SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU
„KRÓLEWSKIEGO PONIDZIA” LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZA ROK 2018

W 2018 roku Zarząd Stowarzyszenia „Królewskie Ponidzie” pracował w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Artur Cygan- Prezes
Małgorzata Donoch – Wiceprezes
Kazimierz Zdziebko- Członek Zarządu
Mirosław Rajtar- Członek Zarządu
Piotr Strach- Członek Zarządu
Anna Kafara- Członek Zarządu
Aneta Palmąka- Członek Zarządu
Stanisław Wcisło- Członek Zarządu

Zarząd w okresie sprawozdawczym obradował na dwunastu posiedzeniach, podejmując 22 uchwały,
decyzje o bieżącej działalności LGD.
Na posiedzeniu Zarządu w dniu 16.01.2018 r. Zarząd podjął następujące uchwały: 1/2018 w sprawie
zatwierdzenia Regulaminu Naboru Wniosków Grantowych nr 2/2018/G przeprowadzonego w ramach
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- 2020; nr 2/2018 w sprawie zmiany zasad (polityki)
rachunkowości „Królewskiego Ponidzia”; nr 3/2018 w sprawie przyznania premii motywacyjnych dla
pracowników biura.
W dniu 28.02.2018 r. Zarząd podjął uchwałę nr 4/2018 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu
„Królewskiego Ponidzia” nr 7/2015 z dnia 22.07.2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
premiowania pracowników.
W dniu 23.03.2018 r. na posiedzeniu Zarządu nastąpiło uruchomienie Procedury ustalania kryteriów
wyboru grantobiorców i ich zmiany. Podjęto uchwałę nr 5/2018 w sprawie przyznania kwartalnych
premii motywacyjnych dla pracowników biura. Omówiono założenia projektu współpracy ŚWiATŚwiętokrzyska Wspólna i Atywna Turystyka planowanego do realizacji w 2019 r.
W dniu 10.04.2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu, na którym nastąpiło podjęcie uchwały nr
6/2018 zmieniającą Uchwałę nr 26/2015 Zarządu „Królewskiego Ponidzia” z dnia 28.12.2015 r. w
sprawie przyjęcia Lokalnych Kryteriów Wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 2014-2020.
Na posiedzeniu Zarządu w dniu 23.05.2018 r. Zarząd podjął następujące uchwały: nr 7/2018 w
sprawie ukonstytuowania się składu Zarządu; nr 8/2018 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Naboru
Wniosków Grantowych nr 3/2018/G przeprowadzonego w ramach wdrażania Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 2014- 2020.
W dniu 28.06.2018 r. Zarząd podjął następujące uchwały: nr 9/2018 w sprawie przyznania premii
motywacyjnych dla pracowników; nr 10/2018 w sprawie przyznania nagród motywacyjnych dla
pracowników biura. W związku ze złożeniem rezygnacji przez p. Sebastiana Kicińskiego z pełnienia

