BRM.0012.5.2.2019
Protokół Nr 4/2019
posiedzenia Komisji Strategii i Promocji Miasta Rady Miejskiej Inowrocławia
odbytego 19 lutego 2019 r.
w siedzibie Lokalnej Grupy Działania przy ul. Królowej Jadwigi 15
w Inowrocławiu,
______________________________________________________________
Czas z trwania posiedzenia: 13.00 – 13.50.
Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:
przewodnicząca
- Maria Żukowska,
zastępca przewodniczącej
- Lidia Stolarska,
członek:
- Jacek Bętkowski,
Nieobecny na posiedzeniu - Damian Polak – członek Komisji.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Karol Legumina - Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi,
2. Bartosz Waszak - Dyrektor Biura Lokalna Grupa Działania,
3. Joanna Sójkowska – Biuro LGD.
Listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią - załączniki nr 1 i 2
do protokołu.
Ad 1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum.
Posiedzenie Komisji otworzyła i prowadziła Pani Maria Żukowska –
Przewodnicząca Komisji, która na podstawie listy obecności stwierdziła,
że w obradach Komisji uczestniczy 4 radnych, co wobec ustawowego składu
Komisji wynoszącego 4 osoby, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji.
Ad 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
Maria Żukowska – Przewodnicząca Komisji:
Kto jest za przyjęciem porządku dziennego obrad?
głosowanie:

za – 3, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu nr 3 Komisji Strategii i Promocji Miasta.
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4. Zapoznanie się z planowanymi działaniami w zakresie przedsiębiorczości,
środowiska i ekologii oraz wykorzystania dotacji unijnych przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania w Inowrocławiu.
5. Sprawy wymagające opinii Komisji.
6. Sprawy bieżące.
Ad 3. Przyjęcie protokołu nr 3 Komisji Strategii i Promocji Miasta.
Maria Żukowska – Przewodnicząca Komisji:
Kto jest za przyjęciem protokołu nr 3 Komisji z 21 stycznia 2019 r.?
głosowanie:

za – 3, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Stwierdzam, że protokół nr 1 został przyjęty przez Komisję.
Ad 4. Zapoznanie się z planowanymi działaniami w zakresie
przedsiębiorczości, środowiska i ekologii oraz wykorzystania dotacji unijnych
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania w Inowrocławiu.
Karol Legumina – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław powołano na zebraniu
założycielskim w dniu 20 sierpnia 2015 roku w Inowrocławiu. W dniu 29
października 2015 roku zostało zarejestrowane w KRS.
Działalność Stowarzyszenia uwzględnia przede wszystkim obszar
obejmujący teren miasta Inowrocławia. Działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Inowrocław są determinowane poprzez cele i zadania zgodnie z § 5
Statutu:
 działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Inowrocławia
z uwzględnieniem należytej ochrony oraz promocji środowiska naturalnego,
krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych oraz równości szans,
 aktywizowanie ludności miejskiej,
 opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju jako Lokalna Grupa
Działania,
 promocja miasta Inowrocławia,
 mobilizowanie społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie
zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Inowrocławia,
 upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z
aktywizacją ludności na obszarze miejskim położonym na terenie LGD,
 podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności
społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowaniu i realizacji LSR
oraz innych programów pomocowych i w ramach tego wspieranie
i upowszechnianie idei samorządowej,
 propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD,
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pozyskiwanie partnerów źródeł finansowania LSR, w tym z programów
pomocowych,
 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,
 podejmowanie inicjatyw i działań dla rozwoju miasta Inowrocławia mających
na celu: rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości,
zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę
estetyki miejscowości na obszarze działania LGD i bezpieczeństwa
mieszkańców, edukację estetyczną i artystyczną mieszkańców, aktywizację
gospodarczą
i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom
społecznym, propagowanie zdrowego trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa
kulturowego na obszarze działania LGD,
 pozyskiwanie innych źródeł finansowania, opracowywanie i realizacja innych
programów pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej,
 kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych,
tworzenie infrastruktury turystycznej miasta Inowrocławia,
 promocja i organizacja wolontariatu,
 prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej,
współpraca międzynarodowa rozwijająca wymianę doświadczeń, dobrych
praktyk, które przyczynią się do innowacyjności działań w mieście
Inowrocław,
 współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi oraz
ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jej członków. Dla
realizacji swoich celów, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym
swoich członków.
Na koniec roku 2018 skład członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Inowrocław stanowiło 46 przedstawicieli sektora publicznego, społecznego,
gospodarczego oraz mieszkańców Inowrocławia.
W składzie Zarządu następowały zmiany związane z rezygnacją osób pełniących
w nim funkcje.
OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Do podstawowych zadań realizowanych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Inowrocław w minionym okresie sprawozdawczym należało:
1. Podejmowanie działań ukierunkowanych na opracowanie, aktualizację i
realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).
