - 27,03%  badanych dokonało wyboru możliwie najwyższej oceny, 35,14 % 

ankietowanych oceniło swoje przygotowanie na poziomie bardzo dobrym, 27,03% na poziomie 

dobrym. W kwestii wnoszonych uwag odnośnie brakujących zagadnień 2,70 % ankietowanych 

poruszyło temat braku praktycznego wypełniania wniosku oraz rozliczania VAT. Ogólne uwagi 

odnośnie zrealizowanego szkolenia koncentrowały się przede wszystkim na podkreśleniu  w pełni 

merytorycznej wartości oraz wysokiej ocenie kompetencji prowadzącej. W kwestii organizacyjnej 

jeden z ankietowanych zwrócił uwagę na zaistniałe nieudogodnienie techniczne (brak stolików), inny 

zaś na możliwość podziału omawianych zagadnień na dwa oddzielne tematy spotkań.  Dwóch 

ankietowanych zwróciło uwagę na czas trwania szkolenia wnosząc rozbieżne w tym zakresie sugestie  

- wydłużenia/skrócenia czasu jego trwania.  

Stowarzyszenie przeprowadziło również w miesiącu marcu  br. spotkania informacyjne, 

prowadzone przez p.  Leszka Leśniaka, dotyczące zasad ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach 

działania PROJEKTY GRANTOWE. W spotkaniach zorganizowanych w Drzewicy (06.03.2017 r.), 

Wolborzu (09.03.2017 r.) oraz Aleksandrowie (10.03.2017 r.) uczestniczyło 111 osób (zwrot ankiet na 

poziomie 90,09 %). W ankietach zastosowano podobnie jak uprzednio skalę ocen 1 (ocena najniższa) 

– 6 (ocena najwyższa). Badania koncentrowały się na ocenie  merytorycznej spotkań, ich organizacji 

oraz osoby prowadzącego a także ogólnej ocenie całościowej. W ramach poszczególnych zagadnień 

odpowiedzi respondentów plasowały się w przeważającej większości w przedziale 4 - 6. Uśredniona 



ocena merytoryczna spotkania wg.  81,75 % respondentów kształtowała się na poziomie 5 - 6. 

Podobnie, na w/w poziomie 90% ankietowanych oceniło prowadzącego szkolenie w zakresie 

znajomości tematu i umiejętności przekazywania treści.  W kwestii zagadnień brakujących na 

spotkaniu pojedynczy respondenci poruszyli temat braku konkretnych przykładów mogących stanowić 

wzorzec do naśladowania, połączenia teorii z praktyką -  wypełniania wniosku o powierzenie grantu, 

sposobu wyboru wykonawców prac w ramach zadań grantowych czy  szczegółów dotyczących 

możliwości aplikowania przez samorządy. Ponadto w ramach ogólnej oceny szkolenia ankietowani 

podkreślali konieczność organizacji więcej tego typu spotkań, doceniając jego walory merytoryczne. 

Zwrócono uwagę na możliwość elektronicznej formy przekazywania informacji ze spotkania do 

dyspozycji uczestników, a także krótszego czasu jego trwania czy też wcześniejszych godzin jego 

organizacji. W badaniach uczestniczyli mieszkańcy 14 gmin z obszaru LGD, z wyłączeniem gminy 

Rzeczyca. Spośród ankietowanych 58% należało do grup szczególnie istotnych z punktu widzenia 

realizacji LSR (grup defaworyzowanych), w tym: seniorzy 50+ (39 %), osoby niepełnosprawne (8 %) 

oraz osoby pozostające poza rynkiem pracy (11%).  

 

Urząd Marszałkowski w Łodzi – Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

zaakceptował do realizacji zmiany złożonych wniosków do Lokalnej Strategii Rozwoju – Zakładane 

wskaźniki w oparciu o planowany budżet działań komunikacyjnych (finansowanych w ramach 

poddziałania „Koszty bieżące i aktywizacja”): 

 

Wniosek Data złożenia  Data 

zatwierdzenia 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2016r.  

- aktualizacja 

29.11.2016 14.12.2016 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017r. 

 

29.11.2016 14.12.2016 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017r.  

- aktualizacja 

07.03.2017 20.03.2017 

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017r.  

