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Protokół z przeprowadzonych konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 

LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” 

 

 

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Łukowie przy ulicy Świderskiej 
12 rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Z Zarządu Województwa Lubelskiego otrzymaliśmy pismo umożliwiające ogłaszanie przez LGD naborów 
wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD nie częściej niż 
jeden nabór na 3 miesiące. Wskaźnik produktu w przedsięwzięciu 3.1.1 został już osiągnięty 
a rozwiązanie umowy przez jedną z firm spowodowało powstanie oszczędności. W przedsięwzięciu 1.1.1 
oraz 3.1.1 łącznie aż 6 przedsiębiorców rozwiązało umowę/wycofało wnioski. Organizacja naborów na 
rozwijanie: przedsięwzięcie 1.1.1 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów 
środowiska naturalnego – aktualny budżet w wysokości 68 556,81 EUR oraz 3.1.1 Rozwój 
przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa (nabór tematyczny według 
rodzajów działalności gospodarczej) – aktualny budżet w wysokości  57 676,06 EUR, biorąc pod uwagę 
powyższe argumenty oraz czas, w którym możliwe będzie podpisanie umów, jest bezzasadna ze względu 
na konieczność zakończenia realizacji umów do czerwca 2024 r.  

W związku z powyższym Zarząd zaproponował zmianę w LSR polegającą na przesunięciu kwoty 126 
232,87 EUR do przedsięwzięć z zakresu rozwoju ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 
kultury/rekreacyjno-turystycznej. O skierowaniu tych środków na realizację projektów z w/w zakresu 
przemawiały wciąż niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnej w tym obszarze a także wzrost 
kosztów w zaplanowanych przez samorządy inwestycjach w stosunku do kosztorysów inwestorskich 
z II kwartału 2021 r. Ponadto dzięki tym zmianom nie będzie zagrożona realizacja LSR, tj. zarówno budżet 
jak i zakładane wskaźniki zostaną osiągnięte na poziomie zbliżonym do 100 %. 

Zakresem aktualizacji zajmowało się Biuro LGD przy udziale społeczności lokalnej, w tym członków LGD 
oraz Zarząd LGD.  

1) Dyrektor Biura przygotował propozycję zmian, a po procesie konsultacji społecznych, wprowadził 
zmiany w treści LSR wraz z uzasadnieniem i przedstawił LSR na Zarząd w dniu 10 lutego 2022 r. 
Zmieniona LSR uwzględniała wnioski z monitoringu oraz procesu konsultacji (na stronie 
www.lgdrazem.pl i spotkaniu konsultacyjnym w dniu 10 lutego 2022 r. formularzy zmian, które wpłynęły 
do Biura LGD).  Podczas konsultacji (on-line na stronie www.lgdrazem.pl , w biurze LGD oraz spotkaniu 
konsultacyjnym) nie wpłynęły żadne uwagi od przedsiębiorców z obszaru LGD, natomiast wpłynęły 
uwagi od samorządów lokalnych dotyczące zwiększenia budżetu przedsięwzięcia 2.1.1 w III kamieniu 
milowym do kwoty 292 500,00 EUR, natomiast przedsięwzięcia 3.1.3 do kwoty 339 489,00 EUR. 
 

Poniżej zmiany w podziale na poszczególne przedsięwzięcia: 

 1.1.1 Rozwój istniejących mikro i małych firm z poszanowaniem walorów środowiska 
naturalnego budżet przedsięwzięcia zmniejszono o kwotę 68 556,81 EUR i przeniesiono  
do dwóch przedsięwzięć: 2.1.1 w wysokości 42 798,97 EUR oraz 3.1.3 w wysokości 25 757,84 
EUR oraz zmniejszono wskaźnik produktu z 5 do 4 operacji polegających na rozwoju istniejącego 

Łuków, dn.  10.02.2022 r. 
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przedsiębiorstwa, a także proporcjonalnie wskaźniki rezultatu „Liczba utworzonych miejsc 
pracy” z 46 do 45, „Liczba utrzymanych miejsc pracy” z 70 do 68 

 2.1.1 Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny 
zwiększono o 42 798,97 EUR powstałe z przesunięcia z przedsięwzięcia 1.1.1, co da łącznie 
na przedsięwzięcie 2.1.1. w III kamieniu milowym kwotę w wysokości 292 500,00 EUR i jest 
zgodne z zapotrzebowaniem gmin, które złożyły formularze zmian podczas procesu konsultacji: 
Adamów: 38 000,00 Stanin 165 500,00 Wojcieszków i Trzebieszów po 44 500,00 EUR.  
Podczas konsultacji LSR w czerwcu 2021 r. gmina Stanin zawnioskowała o zwiększenie wskaźnika 
„Liczba wspartych miejsc spotkań i integracji mieszkańców” o 1, natomiast z dniem 01.12.21 r.  
rozwiązała umowę nr 01243-6935  ze względu na rosnące ceny robót budowalnych i brak 
możliwości zwiększenia zarówno dofinansowania jak środków w budżecie gminy. 
Aktualnie planuje zrealizować 1 większą inwestycję, zamiast 2 mniejszych.  
Jeszcze 3 gminy (Adamów, Wojcieszków i Trzebieszów) planują inwestycje z zakresu rozwoju 
infrastruktury kultury. Zrealizowanych jest 10 infrastruktur, zaplanowanych 4, łącznie 14. 
Stąd konieczność zmniejszenia wskaźnika produktu z 15 do 14 wspartych miejsc spotkań 
i integracji mieszkańców (pozostałe gminy nie wnioskowały o zmianę wskaźnika produktu, tylko 
o zwiększenie budżetu przedsięwzięcia).  

 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa – 
w związku z uwolnieniem kwoty 57 676,06 EUR na skutek rezygnacji z realizacji umowy przez 
firmę T-Jask powyższa kwota została przesunięta do przedsięwzięcia 3.1.3 (podział wynika 
z formularzy zmian, które wpłynęły do LGD w procesie konsultacji). Wskaźnik produktu został 
osiągnięty, co uniemożliwia zorganizowanie naborów, a próba zwiększenia wskaźnika 
i ogłoszenia naboru z tego przedsięwzięcia ze względu na argumenty wskazane powyżej nie jest 
zasadna. Wskaźniki produktu u rezultatu pozostają na tym samym poziomie. 

 

 3.1.3 Rozwój infrastruktury i usług w zakresie turystyki i rekreacji zwiększono kwota o 83 433,90 
EUR – przesunięcie z 1.1.1 kwoty 25 757,84 EUR, a z przedsięwzięcia 3.1.1 kwoty 57 676,06 EUR, 
łącznie 339 489,28 EUR i jest zgodne z zapotrzebowaniem gmin, które złożyły formularze zmian 
podczas procesu konsultacji:: Łuków 108 000,00 Krzywda 70 500,00 Serokomla 38 789,00 
Stoczek Łuk. 56 000,00 m. Stoczek Łuk.26 200,00 Wola Mysłowska 40 000,00 EUR. 
 

2) po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, Zarząd Stowarzyszenia zatwierdził uchwałą 
aktualizację LSR uchwałą nr II/3/2022, 
 
3) następnie został przygotowany wniosek do Instytucji Wdrażającej o zatwierdzenie zaktualizowanej 
LSR, 

 
4) uwagi z UMWL zostały naniesione w dniu 24.02.2022 r. przez pracowników Biura LGD a 
skorygowana LSR została zaakceptowana i zatwierdzona na Zarządzie uchwałą nr III/4/2022 

 

 

w imieniu Zarządu 

 