W grudniu 2017 roku dokonano aktualizacji LSR, a w roku 2018 aktualizowano
załączniki do LSR, które zostały zaakceptowane i zatwierdzone przez Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w październiku
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br. Na bieżąco realizowano zakres działań zgodny z LSR.
2. Rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania
Stowarzyszenia LGD Inowrocław.
Na bieżąco prowadzono i dokonywano aktualizacji strony internetowej
stowarzyszenia. Aktualizowano także wpisy na Facebooku LGD.
Rozpowszechnianie założeń LSR odbywało się poprzez prowadzenie działań o
charakterze promocyjnym, informacyjnym i animacyjnym.
W bieżącym roku brano udział w szeregu imprez o charakterze społecznym na
terenie miasta (pikiniki, wystawy, spotkania). W czerwcu zorganizowano Piknik
Rodzinny dla mieszkańców Inowrocławia. Użyczano sali na potrzeby
przeprowadzenia spotkań – np. dyżury Radnych Seniorów, spotkania dla
organizacji pozarządowych, wizyty studyjne innych LGD. Wspierano także
społeczne akcje (np. Dzień dawcy szpiku – akcja "I Ty możesz uratować komuś
życie"
–
Pomoc
dla
Aleksa).
Organizowano
także
spotkania
informacyjno/warsztatowo/doradcze dla potencjalnych beneficjentów. Ponadto
pracownicy biura udzielali bezpłatnych konsultacji osobom, które były
zainteresowane realizowanymi przez LGD działaniami w ramach LSR, czy
złożeniem wniosku na dofinansowanie.
Wszystkie te działania wiązały się z prowadzeniem akcji promocyjnej, poprzez
którą docierano do szerokiego grona odbiorców. Rozpowszechniano informacje o
realizacji LSR i zachęcano do podejmowania współpracy.
3. Prowadzenie i utrzymanie Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Inowrocław.
Biuro LGD było czynne w dni powszednie od poniedziałku do piątku, zgodnie
z ustalonymi w Regulaminie pracy godzinami. Do prowadzenia biura zatrudnieni
są pracownicy – zgodnie z opisem w części KADRA.
4. Prowadzenie działań zmierzających do realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie w roku sprawozdawczym realizowało działania zgodnie z
zapisami statutu. Pracami stowarzyszenia zarządzał Prezes, który zwoływał
posiedzenia Zarządu, przewodniczył obradom i nadzorował wykonywanie uchwał.
W okresie sprawozdawczym Zarząd obradował 5 razy i rozpatrzył 35 uchwał.
Ponadto na wniosek Zarządu zwoływano Walne posiedzenia członków
stowarzyszenia. W 2018 roku odbyły się dwa zebrania, w trakcie których
rozpatrzono 24 uchwały. W okresie sprawozdawczym dokonywano aktualizacji
zapisów w dokumentach, regulaminach, procedurach oraz w statucie
stowarzyszenia. Przystąpiono do ogłoszenia konkursów o nabór wniosków
grantowych. Z uwagi na wykonywanie działań związanych z LSR podejmowano
współpracę z instytucjami i organizacjami mającymi wpływ na jej realizację.
Zgodnie z zapisami statutu Zarząd nadzorował także pracę biura LGD, zatrudniał
pracowników, a także podpisywał konieczne umowy i reprezentował
Stowarzyszenie na zewnątrz.
5. Realizacja projektów w ramach podpisanych umów z Urzędem
Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
Realizacja projektów:
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"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji" – okres realizacji 01.03.2016 –
31.03.2019.
"Projekt grantowy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław" – okres
realizacji 01.01.2018 – 30.06.2023
Opis w dalszej części referatu.
Realizacja projektów:
"Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji" – okres realizacji 01.03.2016 –
31.03.2019.
"Projekt grantowy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław" – okres
realizacji 01.01.2018 – 30.06.2023
Opis w dalszej części referatu.
6. Składanie wniosków o dofinansowanie projektów oraz rozliczanie wniosków
płatniczych.
W bieżącym okresie sprawozdawczym dokonywano na bieżąco rozliczenia
wniosków płatniczych.
Dokonywano także aktualizacji wniosków o dofinansowanie. Wszystkie wnioski
były regularnie akceptowane i zatwierdzane przez Urząd Marszałkowski
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu.
7. Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu.
Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie pracy biura oraz działań projektowych
i LSR, dbano o stały kontakt z pracownikami i zarządem Urzędu
Marszałkowskiego. W zakresie nawiązywania współpracy kontaktowano się
telefonicznie, mailowo, listownie oraz osobiście w Urzędzie. Podejmowanie
współpracy
i
korzystanie
z konsultacji w trakcie spotkań jest niezbędne w zakresie: m.in. prawidłowego
wykonywania zadań pracowników biura LGD, wywiązywania się z zapisów
umów, przygotowywania i rozliczania wniosków oraz monitorowania osiągniętych
wskaźników.
8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
i instytucjami.
Dbano o stały kontakt z organizacjami NGO, instytucjami publicznymi,
przedsiębiorstwami oraz mieszkańcami Inowrocławia. Organizowano dla nich
spotkania informacyjne oraz udzielano bezpłatnych konsultacji w biurze LGD.