- aktualizacja 

26.05.2017  

 

 

Zgodnie z harmonogramem Planu komunikacji, na dzień sprawozdawczy Stowarzyszenie 

Dolina Pilicy: 

I. Przeprowadziło kampanię informacyjną dla lokalnej społeczności poprzez: 

 

 Artykuły na stronie internetowej LGD oraz portalu społecznościowym dotyczące: 

 

1. PROW 2014-2020 Kryteria wyboru – konsultacje społeczne z dnia 04.01.2017 

– liczba wejść 223, 

2. PROW 2014-2020 Kryteria wyboru – II konsultacje społeczne z dnia 19.01.2017 

– liczba wejść 247, 

3. PROW 2014-2020 LSR – konsultacje społeczne z dnia 26.01.2017  

– liczba wejść 223, 

4. PROW 2014-2020 Zakresy wsparcia – ulotka z dnia 01.02.2017 

– liczba wejść 335, 

5. PROW 2014-2020 Pytania i odpowiedzi z dnia 23.02.2017 – liczba wejść 223, 

6. PROW 2014-2020 Warsztaty z dnia 11.01.2017 – liczba wejść 293, 

7. Animacja działań kulturalnych – szkolenie PROW 2014-2020 z dnia 29.03.2017  

liczba wejść na: 

             - stronę internetową  155, 

             - portal społecznościowy facebook 424, 



8. Promocji obszaru LGD podczas udziału w targach i imprezach lokalnych  

- Targi Regiony Turystyczne Na Styku Kultur w Łodzi 

liczba wejść na: 

             - stronę internetową  148, 

             - portal społecznościowy facebook 541, 

- Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej w Piotrkowie Tryb. 

liczba wejść na: 

             - portal społecznościowy facebook 557, 

- Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel w Kielcach 

liczba wejść na: 

             - stronę internetową  129, 

             - portal społecznościowy facebook 1 121, 

- Majowy Piknik Ludowy w Skansenie Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim 

liczba wejść na: 

             - stronę internetową  342, 

             - portal społecznościowy facebook 1 691 

9. Ogłoszenia o naborach: 

- Nr 1/2017 Podejmowanie działalności gospodarczej  

liczba wejść na: 

             - stronę internetową  489, 

             - portal społecznościowy facebook 730 

 

            - Nr 2/2017 Rozwój działalności gospodarczej  

liczba wejść na: 

             - stronę internetową  455, 

             - portal społecznościowy facebook 1 347 

- Nr 3/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacynej, lub kulturowej  

liczba wejść na: 

             - stronę internetową  207, 

             - portal społecznościowy facebook 640 

 

II. Rozdysponowało Ulotkę informacyjną 

 

Rodzaj spotkania Ilość 

odbiorców 

Walne Zebranie Członków 52 

Spotkania informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o przyznanie 

pomocy w ramach działania Projekty grantowe 

111 

Szkolenia związane z ogłaszanymi konkursami na wsparcie 

projektów w ramach LSR – współpraca z PUP 

149 

Doradztwo 88 

Warsztaty 170 

Szkolenia z Animacji działań kulturalnych 29 

Razem 599 

 

 

 

 

 

 



III. Promowało region LGD poprzez udział w targach i imprezach lokalnych: 

 

Lp. Impreza Termin Ilość osób 

1. Targi Regiony Turystyczne Na Styku Kultur w Łodzi 17-19.03.2017 7 

2. Międzynarodowe Targi Turystyki Kulinarnej w Piotrkowie 

Tryb. 
23-25.03.2017 

20 

3. Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 

Agrotravel w Kielcach 
07-08.04.2017 6 

4. Majowy Piknik Ludowy w Skansenie Rzeki Pilicy w 

Tomaszowie Mazowieckim 
02.05.2017 27 

  Razem 60 

 

 

IV. Wspierało potencjalnych beneficjentów w zakresie doskonalenia umiejętności: 

 

Wykaz szkoleń od 01.12.2016 do 31.05.2017 roku 

Lp. Temat szkolenia Termin Miejsce realizacji Ilość 

osób 

1. Animacja działań kulturalnych 

 

Osoba prowadząca:Jolanta 

Woźnicka 

21-

22.04.2017 

Gminna Biblioteka Publiczna 

 w Mniszkowie 

16 

19-

20.05.2017 

Fundacja Proem Zako w Zakościelu  

gm. Inowłódz 

13 

Razem 29 

 

