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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

STOWARZYSZENIA LGD 

„BUD-UJ RAZEM” 

ZA OKRES OD 01.01.2019r. DO 31.12.2019r 

 

 

 



 

str. 2 

 

Nabory wniosków przeprowadzone w okresie sprawozdawczym 

Okres sprawozdawczy od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. 

Nazwa przedsięwzięcia 
Numer 

naboru 

Termin składania 

wniosków 

Ilość złożonych 

wniosków 

Ilość wybranych 

operacji 

 

Wysokość dostępnych 

środków w ramach 

naboru 

 ,,Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i 

historycznego obszaru" 

 

1/2019 
Od dnia 14.01.2019r. do 

dnia 28.01.2019r. 

 

12 

 

12 

 

 198 000,00 zł 

 

,,Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i 

historycznego obszaru" 

 
2/2019/G 

Od dnia 25.02.2019r. do 

dnia 11.03.2019r. 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

121 250,00  zł 

,,Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i 

historycznego obszaru"  

3/2019/G 

 

Od dnia 07.05.2019r. do 

dnia 20.05.2019r.. 

 

 

 

 

7 

 

 

7 

 

 

140 000,00 zł 

     ,,Rozwijanie działalności gospodarczej"                         

  - Nabór unieważniony przez UM 

 

1/2019 
Od dnia 19.08.2019 r. do 

dnia 02.09.2019 r 

 

 

13 

 

 

 

 

6 

 

 

712 500,00 zł 

 

 

 

 

 

 

http://www.buduj.eu/portal-strona-159-12019g_promocja_i_zachowanie_dziedzictwa_przyrodniczego_kulturowego_i_historycznego_obszaruquot;.html
http://www.buduj.eu/portal-strona-159-12019g_promocja_i_zachowanie_dziedzictwa_przyrodniczego_kulturowego_i_historycznego_obszaruquot;.html
http://www.buduj.eu/portal-strona-164-22019g_promocja_i_zachowanie_dziedzictwa_przyrodniczego_kulturowego_i_historycznego_obszaruquot;.html
http://www.buduj.eu/portal-strona-164-22019g_promocja_i_zachowanie_dziedzictwa_przyrodniczego_kulturowego_i_historycznego_obszaruquot;.html
http://www.buduj.eu/portal-strona-177-32019g_promocja_i_zachowanie_dziedzictwa_przyrodniczego_kulturowego_i_historycznego_obszaruquot;.html
http://www.buduj.eu/portal-strona-177-32019g_promocja_i_zachowanie_dziedzictwa_przyrodniczego_kulturowego_i_historycznego_obszaruquot;.html
http://buduj.eu/portal-strona-184-1.2019_rozwijanie_dzialalnosci_gospodarczejquot;.html
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Zawarte umowy o przyznanie pomocy w okresie sprawozdawczym: 

 

 

Nazwa przedsięwzięcia 
Numer 

naboru 

Termin składania 

wniosków 

Ilość podpisanych 

umów 

Ilość osób które skorzystały z 

doradztwa w ramach danego 

naboru po którym otrzymały 

wsparcie 

Wysokość 

dostępnych 

środków  w ramach 

naborów 

Wysokość 

przekazanych 

beneficjentom  

środków 

"Działania służące promocji 

obszaru" 
3/2018/G-1 

Od dnia 12.10.2018r. do 

dnia 18.10.2018r. 
1 1 24 465 zł 24 465 zł 

,,Promocja i zachowanie 

dziedzictwa przyrodniczego, 

kulturowego i historycznego 

obszaru''. 

1/2019/G 
Od dnia 14.01.2019r. do 

dnia 28.01.2019r.. 
12 12 198 000 zł 198 000 zł 

Rozwój i wyposażenie 

ogólnodostępnej niekomercyjnej 

infrastruktury kulturalnej w tym 

inwestycje innowacyjne i/lub 

wpływające na ochronę 

środowiska i przeciwdziałanie 

zmianom klimatu”. 