Goszczono organizacje w czasie ich wizyt studyjnych oraz podejmowano
współpracę. Opis w dalszej części referatu.
9. Ogłaszanie konkursów na realizację projektów grantowych.
Ogłoszono 4 konkursy grantowe. Opis w dalszej części referatu.
10. Podejmowanie działań animacyjnych integrujących lokalne społeczeństwo.
Organizacja Pikniku Rodzinnego – Dzień Dziecka z LGD, organizacja warsztatów
aktywizacji społecznej – zaktywizowano 157 osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym z obszaru miasta Inowrocławia, organizacja zajęć
plastycznych dla najmłodszych.
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11. Organizacja szkoleń.
W okresie sprawozdawczym zorganizowano szkolenia w zakresie przepisów Rodo,
realizacji projektów oraz weryfikacji i oceny wniosków grantowych, kierowanych
do osób zaangażowanych w realizację LSR, w tym kadry i członków
stowarzyszenia oraz potencjalych beneficjentów. Opis w dalszej części referatu.
OPIS DZIAŁAŃ W ZAKRESIE
przedsiębiorczości, środowiska i ekologii oraz wykorzystania dotacji unijnych
 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
- SZKOLENIA
Istnieje możliwość bezkosztowego wynajęcia sali na potrzeby przeprowadzenia
szkolenia, warsztatów, spotkania biznesowego, czy konferencji po uprzednim
wystosowaniu zapytania i otrzymaniu zgody od Zarządu Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie dysponuje salą o pow. 50 m2, stołami, krzesłami dla 40 osób. Na
wyposażeniu znajduje się również projektor, ekran projekcyjny, flipchart oraz
pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Lokal
mieści się w ścisłym centrum miasta.
W 2018 r. Stowarzyszenie LGD Inowrocław zorganizowało otwarte szkolenia,
w których mogli brać udział przedstawiciele sektora publicznego, organizacji
pozarządowych, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Inowrocławia. W ramach
środków własnych stowarzyszenia przeprowadzono następujące szkolenia:
1) Procedury i kryteria wyboru projektów;
2) Ochrona danych osobowych;
3) Szkolenie z elektronicznej organizacji naborów.
W ramach środków unijnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego:
1) Dokumentacja konkursowa projektów LSR;
2) Kryteria wyboru operacji. Warsztaty oceny wniosków;
3) Kryteria wyboru operacji. Warsztaty oceny wniosków ;
4) Warsztaty obsługi Generatora z zakresu weryfikacji i oceny składanych
wniosków;
5) Wstępna weryfikacja wniosków grantowych – zasady weryfikacji i oceny;
6) Wstępna weryfikacja wniosków grantowych – zasady weryfikacji i oceny –
warsztaty;
7) Weryfikacja wniosków grantowych. Procedury oceny wniosków;
8) Weryfikacja wniosków grantowych. Procedury oceny wniosków. Zasady
wypełniania dokumentacji w Generatorze.
Ponadto pracownicy LGD brali udział w szkoleniach i spotkaniach
organizowanych przez inne podmioty, w tym Urząd Marszałkowski w Toruniu oraz
w szkoleniach niezbędnych do realizacji powierzonych zadań, np. w szkoleniu
bhp.
W kolejnym okresie planuje się dalszy rozwój pracowników i członków
stowarzyszenia oraz organizację szkoleń w zakresie niezbędnym do
funkcjonowania LGD. Planuje się również realizację szkoleń dla potencjalnych
beneficjentów, w tym przedsiębiorców.
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- SPOTKANIA DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW
W minionym roku odbyły się 3 spotkania podczas których można było uzyskać
informację o możliwości pozyskania środków z funduszy unijnych na realizację
działań związanych z LSR:
W poprzednim roku odbyło się 5 takich spotkań.
Przewiduje się przeprowadzenie do końca 2019 roku kolejnych 8 spotkań.
- WARSZTATY AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
W okresie sprawozdawczym odbyło się 13 form warsztatowych, w trakcie których
odbywały się zajęcia z zakresu aktywizacji społecznej. Odbiorcami byli
mieszkańcy Inowrocławia będący osobami zagrożonymi ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym. Tematyka warsztatów była zróżnicowana. Zajęcia były
dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników. Zrealizowane zajęcia dotyczyły
m.in.: profilaktyki prozdrowotnej, aktywizacji społecznej, motywacji do działania,
komunikacji interpersonalnej, czy budowania pozytywnego wizerunku. Odbywały
się także warsztaty, które obejmowały zagadnienia z zakresu treningu umysłu,
wzrostu wiary we własne możliwości i integracji, na których to uczestnicy
ćwiczyli pamięć, rozgrywali turnieje gier planszowych, czy uczestniczyli w
zajęciach plastycznych i rękodzielniczych. Zaktywizowano 157 osób.
