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Sprawozdanie z działalności  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto W łocławek  

za okres 01.01.2021 do 31.12.2021 r. 

 

I. Informacje podstawowe o Stowarzyszeniu 

Nazwa — Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek  

Adres siedziby - 87-800 Włocławek, ul. Piekarska 6,  

Adres Biura LGD — 87-800 Włocławek, ul. Piekarska 6 

Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego — 09.12.2015 r.  

Numer KRS - 0000590987 

Numer REGON – 363200120 

 Numer NIP — 8883123916 

 

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia: 

1. Prezes Zarządu - Małgorzata Kamińska-Tomaszkiewicz od 22.12.2020 r. 

2. Wiceprezes Zarządu— Andrzej Walczak 

3. Sekretarz Zarządu — Jerzy Chudzyński od 16.02.2019 do 08.09.2021 r. 

4. Janusz Drożdżewski 

5. Marcin Lewandowski  

6. Anna Złakowska  

7. Edyta Rogiewicz  

 

W roku 2021 Zarząd LGD Miasto Włocławek odbył 9 spotkań i podjął 18 uchwał. 

 

Cele statutowe  

Celami Stowarzyszenia są: 

1. opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (w skrócie „LSR”), w tym poprzez 

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, 

2. wspieranie i animacja lokalnej społeczności w rozwiązywaniu problemów społecznych 

związanych z ubóstwem, bezrobociem, wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnością, 

równością szans kobiet i mężczyzn, osób w wieku emerytalnym, grup etnicznych; 

3. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej, gospodarczej, budowa lokalnych 

partnerstw i integracji środowiskowej, działań wspierających integrację europejską, 

rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami, promocja miasta Włocławka; 

4. wspieranie działań wspomagających rozwój nauki, techniki, zatrudnienia i aktywizacji 

zawodowej, porządku i bezpieczeństwa publicznego, działań na rzecz rodziny, praw dziecka, 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu, kultury, ochrony środowiska, ekologii, organizacji i promocji wolontariatu, rozwoju 

sektora pozarządowego; 

5. ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych LSR; 

6. szeroko rozumiana rewitalizacja. 
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Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizowanych celów statutowych, opis 

głównych zdarzeń prawnych I działalności o skutkach finansowych 

 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez organizowanie:  

1) przedsięwzięć o charakterze animacyjnym, informacyjnym, szkoleniowym, w tym w 

szczególności seminariów, szkoleń, warsztatów, klubów samopomocy, świetlic 

środowiskowych, klubów młodzieżowych, usług wzajemnościowych i samopomocowych; 

2) konferencji i konkursów, imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, takich jak koncerty, 

festiwale, targi, pokazy, wystawy, konkursy, wydawnictwa, spotkania integracyjne, służące 

zwłaszcza promocji miasta Włocławek i jego tożsamości kulturowej i współpracy z różnymi 

partnerami publicznymi i pozarządowymi; 

3) działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym 

opracowywanie i druk materiałów informacyjnych, broszur, folderów, plakatów, materiałów 

audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie 

innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym; 

4) doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją wypracowanej 

strategii; 

5) punktów informacji, wymiany doświadczeń, doradztwa, poradnictwa i wsparcia organizacji 

pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich; 

6) udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego, merytorycznego oraz organizacyjnego 

podmiotom prawa przyczyniającym się do realizacji celu Stowarzyszenia.  

2. Realizacja celów Stowarzyszenia odbywa się również poprzez:  

1) współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami 

pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi, inicjatywami obywatelskimi działającymi w 

zakresie objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym;  

2) prowadzenie działalności naukowo - badawczej; 

3) wspieranie inicjatyw innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest 

zbieżna z celami Stowarzyszenia; 

4) podejmowanie zadań sprzyjających rozwojowi szkolnictwa, edukacji , oświaty, ekonomii 

społecznej, ochrony dóbr kultury, turystyki regionalnej; 

5) promocję miasta Włocławka i jego tożsamości kulturowej w programach radiowych i 

telewizyjnych, a także z wykorzystaniem internetu i innych innowacyjnych środków przekazu; 

6) prowadzenie innych działań służących realizacji celów statutowych; 

7) przygotowywanie opracowań, analiz, dokumentacji związanej ze szczególnym planowaniem 

inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, usług, zgodnie z założeniami LSR. 