8/2018/G 
Od dnia 08.10.2018r. do 

dnia 22.10.2018r. 
13 13 295 750, 00 zł 292 139,00 zł 

,,Promocja i zachowanie 

dziedzictwa przyrodniczego, 

kulturowego i historycznego 

obszaru" 

2/2019/G 
Od dnia 25.02.2019r. do 

dnia 11.03.2019r. 
7 10 121 250,00 zł 91 250,00 zł 

,,Promocja i zachowanie 

dziedzictwa przyrodniczego, 

kulturowego i historycznego 

obszaru" 

3/2019/G 
. Od dnia 07.05.2019r. do 

dnia 20.05.2019r. 
               7 7 140 000,00 zł 139 890,00 zł 
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Wskaźniki realizacji zadań których osiągnięcie zakładane jest w wyniku ich realizacji: 

Nazwa przedsięwzięcia 

Ilość 

podpisanych 

umów 

Nazwa wskaźnika 

Produktu 

Jednostka 

miary 

Wskaźnik Produktu                                                       
Wartość wskaźnika 

osiągniętego w 

związku z realizacją 

zadań 

Nazwa wskaźnika 

Rezultatu 

Jednostka 

miary 

Wskaźnik Rezultatu                                                                  
Wartość wskaźnika 

osiągniętego w 

związku z realizacją 

zadań 

"Działania służące promocji obszaru" 

3/2018/G-1 
1 

 

Liczba wydanych 

materiałów 

promocyjnych/ 

informacyjnych obszaru 

szt. 1 

Liczba odbiorców 

materiałów 

promocyjnych/ 

informacyjnych 

obszaru 

 

osoba 1000 

,,Promocja i zachowanie dziedzictwa 

przyrodniczego, kulturowego i 

historycznego obszaru''  

1/2019/G 

12 

Liczba imprez służących 

promocji 

obszaru LGD "BUD-UJ 

RAZEM" 

 

szt. 13 
Liczba uczestników 

imprez 
osoba 2960 

Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej 

niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej 

w tym inwestycje innowacyjne i/lub 

wpływające na ochronę środowiska i 

przeciwdziałanie zmianom klimatu”. 

13 

 

 

Liczba przebudowanych 

i/lub wyposażonych 

obiektów pełniących 

funkcje kulturalne w tym 

inwestycje innowacyjne 

i/lub wpływające na 

ochronę środowiska i 

przeciwdziałanie 

zmianom klimatu 

 

szt. 13 

Liczba osób 

korzystających z 

przebudowanych i/lub 

wyposażonych 

obiektów pełniących 

funkcje kulturalne 

 

 

 

osoba 1340 

,,Promocja i zachowanie dziedzictwa 

przyrodniczego, kulturowego i 

historycznego obszaru" 

7 

Liczba imprez służących 

promocji obszaru LGD 

"BUD-UJ RAZEM" 

szt. 7 
Liczba uczestników 

imprez 
osoba 2020 

,,Promocja i zachowanie dziedzictwa 

przyrodniczego, kulturowego i 

historycznego obszaru" 

7 

Liczba podmiotów 

działających w sferze 

kultury, które otrzymały 

wsparcie w ramach 

realizacji LSR 

szt. 7 

Liczba osób 

korzystających z 

zakupionego w ramach 

wsparcia wyposażenia, 

sprzętu itp. 

osoba 54 
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Szkolenia/warsztaty realizowane przez LGD 

Data Miejsce 

Zastosowana 

metoda/narzędzia/środek 

przekazu 

Opis rozpowszechniania informacji z 

zastosowaniem danej metody/narzędzia/środka 

przekazu 

Uzasadnienie dotyczące doboru 

danej metody/narzędzia/środka 

przekazu do danej grupy odbiorców 

informacji 

Ilość 

uczestników 

szkolenia 

04.02.2019 Ujazd 

Warsztat refleksyjny nt. 

„Realizacji LSR i działań LGD 

„BUD-UJ RAZEM” 

W sali konferencyjnej Biura Stowarzyszenia odbył 

się warsztat refleksyjny  w ramach ewaluacji 

wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju 

STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY 

DZIAŁANIA ,,BUD-UJ RAZEM’’. 

W warsztacie wzięli udział przedstawiciele 

stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego, 

zarządu, rady stowarzyszenia, pracownicy biura, a 

także przedstawiciel powiatu piotrkowskiego. 

Warsztat poprowadził socjolog- Mariusz 

Wachowicz. 