W 2017 roku odbyły się 2 takie formy warsztatowe, w których udział wzięło 20
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
- PODEJMOWANIE WSPÓŁPRACY z Kujawsko-Pałuckim Inkubatorem
Przedsiębiorczości, z OWES oraz innymi organizacjami pozarządowymi.
LGD podejmuje współpracę z różnymi organizacjami pozarządowymi, aby
wzmocić i rozszerzyć zakres działań i w ramach wspólnych inicjatyw działać na
rzecz lokalnej społeczności.
Dnia 31 stycznia 2018 roku zostało podpisane Porozumienie współpracy pomiędzy
LGD a Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w zakresie realizacji wspólnych
przedsięwzięć ekonomii społecznej na terenie regionu. Stowarzyszenie LGD
Inowrocław służy pomocą przedsiębiorcom w zakresie nawiązywania współpracy
i korzystania ze wsparcia oferowanego w ramach swojej działaności i innych
NGO. Podejmowano współpracę z Miejską Radą Seniorów, a także instytucjami
i organizacjami, które wchodzą w skład członków stowarzyszenia.
- SPOTKANIA KONSULTACYJNE DLA MIESZKAŃCÓW
Stowarzyszenie w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju prowadziło
otwarte spotkania dla mieszkańców, którzy czynnie włączali się w przygotowanie
i aktualizację LSR. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem, zgodnie
z którym LGD realizuje zadania mające na celu pomoc w rozwiązywaniu
lokalnych problemów, w szczególności związanych z poprawą sytuacji społecznozawodowej mieszkańców Inowrocławia.
- BEZPŁATNE PORADY KONSULTACYJNE udzielane przez pracowników
LGD w zakresie pozyskania funduszy unijnych.
Porady obejmują zagadnienia związane z realizacją LSR, możliwością pozyskania
funduszy na ogłaszane konkursy współfinansowane w ramach EFS oraz informacje
dotyczące procedur, kryterów i dokumentacji konkursowej. Konsultacje są
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prowadzone w siedzibie Stowarzyszenia LGD Inowrocław przez pracowników
biura.
- BEZPŁATNE PORADY PRAWNE – porady udzielane są w siedzibie
Stowarzyszenia od czerwca 2017 roku dwa razy w miesiącu – koszt pokrywa LGD
ze środków własnych. Z bezpłatnych porad można skorzystać po uprzedniej
rejestracji telefonicznej lub osobistej w biurze LGD.
- ROZPOWSZECHNIANIE DZIAŁAŃ Lokalnej Strategii Rozwoju podczas
imprez lokalnych:
 uczestnictwo w Wystwie Gospodarczej;
 udział w spotkaniach organizowanych przez Urząd Miasta;
 realizacja Pikników Rodzinnych;
 realizacja spotkań dla członków LGD;
 udział w wydarzeniach organizowanych przez inne podmioty (pikniki
osiedlowe, lokalne imprezy aktywizacyjne i integracyjne);
 wydarzenia o charakterze patriotycznym i kulturalnym;
 wizyty studyjne.
- POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z INNYCH ŻRÓDEŁ – Stowarzyszenie
LGD Inowrocław stara się o pozyskanie funduszy na realizację zadań i celów
statutowych odpowiadając na konkursy ogłaszane przez inne podmioty. W
odpowiedzi na konkurs grantowy ogłoszony przez TESCO, stowarzyszenie zostało
wytypowane do realizacji zgłoszonego projektu.
Fundusze te posłużyły na organizację i sfinansowanie akcji charytatywnej: "I Ty
możesz uratować komuś życie. Pomoc dla Aleksa" realizowanej w lipcu 2018
roku. W akcję czynnie włączyli się pracownicy, zarząd oraz członkowie
stowarzyszenia.
ŚRODOWISKO I EKOLOGIA
- LGD dba, aby WSZELKIE PROJEKTY REALIZOWANE BYŁY
Z POSZANOWANIEM ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ABY
PODJĘTE DZIAŁANIA NIE MIAŁY NEGATYWNEGO WPŁYWU NA
ŚRODOWISKO:
 segregacja odpadów;
 oszczędność wody;
 minimalizacja drukowanych w werji papierowej dokumentów;
 aktywny udział w akcjach mających na celu podnoszenie świadomości
mieszkańców w zakresie dbałości o środowisko naturalne i otoczenie
miejsca zamieszkania (w 2017 roku udział LGD w działaniach projektu
"Zielony Inowrocław", pomoc w promowaniu działań Miasta w w/w
zakresie);
 rozpowszechnianie informacji wśród mieszkańców Inowrocławia oraz
potencjalnych beneficjentów (organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych
z zakresu prawidłowej realizacji projektów grantowych, w których należy
zachować wszelkie zasady zrównoważonego rozwoju).
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WYKORZYSTANIE DOTACJI UNIJNYCH
- ZREALIZOWANIE PROJEKTU – "Pomoc na wsparcie przygotowawcze
realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław na
obszarze miasta Inowrocławia" - Projekt trwał od 29.10.2015 r. do 29.02.2016 r.