 

Działania Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym 

 

Realizowane projekty: 

 

1. Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność nr SZ-IV-R.433.7.2016 podpisana w dn. 19 maja 2016 r. 1 451 929,49 euro 

 

2. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji – LGD Miasto Włocławek II”, podpisana w dn. 

26.06.2019 r., czas realizacji od 01.04.2019 r. do 30.04.2023 r. 
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 Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja planu komunikacji  

Miejsce realizacji projektu – miasto Włocławek  

Wartość projektu to 852.685,48 zł, z czego dofinansowanie wynosi 810.051 zł, wkład własny 42.634,28 

zł. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na 

obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020.  

Nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0007/19. 

Projekt dotyczy wsparcia na rzecz kosztów bieżących i animacji. Celem projektu jest sprawne wdrażanie 

LSR, w tym realizacja planu komunikacji. Osiągnięcie zaplanowanego celu będzie możliwe poprzez 

wsparcie na rzecz kosztów bieżących funkcjonowania Stowarzyszenia, doskonalenie umiejętności osób 

uczestniczących w realizacji LSR, a także wsparcie procesu animacji związanej z realizacją LSR dzięki 

prowadzeniu przez LGD doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów. Koszty bieżące związane są 

z zarządzaniem wdrażania LSR i obejmują następujące koszty: koszty personelu, koszty szkoleń rady 

decyzyjnej i zarządu stowarzyszenia, stałe koszty prowadzenia biura itp.  

Animowanie związane jest z realizacją strategii kierowanej przez społeczność w celu ułatwienia 

wymiany między zainteresowanymi podmiotami, aby zapewnić informacje i propagować strategię oraz 

wspierać potencjalnych beneficjentów w celu opracowania operacji i przygotowania wniosków. Ma na 

celu upowszechnianie idei LSR wśród szerokiego grona odbiorców, wspieranie lokalnych liderów, 

organizacji pozarządowych. W jego zakresie przewidziano realizację takich działań jak min. 

przeprowadzenie akcji informacyjnej, szkolenia skierowane do lokalnych liderów i organizacji 

pozarządowych. Wnioskodawca zakłada, że spotkania informujące o założeniach LSR będą realizowane 

również poza biurem LGD.  

Grupę docelową stanowi LGD Miasto Włocławek oraz wszystkie podmioty, w tym osoby fizyczne, 

działające na terenie objętym LSR.  

Kwota przeznaczona na wsparcie kosztów bieżących: 631.785,48 zł. 

Kwota przeznaczona na wsparcie działań animacyjnych: 220.900,00 zł. 

 

3. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – Lokalna Grupa 

Działania Miasto Włocławek” nr UM_SE.433.1.240.2017, podpisana w dn. 28.12.2017 r.  

 Celem projektu jest stworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców 

Miasta Włocławek objętych LSR w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie do 

30.06.2023r.   

Miejsce realizacji projektu – miasto Włocławek 

Głównym problemem grupy docelowej jest wykluczenie społeczne. Z diagnozy obszaru objętego LSR 

wynika, iż problemami, z jakimi borykają się osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem to m.in.: 

bezrobocie, niedostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy, 

niedostosowanie wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej do oczekiwań grupy, niski poziom 

aktywności obywatelskiej, mała ilość oddolnych inicjatyw lokalnych, mała ilość lokalnych liderów, niski 

poziom wiedzy na temat przedsiębiorczości społecznej, niewystarczająca liczba miejsc świadczenia 

usług społecznych. 

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie 

mieszkańców Miasta Włocławek objętych LSR w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej w okresie 

do 30.06.2023r. 
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W ramach projektu zaplanowano wsparcie 605 osób z obszaru Włocławka, w tym 585 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem i 20 osób z otoczenia tych osób. 