Głównym celem warsztatu było 

przedstawienie i analiza 

podsumowująca dotychczasową 

realizację procesu wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju na obszarze 

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

,,BUD-UJ RAZEM’’ oraz ocena 

sprawności funkcjonowania biura 

Lokalnej Grupy Działania, jego 

pracowników oraz organów Lokalnej 

Grupy Działania. 

14 

19.03.2019 Ujazd 

Szkolenie dla Pracowników nt. 

„Procedur i uregulowań prawnych 

związanych z kosztorysowaniem i 

rozliczaniem robót budowlano-

remontowych” 

Z inicjatywy LGD zorganizowano szkolenie które 

odbyło się w biurze Stowarzyszenia LGD w 

Ujeździe. W szkoleniu udział wzięło 7 osób 

należących do pracowników biura. Tematyka 

szkolenia dotyczyła omówienia  zasad rozliczeń 

inwestycji dla przedsięwzięć finansowanych za 

pośrednictwem Stowarzyszenia. 

Przeprowadzone szkolenie przyczyniło 

się do pogłębienia wiedzy na temat  

Procedur i uregulowań prawnych 

związanych z kosztorysowaniem i 

rozliczaniem robót budowlano-

remontowych 

7 

(pracownicy 

biura) 

07.06.2019 Ujazd 

Szkolenie dla Rady i 

Pracowników nt. „Oceny i 

wyboru wniosków do 

dofinansowania”  

Z inicjatywy LGD zorganizowano szkolenie które 

odbyło się w biurze Stowarzyszenia LGD w 

Ujeździe. W szkoleniu udział wzięły osoby należące 

do Rady Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” 

oraz pracownicy. Szkolenie miało na celu 

przybliżenie  zasad prawidłowej oceny wniosków 

przez Rade. 

Przeprowadzone szkolenie przyczyniło 

się do pogłębienia wiedzy na temat 

prawidłowej oceny wniosków do 

finansowania 

13  

(w  tym 5 

pracowników 

biura) 
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Doradztwo 

Nazwa Przedsięwzięcia Numer naboru 

Ilość osób które 

skorzystały z 

doradztwa 

Ilość 

złożonych 

wniosków 

Wysokość 

dostępnych 

środków 

Liczba wybranych 

operacji do 

finansowania 

wniosków 

,,Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i 

historycznego obszaru"  

1/2019/G 12 12 198 000 zł 12 

,,Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i 

historycznego obszaru''. 
2/2019/G 10 10 121 250 zł 8 

,,Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i 

historycznego obszaru''. 
3/2019/G 7 7 140 000 zł 7 

„Rozwijanie działalności gospodarczej” 1/2019 17 13 712 000,00 6 

 

Zainteresowanie działalnością LGD 

Zgodnie z harmonogramem realizacji Planu Komunikacji, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” zrealizowała w 2019 roku: 

Data Miejsce 

Zastosowana 

metoda/narzędzia/ 

środek przekazu 

Opis rozpowszechniania informacji z 

zastosowaniem danej  metody/narzędzia/ 

środka przekazu 

Odbiorcy 

informacji 

Uzasadnienie dotyczące doboru danej 

metody/narzędzia/środka przekazu do danej 

grupy odbiorców informacji 

http://www.buduj.eu/portal-strona-159-12019g_promocja_i_zachowanie_dziedzictwa_przyrodniczego_kulturowego_i_historycznego_obszaruquot;.html
http://www.buduj.eu/portal-strona-159-12019g_promocja_i_zachowanie_dziedzictwa_przyrodniczego_kulturowego_i_historycznego_obszaruquot;.html
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29.03.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moszczenica 

 

 

 

 

 

 

 

 

spotkanie 

informacyjno-

konsultacyjne 

 

 

 

 

 

 

 

Z inicjatywy LGD zorganizowano spotkanie 

informacyjno-konsultacyjne w Moszczenicy 

podczas którego w formie prezentacji 

multimedialnej omówione zostały informacje na 

temat przeprowadzonych naborów, zasad 

pozyskania środków, działalności 

Stowarzyszenia oraz możliwościach dalszego 

aplikowania. Podczas spotkania osoby 

zainteresowane mogły zadawać pytania, 

wymieniać poglądy i wyrażać swoje opinie. Po 

przeprowadzonym spotkaniu przeprowadzono 

badanie ankietowe podczas którego uczestnicy 

mogli wyrazić swoje opinie na temat 

zorganizowanego spotkania. Ankieta była 

anonimowa, respondenci mogli ocenić 

organizację oraz treści przekazywane na 

spotkaniu. W spotkaniu udział wzięło 14 osób. 