Środki przeznaczone zostały głównie na remont lokalu, wyposażenie w meble
i sprzęt biurowy oraz prowadzenie biura, a także na przystosowanie lokalu do
potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach działań realizowanych w trakcie
trwania projektu zatrudniono dwóch pracowników do obsługi projektu,
przeprowadzono badania ankietowe i analizę sytuacji społeczno-zawodowej
mieszkańców Inowrocławia, zorganizowano spotkania konsultacyjne dla
mieszkańców oraz przygotowano wraz z mieszkańcami Lokalną Strategię
Rozwoju, którą złożono w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 28.02.2016 roku.
Projekt został rozliczony w całości.
- DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ Lokalnej Strategii Rozwoju
oraz wsparcie działań rewitalizacji miasta. Lokalna Strategia Rozwoju
Stowarzyszenia LGD Inowrocław została zaakceptowana i przyjęta do realizacji
przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w dniu 27.04.2016 roku. Podpisano umowę
o warunkach i sposobie jej realizacji. W wyniku podpisania umowy na realizację
Strategii przydzielono środki współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego,
w ramach których realizowane są działania obejmujące wsparcie na bieżące
funkcjonowanie LGD oraz wsparcie na wdrażanie projektów.
W ramach LSR Stowarzyszenie realizuje działania mające na celu poprawę
sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców miasta Inowrocławia zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Działania te są kompatybilne zarówno
z zapisami w LSR, jak i z Planem Rewitalizacji Miasta. LGD na bieżąco w tym
zakresie
informuje
potencjalnych
grantobiorców
oraz
współpracuje
z przedstawicielami miasta, aby jak najlepiej wesprzeć osoby z terenów objętych
rewitalizacją.
- OBECNIE TRWA REALIZACJA PROJEKTÓW:
1) "WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I ANIMACJI" –
podpisanie umowy odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu w dniu
16.12.2016 roku. Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu bieżącej
pracy biura, w tym kosztów związanych z utrzymaniem lokalu, personelu,
delegacjami, projektowaniem graficznym logo LGD, szkoleniami oraz usługami
informatycznymi i księgowymi, a także zakupem niezbędnego sprzętu
i materiałów biurowych. Przewidziano również zakup środków trwałych:
urządzenia wielofunkcyjnego, laptopów dla pracowników i Rady LGD, niszczarek,
sejfu i mebli.
W ramach projektu realizowane będą także działania obejmujące animację
związaną z realizacją LSR, w tym utrzymanie sali na zajęcia warsztatowe,
utrzymanie personelu zaangażowanego w zadanie, organizacja spotkań
informacyjnych, warsztatowych i doradczych, udział i organizacja wydarzeń
animujących lokalną społeczność. W ramach animacji przewidziano także koszty
związane z promocją obejmujące m.in. zakup flag z masztami, wydruk plakatów,
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ulotek, zakup gadżetów promocyjnych, zamieszczanie ogłoszeń w prasie i mediach
lokalnych, a także koszty związane z zakupem sprzętu umożliwającego
prowadzenie zajęć i dokumentację udziału w raelizowanych działaniach, w tym
zakup aparatu fotograficznego, projektora i ekranu projekcyjnego.
2) "Projekt grantowy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław"
– podpisanie umowy nastąpiło 19 stycznia 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim
w Toruniu. W ramach projektu beneficjenci będą mogli realizować zadania
związane z aktywizacją społeczno-zawodową mieszkańców miasta Inowrocławia
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest
wspólfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem działań, Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania Inowrocław w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
przewidziało nabory na realizację jednego projektu w trybie konkursowym, który
będzie realizowany w 2019 roku, oraz 58 projektów grantowych.
Po uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu ostatecznej wersji
procedur i dokumentacji konkursowej, Stowarzyszenie LGD Inowrocław
opublikowało na stronie internetowej LGD cztery ogłoszenia o naborach na
projekty grantowe.
PROJEKTY GRANTOWE
1) działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej (przewidujące
efektywność zatrudnieniową)
Cel 1 – Poprawa sytauacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR
Cel szczegółowy 1.1 – Wzrost aktywności społeczno-zawodowej
i przedsiębiorczości mieszkańców Inowrocławia
Przedsięwzięcie 1.1.1 – Działania z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej
Typ projektu z SzOOP – 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru
aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, takich jak: aktywizacja
społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające
nowe umiejętności zawodowe i społeczne).
2) działania w zakresie integracji i aktywizacji społecznej, w tym kluby
młodzieżowe
Cel 2 – Zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu
Cel szczegółowy 2.1 – Zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie
i ubogich
Przedsięwzięcie 2.1.1 – Działania w zakresie integracji i aktywizacji społecznej,
w tym kluby młodzieżowe
Typ projektu z SzOOP – 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru
aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby
młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.:
rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy oraz inne
z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
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3) działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji
społecznej, w tym działania liderów lub animatorów aktywności lokalnej oraz
obywatelskiej
Cel 2 – Zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu
Cel szczegółowy 2.1 – Zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie
i ubogich
Przedsięwzięcie 2.1.2 – Działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej
i animacji społecznej
Typ projektu z SzOOP – 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie
organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem
m.in.: lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej i inne
rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji
społecznej.
