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1.

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań 
1. Planowany sposób poinformowania o spotkaniach poświęconych w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru,
a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań:

2. Harmonogram 

Zaproszenia do prac nad LSR zostaną umieszczone w różnych środkach przekazu takich jak:
- strona internetowa LGD „Ziemia Łęczycka” www.lgd-ziemialeczycka.pl  (dedykowana zakładka pod wsparcie przygotowawcze)
- FB https://pl-pl.facebook.com/LGDZiemiaLeczycka/
- strony internetowe oraz tablice informacyjne Urzędów Gmin należących do LGD „Ziemia Łęczycka”
- tablice informacyjne w poszczególnych instytucjach
- tablice sołeckie
- strony internetowe organizacji społecznych 
- indywidualne zaproszenia członków LGD wysłane drogą e-mail
- zaproszenia skierowane bezpośrednio do organizacji działających na obszarze LGD
- lokalne media 
Zaproszenia do prac nad LSR zostaną umieszczone w różnych środkach przekazu takich jak:
- strona internetowa LGD „Ziemia Łęczycka” www.lgd-ziemialeczycka.pl  (dedykowana zakładka pod wsparcie przygotowawcze)
- FB https://pl-pl.facebook.com/LGDZiemiaLeczycka/
- strony internetowe oraz tablice informacyjne Urzędów Gmin należących do LGD „Ziemia Łęczycka”
- tablice informacyjne w poszczególnych instytucjach
- tablice sołeckie
- strony internetowe organizacji społecznych 
- indywidualne zaproszenia członków LGD wysłane drogą e-mail
- zaproszenia skierowane bezpośrednio do organizacji działających na obszarze LGD
- lokalne media 

Misto Łęczyca 
Bursa Szkolna w 
Łęczycy, ul. Kaliska 
13

17.10.2022 r.   Godz. 15.00- 17.00                TAK

wprowadzenie do tematyki tworzenia LSR,            analiza 
potrzeb rozwojowych obszaru,                 analiza 
potencjału danego obszaru, analiza celów LSR (ogólnych 
i szczegółowych) w tym wymienionych celów końcowych 
polegających na osiągnięciu określonych rezultatów oraz 
planowanych działań, dyskusja konsultacyjna z 
wypracowaniem uwag                        

Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce 
spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Spotkanie odbędzie się  z 
wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej 
[TAK / NIE]

Planowany program spotkania

1 2 3 4 5
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2.

3.

4.

5.

6.

Gmina miejsko-wiejska 
Piątek

OSP w Piątku, ul. 
Strażacka 1 19.10.2022 r.    Godz. 17.45 - 20.00 TAK

wprowadzenie do tematyki tworzenia LSR,            analiza 
potrzeb rozwojowych obszaru,                 analiza 
potencjału danego obszaru, analiza celów LSR (ogólnych 
i szczegółowych) w tym wymienionych celów końcowych 
polegających na osiągnięciu określonych rezultatów oraz 
planowanych działań, dyskusja konsultacyjna z 
wypracowaniem uwag

Grabów
Urząd Gminy w 
Grabowie, ul. 1 
Maja 21

18.10.2022 r.     Godz.18.00 - 20.00 TAK

wprowadzenie do tematyki tworzenia LSR,            analiza 
potrzeb rozwojowych obszaru,                 analiza 
potencjału danego obszaru, analiza celów LSR (ogólnych 
i szczegółowych) w tym wymienionych celów końcowych 
polegających na osiągnięciu określonych rezultatów oraz 
planowanych działań, dyskusja konsultacyjna z 
wypracowaniem uwag

Góra Świętej Małgorzaty

Urząd Gminy Góra 
Św. Małgorzaty, 
Góra Św. 
Małgorzaty 44

19.10.2022 r.     Godz. 15.00 - 17.00 TAK

wprowadzenie do tematyki tworzenia LSR,            analiza 
potrzeb rozwojowych obszaru,                 analiza 
potencjału danego obszaru, analiza celów LSR (ogólnych 
i szczegółowych) w tym wymienionych celów końcowych 
polegających na osiągnięciu określonych rezultatów oraz 
planowanych działań, dyskusja konsultacyjna z 
wypracowaniem uwag