mieszkańcy gminy 

Moszczenicy 

Przedstawienie prezentacji multimedialnej w celu 

dokładniejszego przybliżenia uczestnikom 

informacji na temat dotychczasowej działalności 

Stowarzyszenia przeprowadzonych naborach oraz 

możliwościach dalszego aplikowania. Wybrana 

metoda zwiększyła skuteczność informowania ze 

względu na bezpośredni kontakt z uczestnikami, 

możliwość bieżącego zadawania pytań oraz 

konsultacji. 

 

 

 

 

24.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gomunicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spotkanie 

informacyjno-

konsultacyjne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z inicjatywy LGD zorganizowano spotkanie 

informacyjno-konsultacyjne w Urzędzie Gminy 

w Gomunicach podczas którego w formie 

prezentacji multimedialnej omówione zostały 

informacje na temat przeprowadzonych naborów, 

zasad pozyskania środków, działalności 

Stowarzyszenia oraz możliwościach dalszego 

aplikowania. Podczas spotkania osoby 

zainteresowane mogły zadawać pytania, 

wymieniać poglądy i wyrażać swoje opinie. Po 

przeprowadzonym spotkaniu przeprowadzono 

badanie ankietowe podczas którego uczestnicy 

mogli wyrazić swoje opinie na temat 

przeprowadzonego spotkania. Ankieta była 

anonimowa, respondenci mogli ocenić 

organizację oraz treści przekazywane na 

spotkaniu. W spotkaniu udział wzięło 45 osób. 

mieszkańcy gminy 

Gomunicach 

Przedstawienie prezentacji multimedialnej w celu 

dokładniejszego przybliżenia uczestnikom 

informacji na temat dotychczasowej działalności 

Stowarzyszenia oraz możliwości dalszego 

aplikowania. Wybrana metoda zwiększyła 

skuteczność informowania ze względu na 

bezpośredni kontakt z uczestnikami, możliwość 

bieżącego zadawania pytań oraz konsultacji 
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16.05.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Łęki 

Szlacheckie 

 

 

 

 

 

 

 

spotkanie 

informacyjno-

konsultacyjne 

 

 

 

 

 

 

Z inicjatywy LGD zorganizowano spotkanie 

informacyjno-konsultacyjne w Łękach 

Szlacheckich podczas którego w formie 

prezentacji multimedialnej omówione zostały 

informacje na temat przeprowadzonych naborów, 

zasad pozyskania środków, działalności 

Stowarzyszenia oraz możliwościach dalszego 

aplikowania. Podczas spotkania osoby 

zainteresowane mogły zadawać pytania, 

wymieniać poglądy i wyrażać swoje opinie. Po 

przeprowadzonym spotkaniu przeprowadzono 

badanie ankietowe podczas którego uczestnicy 

mogli wyrazić swoje opinie na temat 

przeprowadzonego spotkania. Ankieta była 

anonimowa, respondenci mogli ocenić 

organizację oraz treści przekazywane na 

spotkaniu. W spotkaniu udział wzięło 16 osób. 

mieszkańcy gminy 

Łęki Szlacheckie 

Przedstawienie prezentacji multimedialnej w celu 

dokładniejszego przybliżenia uczestnikom 

informacji na temat dotychczasowej działalności 

Stowarzyszenia oraz możliwości dalszego 

aplikowania. Wybrana metoda zwiększyła 

skuteczność informowania ze względu na 

bezpośredni kontakt z uczestnikami, możliwość 

bieżącego zadawania pytań oraz konsultacji 

 

 

 

 

 

24.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Rzgów 

 

 

 

 

 

 

 

spotkanie 

informacyjno-

konsultacyjne 

 

 

 

 

 

 