Przewidziano realizację łącznie 33 grantów.
Ponadto w ramach działania przewidziano koszty racjonalnych usprawnień
mających na celu dostosowanie realizacji działania dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.
4) działania wpierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości
społecznej
Cel 2 – Zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu
Cel szczegółowy 2.1 – Zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie
i ubogich
Przedsięwzięcie 2.1.3 – Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej
i przedsiębiorczości społecznej
Typ projektu z SzOOP – 3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej
i przedsiębiorczości społecznej, w tym.: działania animacyjne, budowa
i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia
i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki
społecznej i przedsiębiorczości społecznej.
Przewidziano realizację 1 grantu.
Poproszę panią Joannę Sójkowską – pracownika LGD o przedstawienie, jak to
wyglądało, jeśli chodziu o wykorzystanie tych środków w 2018 roku.
Joanna Sójkowska – pracownik LGD:
Nazywam się Joanna Sójkowska – jestem pracownikiem Lokalnej Grupy Działania
od listopada 2015 roku, to tak naprawdę od chwili, kiedy pracownicy byli
potrzebni.
Staramy się, żeby działania LGD były propagowane na całym obszarze Miasta,
tak, żeby można dotrzeć do wszystkich, którzy mogliby być zainteresowani
prowadzonymi przez nas działaniami.
Jeżeli chodzi o nasze granty, o nasze zaangażowanie w projekty o realizowane
projekty, to nie tylko project grantowy, który jest jakby filarem, bo po to tak
naprawdę zostaliśmy powołani, żeby Urząd Marszałkowski mógł wspierać osoby
zagrożone ubóstwem, bądź wykluczeniem społecznym właśnie z miasta
Inowrocławia.

12

Zadecydowano, że Lokalna Grupa Działania działając na terenie i tworząc strategię
działania będzie wiedziała jakich działań ci mieszkańcy potrzebują. Granty służą
temu, żeby prowadzić działania dla tych osób.
Tak jak wspomniał Prezes te granty zostały wypłacone i będziemy je realizować.
Pierwsze projekty już ruszyły od stycznia br. Mają one na celu przede wszystkim
integrowanie i aktywizowanie społeczne. Jest jeden projekt również realizowany z
zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej, ale tak naprawdę rusza on dopiero od
kwietnia br., więc trudno nam określić jak będzie dokładnie wyglądać ze strony
praktycznej. Natomiast ogłosiliśmy w grantach cztery konkursy, właśnie między
innymi jeden na aktywizację społeczno-zawodową, gdzie miały być realizowane
dwa granty, ale zgłosiła się tylko jedna instytucja, która będzie realizowała ten
grant, a pozostałe wszystkie dotyczą typowo aktywizacji społecznej.
Jeśli chodzi o grupę odbiorców, to tak już powiedziałam, zawsze wszystkie
projekty grantowe są kierowane do osób zagrożonych ubóstwem, bądź
wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren Inowrocławia.
Jeżeli chodzi o aktywizację społeczno-zawodową, to w tych projektach mogą brać
udział osoby, które są w wieku produkcyjnym, czyli od 16-65 roku życia,
natomiast, jeśli chodzi o aktywizację społeczną, to nie ma ograniczeń wiekowych.
Możemy aktywizować wszystkich, którzy takiej pomocy potrzebują.
Obecnie będziemy realizować 18 grantów i mam nadzieję, że wszystkie będą
realizowane zgodnie z założeniami, że frekwencja dopisze i uczestnicy będą się
angażowali. Jeżeli tylko będziemy mogli, to będziemy wspierali naszych granto
biorców. My ze swej strony oprócz nadzorowania pracy osób, którym
przydzielono projekty grantowe realizujemy również projekt, który ma na celu
realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz projekt, który się nazywa:
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”. Cóż to takiego?
Urząd Marszałkowski po to nas powołał, żebyśmy mogli tu działać. A żebyśmy
mogli działać potrzebne są środki, tj. na między innymi: wyposażenie biura, na
opłacenie rachunków, na zakup materiałów do promocji itd. Jest ten projekt
rozpisywany i ma być realizowany do 2023 roku w dwóch etapach, czyli będą nas
obejmowały dwa okresy rozliczeniowe. Pierwszy miał trwać od 1 marca 2016 r. do
końca grudnia 2018 r., ale w związku z opóźnieniami ze strony Urzędu
Marszałkowskiego rozliczenie wydłużyło się do końca marca 2019 r.
A więc jesteśmy na końcowym etapie rozliczenia pierwszej części. Dodam jeszcze,
że działamy zgodnie, do czego zostaliśmy powołani.