Wskaźniki produktu: 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 

(RLKS) – 585 osób (351 K+ 234M) 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej 

integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym 505 osób (303K+202M) 

liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętym 

wsparciem w programie 20 osób (10K +10M) 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (RLKS) – 10 osób (6 K + 4 M) 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu (RLKS) – 17 osób (10 K+ 7 M) 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność 

społeczna – 284 osób (170K + 117 M) 

Zaplanowano łącznie 14 naborów projektów. Uwzględniono koszty racjonalnych usprawnień. 

Całkowita kwota projektu 4.782.827,11 zł; dofinansowanie - 4.065.403,00 zł 

Termin realizacji: 01.01.2018-30.06.2023 r. 

 

W ramach realizowanego projektu w roku 2021 przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie, 

w ramach którego została zgłoszona następująca liczba wniosków grantowych:  

- Nabór 1/G/2021: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby samopomocy (w 

tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, 

coaching rówieśniczy) ilość złożonych wniosków: 0 na wnioskowaną kwotę pomocy 0,00 zł.  

- Nabór 2/G/2021: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w 

tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, 

coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym - ilość 

złożonych wniosków – 2 wnioski, z czego 2 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 99.879,00 zł.  

- Nabór 3/G/2021 - Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności 

obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe; działania służące kreowaniu liderów 

lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania 

społeczności lokalnej i animacji społeczne: ilość złożonych wniosków: 9 wniosków, z czego 9 otrzymało 

dofinansowanie na łączną kwotę 424.501,00 zł.  

- Nabór 4/G/2021: Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: kluby młodzieżowe (w 

tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, 

coaching rówieśniczy) oraz inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym - ilość 

złożonych wniosków – 7 wniosków, z czego 7 otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 348.915,00 

zł.  

- Nabór 5/G/2021 - Działania służące włączeniu społecznemu poprzez różne formy aktywności 

obywatelskiej, min.: usługi wzajemnościowe i samopomocowe; działania służące kreowaniu liderów 

lub animatorów aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; inne rozwiązania w zakresie organizowania 

społeczności lokalnej i animacji społeczne: ilość złożonych wniosków: 14 wniosków, z czego 9 

otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 389.922,50 zł (rezygnacja z realizacji dwóch wniosków 

przez jednego z beneficjentów za kwotę 87.950,00 zł – ostateczna kwota na nabór 301.972,50).  
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W roku 2021 przeprowadzono również nabór konkursowy wniosków o dofinansowanie nr 1/K/2021 

(RPKP.11.01.00-IZ.00-04-417/21), w ramach którego wpłynął 1 wniosek, który został wybrany do 

dofinansowania w kwocie 309.937,50 zł. 

 

Wspieranie działań innych organizacji oraz inne działania Stowarzyszenia promocyjne 

Stowarzyszenia: 

1. 11.02.2021 r. – warsztat refleksyjny 

2. 22.07.2021 r. – udział w Festynie Rodzinnym 

3. 29.08.2021 r. – udział w Minifestynie Rodzinnym i Dożynkach Parafialnych 

4. 18.11.2021 r. – udział w Forum Organizacji Pozarządowych 

 

Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej wg wpisu do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego 

Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej 

 

Dane o: 

Liczba zatrudnionych w Stowarzyszeniu – 3 osoby 

Wynagrodzenie członków Zarządu – brak 

Umowy cywilno-prawne (umowy zlecenia, umowy o dzieło) - 1 osoba 

Udzielonych pożyczek – Stowarzyszenie nie udzielało pożyczek pieniężnych  

Rachunki bankowe i stan gotówki w kasie - Stowarzyszenie posiada dwa rachunki bankowe.  

Nabyte udziały, akcje, obligacje – Stowarzyszenie nie posiada udziałów, akcji i obligacji  

Nabyte nieruchomości – Stowarzyszenie nie posiada nieruchomości  

Nabyte środki trwałe – Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych  

Przeprowadzone kontrole: 

W okresie sprawozdawczym w Stowarzyszeniu była przeprowadzona kontrola przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu:  

1) Kontrola prawidłowości wykonania przez Stowarzyszenie LGD zobowiązań wynikających z §5 Umowy 

o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr SZ-IV-

R.433.7.2016 z dn. 19 maja 2016 r.  

 


