
Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu i zadań zrealizowanych w roku 2021. 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, wypełniając obowiązek wynikający  

z § 21 Statutu Stowarzyszenia przedstawia Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia 

„Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań zrealizowanych w 2021 roku”. 

WYKONANIE BUDŻETU 

Przychody Stowarzyszenia w 2021 r. 

a. Przychody z działalności statutowej - 1 228 427,40 zł.  

b. Pozostałe przychody – (zwroty dotyczące dofinansowań) – 1 380,13 zł. 

c. Przychody finansowe – 0,00 zł. 

 

Koszty działalności Stowarzyszenie w 2021 r. 

a. Koszty realizacji działalności statutowej - 1 417 308,93 zł. 

b. Koszty administracyjne– 24 198,25 zł. 

c. Pozostałe koszty: 5,51 zł. 
d. Koszty finansowe: 0,00 zł. 
 

ZREALIZOWANE ZADANIA 

 

W 2021 roku działalność LGD „Kraina Rawki” skupiała się na prawidłowej realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2014-2020. Przeprowadzono nabory wniosków, zrealizowano projekty grantowe, 

zadania w ramach Plan Komunikacji i działania mające na celu aktywizację mieszkańców.  

Przeprowadziliśmy 5 naborów na projekty grantowe w następujących zakresach: 

  Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych.  

  Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych (2 nabory)  

 Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla osób do 25 roku życia  

i osób w wieku 50+.  

 Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru.  

Nabory grantowe 1/2021/G oraz 2/2021/G zostały przeprowadzone w dniach 18.12.2020 r. - 

08.01.2021 r. W ramach naboru nr 1/2021/G Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci  

i dorosłych do dofinansowania zostało wybranych 6 wniosków o powierzenie grantu, którym łącznie 

przyznano 221 669,00 zł. W ramach naboru nr 2/2021/G Realizacja operacji mających na celu promocję 

obszaru zostało wybranych 6 wniosków, którym łącznie przyznano dofinansowanie w wysokości 140 

709,00 zł.  

Kolejne nabory grantowe zostały przeprowadzone w dniach 23.06.2021 r. – 14.07.2021 r. Łącznie 

zostało złożonych 21 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 18 zadań. W ramach naboru nr 3/2021/G 

Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych zostało wybranych 6 wniosków, którym 

łącznie przyznano 259 000,00 zł, w ramach naboru nr 4/2021/G Rozwój ogólnodostępnych miejsc 

rekreacji dla dzieci i dorosłych zostało wybranych 7 wniosków, jednak jeden wniosek nie zmieścił się  

w limicie środków naboru, dofinansowanie przyznano 6 wnioskodawcą na łączną kwotę 222 756,00 zł. 

Natomiast w ramach naboru 5/2021/G Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia 



kompetencji dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+ zostało wybranych 6 wniosków, którym 

łącznie przyznano 145 291,00 zł. Zadania grantowe, które zostały wybrane do dofinansowania to m.in. 

budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Grzymkowice, Chrząszczew, Chodnów, Rylsk Duży, 

Lubania, Leopoldów, Wólka Strońska, budowa boiska do siatkówki plażowej w Woli Pękoszewskiej, 

budowa boiska do piłki nożnej w Paplinie, stworzenie miejsc rekreacji w Żelaznej, Radziwiłłowie  

i Regnowie, modernizacje świetlic m.in. w Nowym Kłopoczynie, Annosławiu, budowa witaczy  

w gminach: Biała Rawska i Cielądz, wydanie publikacji promujących obszar LGD oraz ćwiczenia 

sportowe dla seniorów. Zadania grantowe zostaną zrealizowane przez organizacje pozarządowe, 

parafie i jednostki samorządu terytorialnego.  

W dniach: 23.06.2021 r. – 14.07.2021 r. zostały również przeprowadzone dwa konkursy  

w zakresach tematycznych:  

 Podejmowanie działalności gospodarczej, 

 Rozwijanie działalności gospodarczej.  

W ramach naboru nr 1/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej do dofinansowania zostały 

wybrane 4 wnioski i na każdy z nich przyznano 70 000,00 zł. Na obszarze LGD powstaną firmy zajmujące 

się wynajmem domków na drzewie, usługami wulkanizacyjnymi, terapią pedagogiczną oraz sprzedażą 

wyrobów garmażeryjno-wędliniarskich. W ramach naboru 2/2021 Rozwijanie działalności 

gospodarczej zostały wybrane 4 wnioski, z czego w limicie środków zmieścił się tylko 1 wniosek z kwotą 

219 055,00 zł. Dofinansowanie otrzymała firma rozwijająca swoją działalność w zakresie wynajmu 

mikroskopów. 

We wrześniu 2021 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” złożyło wniosek  

o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej pn. „Aktywna i pełna pasji Kraina Rawki - 

organizacja warsztatów”. Celem operacji jest zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców obszaru 

LGD „Kraina Rawki” poprzez organizację cyklu warsztatów rozwijających ich pasje. Przyznana kwota 

pomocy na operację to 45 000,00 zł. 

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w 2021 r. Zarząd LGD „Kraina Rawki” podpisał 20 umów 

z Grantobiorcami na realizację zadań grantowych za 712 880,00 zł w ramach 4 projektów grantowych. 