Karol Legumina – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
Jeszcze na chwilę wrócę do grantów, bo to bardzo ważne.
Każdy z beneficjentów, który składa wniosek może otrzymać do 50 000 zł na
realizację projektu społecznego. Beneficjenci wnoszą tylko 5% wkładu własnego,
a wcześniej było 15%.
Maria Żukowska – Przewodnicząca Komisji:
Chciałabym powiedzieć, że jest to Wasz sukces. Przy różnych grantach są to różne
poziomy.
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Karol Legumina – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
Patrząc ze strony Urzędu Marszałkowskiego to wypchniecie i podpisanie umów i
przelanie środków do końca roku 2018.
Bartosz Waszak – Dyrektor Lokalnej Grupy Działania:
Przepraszam, że się wtrącę, ale były narzucone terminy ze strony Urzędu
Marszałkowskiego, żeby tak naprawdę nie stracić środków z Unii i nie tłumaczyć
się przed Brukselą.
My ze swej strony zrobiliśmy wszystko, aby podpisać umowę do koniec roku
i dzięki naszemu niewielkiemu LGD Urząd Marszałkowski uratował te środki. Tak
jak powiedziała pani Przewodnicząca Komisji, jest to bardzo duży sukces.
Joanna Sójkowska – pracownik Biura LGD:
Aktywizacja społeczna osób z Inowrocławia. Mieliśmy do osiągnięcia pewien
wskaźnik aktywizacyjny. Myślę, że to było dla nas ogromne wyzwanie
i podołaliśmy temu, nawet zaktywizowaliśmy więcej osób niż sobie założyliśmy.
Tak w skrócie. Sytuacja jest taka.
Jak podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim, to do końca 2018 roku
byliśmy zobligowani do osiągnięcia wskaźników rzeczowych jak i finansowych,
żeby Urząd Marszałkowski mógł się wykazać przed Brukselą, że LGD-y działające
na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ten wskaźnik osiągnęły, a granty
były jeszcze niepodpisane, bo ten proces opóźnił się proces podpisywania i ich
realizacji. To było bardzo istotne, żeby już te osoby, które są zagrożone ubóstwem
i wykluczeniem społecznym były przyjęte do projektu. Wiadomo było już, że to
się nie za bardzo uda. Zostaliśmy zobligowani jako LGD-y, że to my mamy
zaktywizować jakąś pulę osób, które tego wymagają, żeby osiągnąć ten wskaźnik.
My oczywiście organizujemy różne spotkania dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Odbywały się u nas spotkania, ale trzeba było
zorganizować pod kątem projektowym zajęcia warsztatowe, aby wykazać, że te
osoby w pewien sposób zostały zaktywizowane. Mieliśmy założone 40 osób,
zaktywizowaliśmy 177.
Karol Legumina – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
Dodam, że przy użyciu środków własnych, bo Urząd Marszałkowski nie do końca
chciał partycypować w kosztach tych przedsięwzięć i z naszych oszczędności te
osoby zostały aktywizowane.
Chciałbym jeszcze powiedzieć o takich mniejszych sukcesach poza działalnością
statutową, to przeprowadziliśmy kilka akcji charytatywnych oraz angażujemy się
w różnego rodzaju imprezy, które są organizowane na terenie Miasta. Dodam
jeszcze, że udostępniamy salę na wszelkiego rodzaju spotkania organizacjom i
stowarzyszeniom.
Bartosz Waszak – Dyrektor Lokalnej Grupy Działania:
Prowadziliśmy zbiórki odzieży i sprzętu, to muszę powiedzieć, że uzbierało się
tego dwie ciężarówki, a oprócz tego ja sam osobiście jechałem po wózek
inwalidzki za Kruszwicę, bo pani nie mogła go dostarczyć.
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Dodam jeszcze, że oprócz warsztatów, o których wcześniej była mowa
prowadzimy spotkania otwarte dla potencjalnych beneficjentów, zaangażowaliśmy
się także w akcję „Zielony Inowrocław” przy współpracy ze Szkołą Budowlanką i
Miastem. Oprócz tego prowadziliśmy pikniki aktywizacyjne oraz porady prawne.
Teraz przed nami nowe wyzwanie, bo oprócz tego, że te umowy zostały podpisane
i środki zostały wysłane, to jesteśmy przed kwestią rozliczenia tych projektów.
Teraz trzeba sprawdzić, czy wszystko się odbywa, to jest taki monitoring.
Obowiązków więc doszło, a etatów niestety nie.
Lidia Stolarska – członek Komisji:
Chciałabym prosić o dopowiedzenie kilka słów na temat ekologii i środowiska,
ponieważ dzisiejszy temat dotyczy właśnie tych zagadnień.
Joanna Sójkowska – pracownik Biura LGD:
Naszym mottem jest nie szkodzić środowisku. Staramy się wykorzystywać
różnego rodzaju artykuły tak, żeby gospodarować w sposób rzetelny i nie szkodzić.
Drukujemy tyle ile potrzeba, staramy się pracować na komputerze
i tylko w ostateczności drukujemy. Staramy się także oszczędzać energię
elektryczną.