2. Szkolenia związane z ogłaszanymi 

konkursami na wsparcie projektów  

w ramach LSR – współpraca z PUP 

Osoba prowadząca: Marzena Cieślak 

20.02.2017 Przedbórz 33 

21.02.2017 Sulejów 27 

22.02.2017 Opoczno 26 

01.03.2017 Tomaszów Mazowiecki 37 

02.03.2017 Rzeczyca 26 

Razem 149 

3. Warsztaty Rodzaj - Trener Gmina/Miejsce Termin Ilość 

osób 

 Informatyczne Podstawy obsługi 

komputera  

– Albina Grejber 

Tomaszów Maz. 7 spotkań  

kwiecień 

11 

 Artystyczne Mydlarskie  

– Ewelina Brygier 

Tomaszów Maz. 

- Cekanów 

01.04.2017 10 

Garncarskie 

- Ryszard Arkuszyński 

Poświętne 05.04.2017 16 

Czerniewice 06.04.2017 19 

Mniszków  

- Duży Potok 

06.04.2017 14 

Aleksandrów 

- Dąbrowa n. Czarną 

08.04.2017 14 



Ozdoby ze sznurka 

- Mariusz Bogusławski 

Sulejów 26.04.2017 10 

Wiklina papierowa 

- Ewelina Brygier 

Wielgomłyny 06.05.2017 10 

Sławno 

- SP w Celestynowie 

19.05.2017 15 

Wiklina tradycyjna 

- Wojciech Solka 

Wolbórz 

- Komorniki 

9-10.05.2017 14 

Rzeczyca 11-12.05.2017 12 

Ozdoby w technice 

Tiffany’ego 

- Ewelina Brygier 

Inowłódz 

- Zakościele 

20.05.2017 10 

Papieroplastyka 

- Ilona Helman 

Lubochnia 

- Nowy Glinnik 

25-27.05.2017 15 

Razem 170 

 

Zgodnie z prowadzonym Rejestrem Uchwał w okresie sprawozdawczym odbyły się  

4 posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Dolina Pilicy: 

Lp. Data  

posiedzenia 

Numer  

posiedzenia 

Liczba 

podjętych 

uchwał 

Frekwencja  

na posiedzeniach 

(15-osobowy skład 

Zarządu) 

1. 14.12.2016 XIII 7 8 

2. 02.02.2017 XIV 5 8 

3. 14.03.2017 XV 2 9 

4. 25.04.2017 XVI 1 9 

5. 10.05.2017 XVII 2 9 

 

Ostatnia aktualizacja liczby członków LGD miała miejsce 2 lutego 2017 r., podczas posiedzenia 

Zarządu, który podjął uchwałę nr XIV/1/2017 w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia 

Dolina Pilicy. Stwierdzono, iż uaktualniona liczba członków liczy 184 członków zwyczajnych: 

 sektor publiczny (samorządy gminne) – 15,  

 sektor społeczny – 35,  

 sektor gospodarczy – 34,  

 mieszkańcy – 84,  

 osoby zamieszkujące poza obszarem działania LGD - 16,  

 

oraz 2 członków wspierających: 

 Fundacja Wspierania Inicjatyw Sea Scouts,  

 Stowarzyszenie Zamek Kazimierzowski Centrum Kultury w Inowłodzu. 

W odniesieniu do stanu liczby członków na dzień podpisania umowy o warunkach  

i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność tj. 18.05.2016 r. 

nastąpił przyrost liczby członków LGD o 10 członków zwyczajnych – zgodnie z uchwałą Zarządu nr 

VII/2/2015 z dn. 21.12.2015 r., liczba członków LGD wynosiła wówczas 174 członków zwyczajnych, 

w tym: 

 sektor publiczny (samorządy gminne) – 15,  



 sektor społeczny – 30,  

 sektor gospodarczy – 30,  

 mieszkańcy – 84,  

 osoby zamieszkujące poza obszarem działania LGD - 15,  

 

oraz 2 członków wspierających: 

 Fundacja Wspierania Inicjatyw Sea Scouts,  

 Stowarzyszenie Zamek Kazimierzowski Centrum Kultury w Inowłodzu. 