funkcji Członka w Radzie Lokalnej Grupy Działania, ustalono termin nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 10 lipca 2018 r. na godz. 15:30 w Buskim Samorządowym
Centrum Kultury w Busku- Zdroju w celu uzupełnienia składu Rady LGD „Królewskiego Ponidzia”.
W dniu 10.07.2018 r. Zarząd uruchomił procedurę Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w związku z
planowanymi zmianami w Harmonogramie Naborów. Podjęto uchwałę nr 11/2018 w sprawie
przyjęcia nowych członków.
W dniu 25.07.2018 r. Zarząd podjął następujące uchwały: nr 12/2018 w sprawie uchylania uchwały
nr 2/ 2017 z dnia 19.01.2017 r. w zakresie ochrony danych osobowych Polityka Bezpieczeństwa oraz
Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym; nr 13/2018 w sprawie przyjęcia dokumentacji w
zakresie ochrony danych osobowych Polityka Ochrony Danych Osobowych; nr 14/2018 w sprawie
zmiany Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
W dniu 14.09.2018 r. na posiedzeniu Zarządu nastąpiło uruchomienie Procedury Aktualizacji Lokalnej
Strategii Rozwoju – Lokalną Strategię Rozwoju oraz Procedurę wyboru i oceny operacji w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- 2020 (wraz z załącznikami).
W dniu 28.09.2018 r. Zarząd podjął następujące uchwały: nr 15/2018 w sprawie uchylenia uchwały
nr 28/2015 Zarządu „Królewskiego Ponidzia” z dnia 28.12.2015 r. w sprawie Procedury dokonywania
ewaluacji i monitoringu; nr 16/2018 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju; nr 17/2018 w
sprawie uchylenia uchwały nr 30/2015 z dnia 28.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Ankiety ewaluacji
własnej oraz Ankiety Monitorującej; nr 18/2018 w sprawie przyjęcia Ankiety Monitorującej dla
beneficjenta na potrzeby monitorowania realizacji LSR Lokalna Grupa Działania (LGD) „Królewskie
Ponidzie”; nr 19/2018 w sprawie przyznania premii motywacyjnych dla pracowników biura.
W dniu 15.11.2018 r. Zarząd podjął decyzję o uruchomieniu procedury Aktualizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju w związku z planowanymi zmianami w Harmonogramie Naborów oraz dokonaniu zmiany w
Planie Komunikacji.
W dniu 29.11.2018 r. Zarząd podjął następujące uchwały: nr 20/2018 w sprawie zmiany
Harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; nr 21/2018 w sprawie zmiany
Lokalnej Strategii Rozwoju; nr 22/2018 w sprawie przyznania premii motywacyjnych dla pracowników
biura.
W 2018 roku przeprowadzono trzy nabory wniosków na projekty grantowe. Przed ogłoszeniem
konkursów grantowych przeprowadzono szkolenia dla wnioskodawców przygotowując ich do
składania wniosków o dużej wartości merytorycznej.
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs grantowy z zakresu Przedsięwzięcia II.2.1 Działania w zakresie
promocji walorów turystyczno – kulturowych wpłynęło wpłynęło do biura LGD 18 wniosków, z
których 15 zostało wybrane do dofinansowania. Grant wartości 300 000,00 zł trafił do 13 organizacji
pozarządowych z obszaru LGD, których projekty grantowe dotyczyły dofinansowania wydania
publikacji oraz organizację wydarzeń promocyjnych.
W ramach projektu grantowego z zakresu Przedsięwzięcia III.1.1 Organizacja wydarzeń
integrujących lokalne społeczności, dofinansowanie otrzymało 21 inicjatyw polegających na

organizacji imprez, warsztatów, wyjazdów studyjnych, zakupie strojów ludowych i instrumentów
muzycznych służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego.
W ramach Przedsięwzięcia III.2.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej, Zarząd
LGD "Królewskie Ponidzie" podpisał umowy z 14 Grantobiorcami na łączną kwotę 300 000,00 zł. W
rezultacie realizacji operacji powstanie w powiecie buskim 16 obiektów małej infrastruktury typu
siłownie zewnętrzne, place zabaw, miejsca integracji służące zagospodarowaniu czasu wolnego
mieszkańców i turystów przebywających na obszarze.
Lokalna Grupa Działania uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Agroturystyki i Turystyki
Wiejskiej AGROTRAVEL promując walory turystyczne obszaru LGD.
W ramach realizacji Planu Komunikacji z lokalną społecznością pracownicy biura LGD organizowali
punkty informacyjno- konsultacyjne podczas wydarzeń kulturalnych na obszarze objętym LSR, na
których informowali potencjalnych beneficjentów o możliwościach finansowania przedsięwzięć w
ramach ogłaszanych konkursów.
W dniu 03.02.2018 r. pracownicy Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego przeprowadzili
czynności kontrolne operacji w ramach Wsparcia na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
W dniu 12.09.2018 r. pracownicy ŚBRR przeprowadzili kontrolę na etapie wniosku o płatność grantu
pn: „ Konserwacja i restauracja dziedzictwa historycznego na obszarze LGD Królewskie Ponidzie”.
W dniu 15.11.2018 r. pracownicy ŚBRR przeprowadzili czynności kontrolne dotyczące realizacji
zapisów umowy ramowej (procedur konkursowych, planu komunikacji, monitoringu i ewaluacji,
świadczonego doradztwa).
Protokoły z przeprowadzonych kontroli na miejscu nie zawierają uwag ani zaleceń pokontrolnych.