Bartosz Waszak – Dyrektor Lokalnej Grupy Działania:
Mam pytania do Państwa. W jakiej formie chcielibyście uzyskać informację
o ekologii? To, że my się przyłączymy do akcji „Zielony Inowrocław”, to nie
znaczy, że naszym głównym zadaniem jest kwestia związana z ekologią. Musimy
rozgraniczyć
pewne
rzeczy,
bo
ekologia
jest
w
PGKiM
i uświadamianie młodzieży odnośnie segregacji śmieci. Natomiast jeśli chodzi o
nasze działania jako Stowarzyszenia, to bardzo chętnie dołączamy się do inicjatyw
dotyczących ekologii.
Karol Legumina – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
Ta działalność ekologiczna została trochę przypisana LGD-owi przez udział
i współprace w ramach pikniku, a to nie jest zadanie priorytetowe.
Bartosz Waszak – Dyrektor Lokalnej Grupy Działania:
My bardziej mamy aktywizację osób wykluczonych społecznie, zawodowo
i temu poświęcamy najwięcej energii, czasu i środków. Uważamy, że trzeba tym
osobom pomóc, ponieważ z różnych powodów są wykluczone.
Karol Legumina – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
Statut mówi także, że LGD może działać w zakresie ochrony środowiska.
Jacek Bętkowski – członek Komisji:
W ubiegłym roku zaktywizowano 170 osób. A jak to wygląda w tym roku?
Joanna Sójkowska – pracownik Biura LGD:
W tym roku jesteśmy przez Urząd Marszałkowski zobligowani do tego, aby
przypilnować grantobiorców do aktywizacji. My jako LGD sami od siebie,
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owszem możemy przeprowadzić takie warsztaty, ale nie są one już nam narzucone,
bo ta pula osób, która była przewidziana do aktywizacji przez LGD została już
przez nas wypracowana. Do końca ubiegłym roku było zaplanowane
40 osób, a kolejne 40 osób mieliśmy w planach do końca 2020 roku, ale
w związku z tym, że 177 osób nam się udało zaktywizować nie będziemy teraz
podbierać od beneficjentów, którzy prowadza granty na terenie Inowrocławia, bo
były to te same osoby.
Bartosz Waszak – Dyrektor Lokalnej Grupy Działania:
Chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać i podkreślić, że te warsztaty, na których
udało nam się zaktywizować 177 osób, były wypracowane z tytułu oszczędności.
W związku z tym trzeba było wykonać mnóstwo pracy i włożyliśmy bardzo dużo
wysiłku, żeby wszystko się udało. A jak Państwo wiecie mamy tylko dwa etaty,
a jeszcze nas czeka mnóstwo pracy związanej z naborami, z realizacja bieżących
spraw i z rozliczeniami.
Dodam jeszcze, że mamy bardzo zgrany zespół, cieszę się również, że Prezes jest
naszym Prezesem i nas wspiera.
Karol Legumina – Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
Ja dodam, ze swej strony, że cieszę się, że mam takich pracowników, na których
mogę polegać, zresztą pani radna Lidia Stolarska wie jak wyglądała końcówka
roku.
Bartosz Waszak – Dyrektor Lokalnej Grupy Działania:
Wspólnie siedzieliśmy niejeden dzień do wieczora, żeby wszystko ogarnąć.
W zasadzie nie czuliśmy klimatu świat. Zrobiliśmy coś, co w zasadzie było nie do
zrobienia, ale się udało.
Maria Żukowski – Przewodnicząca Komisji:
Dziękuję za dyskusję. Przystępujemy do głosowania.
Kto z członków Komisji jest za przyjęciem przedstawionego materiału?
głosowanie:

za – 4, przeciw – 0, wstrz. się – 0.

Na podstawie § 67 ust. 2 załącznika do uchwały nr X/99/2003 Rady Miejskiej
Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Inowrocławia
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 93, poz. 1356, z późn, zm.), Komisja
Strategii i Promocji Miasta podjęła uchwałę nr 3/2019 o pozytywnym
zaopiniowaniu materiału pt. „Zapoznanie się z planowanymi działaniami
w zakresie przedsiębiorczości, środowiska i ekologii oraz wykorzystania dotacji
unijnych przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania w Inowrocławiu”.
Ad 5. Sprawy wymagające opinii Komisji
Maria Żukowska – Przewodnicząca Komisji:
W tym punkcie żadnych spraw nie było.
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Ad 6. Sprawy bieżące.
Maria Żukowska – Przewodnicząca Komisji:
W tym punkcie nikt z członków Komisji głosu nie zabierał.
Dziękuję za ugoszzcenie Komisji i gratuluję sukcesów i życzę wszystkie
najlepszego i dalszych sukcesów.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca zamknęła
posiedzenie Komisji.
Przewodnicząca
Komisji Strategii i Promocji Miasta
Maria Żukowska
Protokółowała
Maria Legwińska