Z inicjatywy LGD zorganizowano spotkanie 

informacyjno-konsultacyjne w Rzgowie podczas 

którego w formie prezentacji multimedialnej 

omówione zostały informacje na temat 

przeprowadzonych naborów, zasad pozyskania 

środków, działalności Stowarzyszenia oraz 

możliwościach dalszego aplikowania. Podczas 

spotkania osoby zainteresowane mogły zadawać 

pytania, wymieniać poglądy i wyrażać swoje 

opinie. Po przeprowadzonym spotkaniu 

przeprowadzono badanie ankietowe podczas 

którego uczestnicy mogli wyrazić swoje opinie 

na temat przeprowadzonego spotkania. Ankieta 

była anonimowa, respondenci mogli ocenić 

organizację oraz treści przekazywane na 

spotkaniu. W spotkaniu udział wzięło 10 osób. 

mieszkańcy gminy 

Rzgów 

Przedstawienie prezentacji multimedialnej w celu 

dokładniejszego przybliżenia uczestnikom 

informacji na temat dotychczasowej działalności 

Stowarzyszenia oraz możliwości dalszego 

aplikowania. Wybrana metoda zwiększyła 

skuteczność informowania ze względu na 

bezpośredni kontakt z uczestnikami, możliwość 

bieżącego zadawania pytań oraz konsultacji. 
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II połowa 

2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozesłanie ankiet 

do 50% 

wnioskodawców 

(zakończonych 

konkursów)  

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 04.10.2019 r. rozesłano ponad 70 ankiet do 

wnioskodawców zakończonych konkursów, by 

mogli obiektywnie ocenić doradztwo na każdym 

etapie składania wniosków oraz ich rozliczania. 

Pytania dotyczyły m.in. sposobu przekazywania 

informacji, przygotowania merytorycznego 

osoby udzielającej doradztwa, a także atmosfery,  

oraz ogólnej oceny doradcy. Ponadto w ankiecie 

zawarta była metryczka dot. osoby wypełniającej 

ankietę.  

 

 

 

 

 

Beneficjenci którzy 

zrealizowali zadanie 

grantowe 

Rozesłanie ankiet pocztą elektroniczną miało na 

celu przybliżenie opinii nt. jakości pomocy 

świadczonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „BUD-UJ RAZEM” na etapie 

przygotowania oraz rozliczenia wniosków o 

przyznane pomocy w zakresie PROW 2014-2020. 

Dane te pozwolą na przeanalizowanie pracy Biura 

w zakresie świadczonych usług. 

 

 

 

 

 

II połowa 

2019 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------- 

 

 

 

 

 

 

Zbieranie ankiet            

(na poziomie min. 

25%) 

 

 

 

 

 

 

 

Do końca 31.12.2019 zbierane były ankiety 

zwrotne dot. wyrażenia opinii nt. jakości pomocy 

świadczonej przez Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” na etapie 

przygotowania oraz rozliczenia wniosków o 

przyznane pomocy w zakresie PROW 2014-

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

75 osób 

 

 

 

 

 

 

Rozesłanie ankiet pocztą elektroniczną miało na 

celu przybliżenie opinii nt. jakości pomocy 

świadczonej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „BUD-UJ RAZEM” na etapie 

przygotowania oraz rozliczenia wniosków o 

przyznane pomocy w zakresie PROW 2014-2020. 

Dane te pozwolą na przeanalizowanie pracy Biura 

w zakresie świadczonych usług. 
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Licznik wejść, pobrań wiadomości ze strony internetowej: www.buduj.eu i  www.lokals.pl 

                                                                                      

                                                                                                Ocena spotkań informacyjno-konsultacyjnych: 

Spotkania 
informacyjno-
konsultacyjne 

Pyt. 1                                                       
Ogólna ocena spotkania 

Pyt. 2                                                  
Aktualność treści przekazywanych na 

spotkaniu 

Pyt. 3                                                                
W  jakim stopniu spotkanie pogłębiło 

Pani/a wiedzę w omawianej dziedzinie 

Pyt. 4  Ocena sposobu prowadzenia 
spotkania 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Gmina Moszczenica 0% 0% 0% 0% 86% 14% 0% 0% 0% 0% 93% 7% 0% 0% 0% 0% 86% 14% 0% 0% 0% 0% 86% 14% 