W roku 2021 udało nam się rozliczyć i zakończyć 3 projekty grantowe, w ramach których zostały 

zrealizowane zadania takie jak stworzenie lokalnych muzeów – Małe Muzeum Drewna i Muzeum Ziemi 

Bialskiej, zakup wyposażenia, remonty świetlic wiejskich, m.in. w Przewodowicach, Bartnikach, 

Regnowie oraz budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych, m.in. w Cielądzu, Nowym Oryszewie, 

Radwance i Woli Pękoszewskiej. 

W dniu 25 października 2021 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Zarząd 

Stowarzyszenia podpisał umowę o przyznanie pomocy w ramach projektu współpracy pt. „Bocian Biały 

w krajobrazie polskiej wsi”. Projekt będzie realizowany wspólnie z sąsiednim LGD „Gniazdo”. Celem 

projektu jest rozwój infrastruktury oraz wzrost kompetencji turystycznych wśród mieszkańców 

obszarów, na których działają LGD "Kraina Rawki" i LGD - "Gniazdo" poprzez naprawę i budowę nowych 

gniazd bociana białego, organizację wyjazdu studyjnego do Wioski Bocianiej w Niedźwiedzicach oraz 

wydanie publikacji edukacyjnej nt. bociana białego. Wysokość dofinansowania dla całego projektu 

wynosi 97 733,00 zł. Kwota przeznaczona na realizację operacji dla LGD „Kraina Rawki” wynosi 53 

219,00 zł. 

 

Jak co roku, zrealizowaliśmy dwa nabory wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”.  

W obu naborach w 2021 roku złożono 99 wniosków na łączną kwotę 403 570,00 zł, z czego 



dofinansowanie przyznano na 72 operacje – 228 700,00 zł. Zakres realizowanych operacji dotyczył 

przede wszystkim organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych, zakupu wyposażenia do miejsc 

rekreacji i integracji, renowacji kapliczek oraz promocji obszaru.  

W 2021 roku w ramach realizacji planu komunikacji zostały wydane cztery biuletyny „Wieści z Krainy 

Rawki”, zorganizowano spotkania informacyjne i warsztat refleksyjny, zamieszczano informacje  

i artykuły w prasie i na stronie LGD oraz prowadzono działania komunikacyjne na profilu 

społecznościowym.  

W ramach projektu "Owoce Pamięci" w miejscowości Stara Rossocha przy siedzibie LGD „Kraina Rawki” 

powstał sad z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych. „Owoce pamięci” to projekt zainicjowany 

przez Urząd Marszałkowski w Łodzi dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, który 

realizowany jest przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Dodatkowo we 

współpracy z ZPKWŁ zorganizowaliśmy szkolenie sadownicze na temat tradycyjnych odmian drzew 

owocowych, które odbyło się w Pasiece Nowicki w gminie Żelechlinek. 

22 maja 2021 r. zorganizowany został wyjazd studyjny do Parku Etnograficznego w Tokarni na 

Świętokrzyski Festiwal Smaków. To największy w regionie kiermasz potraw i produktów regionalnych. 

Celem wyjazdu było poznanie dobrych praktyk w promocji produktów lokalnych. W wyjeździe 

studyjnym wzięło udział 28 przedstawicieli obszaru LGD "Kraina Rawki" - członkinie kół gospodyń 

wiejskich, członkowie organizacji pozarządowych, liderzy wiosek tematycznych, przedsiębiorcy  

i właściciele gospodarstw rolnych. 

W maju wydaliśmy publikację poświęconą twórczości literackiej jednej z mieszkanek naszego obszaru 

- Pani Marii Jolanty Hein. W tomiku pt. „Szukając wiatru w polu…” znajdują się piękne wiersze o starych, 

przydrożnych kapliczkach, krzyżach ustawionych na rozstajach dróg i tradycji śpiewania majówek, 

ozdobione rysunkami naszej młodej wolontariuszki Wiktorii Matysiak. 

Na przełomie maja i czerwca 2021 r. przeprowadziliśmy konkurs „Najpiękniej Umajone”, który przede 

wszystkim  miał na celu aktywizację mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki”. 

Po rocznej przerwie, udało się zorganizować spływ kajakowy połączony z akcją sprzątania rzeki Rawki 

na trasie Rawa Mazowiecka - Żydomice. W ramach akcji sprzątania uczestnicy zebrali trzy 240-litrowe 

worki śmieci. Spływ odbył się w ramach zadania publicznego pn. „Kajakiem przez czystą rzekę Rawkę” 

współfinansowanego ze środków Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka. 

W dniach 17-19 września 2021 r., członkowie Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” wzięli udział  

w wyjeździe studyjnym "Mazurskie inspiracje", którego celem było poznanie dobrych praktyk  

w zakresie rozwijania przedsiębiorczości poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną. 

W październiku w Ogrodzie Różanym na Zarzeczu zorganizowaliśmy warsztaty pt. „Różobranie”. 

Uczestnicy wspólnie zebrali owoce dzikiej róży i poznali jej właściwości, techniki obróbki oraz sposoby 

na wykorzystywanie jej w kuchni, a także wymienili się doświadczeniami i wiedzą.  

Dnia 2 grudnia odbyło się szkolenie pt. „Rola i zadania Lokalnej Grupy Działania w realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju”, które skierowane było do członków Rady i Zarządu LGD „Kraina Rawki” oraz 

pracowników biura. Podczas szkolenia omówione zostały tematy związane ze zmianami w poddziałaniu 

„Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW na lata 2014-2020; Interwencją LEADER w Planie 

Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz koncepcjami Smart Village. 

Zarząd wnosi o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu i zadań 

zrealizowanych w 2021 roku. 