Gmina Gomunice 0% 0% 0% 0% 40% 60% 0% 0% 0% 0% 44%  56% 0% 0% 0% 0% 42% 58% 0% 0% 0% 4% 36% 60% 

Gmina Łęki Szlacheckie 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0% 37% 63% 0% 0% 6% 13% 25% 56% 0% 0% 0% 6% 19% 75% 

Gmina Rzgów 0% 0% 0% 0% 20% 80% 0% 0% 0% 0% 80% 20% 0% 0% 0% 0% 80% 20% 0% 0% 0% 0% 80% 20% 

 

Pyt. 5                                                      
Program spotkania 

Pyt. 6  Materiały zastosowane na 
spotkaniu 

Pyt. 7    
 Organizacja spotkania pod względem 

lokalizacyjnym 

Pyt. 8                                                               
Czas trwania szkolenia 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Gmina Moszczenica 0% 0% 0% 0% 86% 14% 0% 0% 0% 0% 93% 7% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 86% 14% 

Gmina Gomunice 0% 0% 0% 9% 29% 62% 0% 0% 0% 11% 40% 49% 0% 0% 0% 9% 31% 60% 0% 0% 0% 9% 18% 73% 

Gmina Łęki Szlacheckie 0% 0% 0% 6% 31% 63% 0% 0% 0% 12% 25% 63% 0% 0% 0% 0% 25% 75% 0% 0% 0% 13% 31% 56% 

Gmina Rzgów 0% 0% 0% 0% 40% 60% 0% 0% 0% 0% 10% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 10% 90% 

01.01.2019-30.06.2019 Liczba wejść na stronę 

 

 

Liczba użytkowników 

www.buduj.eu  

19 178 

 

1 719 

www.lokals.pl  

2 454 

 

421 

01.07.2018-31.12.2018 Liczba wejść na stronę 
 

Liczba użytkowników 

www.buduj.eu  

 

18 975 

 

1 683 

www.lokals.pl  

 

2 671 

 

334 

http://www.buduj.eu/
http://www.lokals.pl/
http://www.buduj.eu/
http://www.lokals.pl/
http://www.buduj.eu/
http://www.lokals.pl/
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Liczba członków LGD w okresie sprawozdawczym: 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność organów LGD 

 

l.p. Data posiedzenia 

Uprawnieni                           

do uczestnictwa członkowie 

Zarządu 

Obecni na posiedzeniu spośród 

uprawnionych do uczestnictwa (Frekwencja 

na posiedzeniach) 

Liczba podjętych 

uchwał 

1. 22.03.2019 33 14 5 

2. 24.04.2019 33 17 4 

3. 12.12.2019 32 17 4 

 

1 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” 

 

l.p. Data posiedzenia 
Uprawnieni                           

do uczestnictwa członkowie  
Obecni na zebraniu 

Liczba podjętych 

uchwał 

1. 24.04.2019 127 45 2 

 

1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” 

 

l.p. Data posiedzenia 
Uprawnieni                           

do uczestnictwa członkowie  
Obecni na posiedzeniu 

Liczba podjętych 

uchwał 

1. 28.03.2019 9 8 2 

 

Liczba członków  na dzień 

podpisania umowy o 

warunkach i sposobie 

realizacji lokalnej strategii 

rozwoju lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność 

Liczba członków, którzy przystąpili do LGD w okresie 

sprawozdawczym w ramach danego sektora: 

Liczba członków, którzy w okresie sprawozdawczym 

utracili członkostwo w ramach danego sektora: 

 

172 
publiczny społeczny gospodarczy mieszkańcy publiczny społeczny gospodarczy mieszkańcy 

0 0 0 0 0 4 9 11 
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5 posiedzeń Rady Stowarzyszenia LGD ,,BUD-UJ RAZEM” 

 

l.p. Data posiedzenia 
Uprawnieni  do uczestnictwa 

członkowie Zarządu 

Obecni na posiedzeniu spośród 

uprawnionych do uczestnictwa 

(Frekwencja na posiedzeniach) 

Liczba podjętych 

uchwał 

 

1. 20.02.2019 11 8 12 

2. 11.04.2019   1 7 10 

3. 07.06.2019 11 8 7 

4. 01.10.2019 11 9 13 

5. 22.10.2019 11 9 4 

 