Gmina wiejska Łęczyca

OSP w Leźnicy 
Małej, Leźnica Mała 
80, 99 - 100 
Łęczyca

24.02.2023 r.   Godz. 15.30 - 17.30                TAK

wprowadzenie do tematyki tworzenia LSR,            analiza 
potrzeb rozwojowych obszaru,                 analiza 
potencjału danego obszaru, analiza celów LSR (ogólnych 
i szczegółowych) w tym wymienionych celów końcowych 
polegających na osiągnięciu określonych rezultatów oraz 
planowanych działań, dyskusja konsultacyjna z 
wypracowaniem uwag

Daszyna
Urząd Gminy 
Daszyna, Daszyna 
34

18.10.2022 r.     Godz.15.00- 17.00 TAK

wprowadzenie do tematyki tworzenia LSR,            analiza 
potrzeb rozwojowych obszaru,                 analiza 
potencjału danego obszaru, analiza celów LSR (ogólnych 
i szczegółowych) w tym wymienionych celów końcowych 
polegających na osiągnięciu określonych rezultatów oraz 
planowanych działań, dyskusja konsultacyjna z 
wypracowaniem uwag
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7.

8.

9.

10.

11.

Głowno gmina wiejska OSP Mąkolice, 
Mąkolice 92 26.10.2022 r.     Godz. 17.45 - 20.00 TAK

wprowadzenie do tematyki tworzenia LSR,            analiza 
potrzeb rozwojowych obszaru,                 analiza 
potencjału danego obszaru, analiza celów LSR (ogólnych 
i szczegółowych) w tym wymienionych celów końcowych 
polegających na osiągnięciu określonych rezultatów oraz 
planowanych działań, dyskusja konsultacyjna z 
wypracowaniem uwag

Miasto Ozorków MDK w Ozorkowie, 
ul.Listopadowa 6B 28.10.2022 r.    Godz.15.00 - 17.00 TAK

wprowadzenie do tematyki tworzenia LSR,            analiza 
potrzeb rozwojowych obszaru,                 analiza 
potencjału danego obszaru, analiza celów LSR (ogólnych 
i szczegółowych) w tym wymienionych celów końcowych 
polegających na osiągnięciu określonych rezultatów oraz 
planowanych działań, dyskusja konsultacyjna z 
wypracowaniem uwag

Witonia
Urząd Stanu 
Cywilnego, ul. S. 
Starzyńskiego 6A

27.10.2022 r.     Godz. 15.00 - 17.00 TAK

wprowadzenie do tematyki tworzenia LSR,            analiza 
potrzeb rozwojowych obszaru,                 analiza 
potencjału danego obszaru, analiza celów LSR (ogólnych 
i szczegółowych) w tym wymienionych celów końcowych 
polegających na osiągnięciu określonych rezultatów oraz 
planowanych działań, dyskusja konsultacyjna z 
wypracowaniem uwag

Miasto Głowno OSP w Głownie, ul. 
Złota 1 25.10.2022 r.     Godz. 15.00 - 17.00 TAK

wprowadzenie do tematyki tworzenia LSR,            analiza 
potrzeb rozwojowych obszaru,                 analiza 
potencjału danego obszaru, analiza celów LSR (ogólnych 
i szczegółowych) w tym wymienionych celów końcowych 
polegających na osiągnięciu określonych rezultatów oraz 
planowanych działań, dyskusja konsultacyjna z 
wypracowaniem uwag

Świnice Warckie 
GOK w Świnicach 
Warckich, ul. 
Kościuszki 18

24.10.2022 r.     Godz. 15.00 - 17.00 TAK

wprowadzenie do tematyki tworzenia LSR,            analiza 
potrzeb rozwojowych obszaru,                 analiza 
potencjału danego obszaru, analiza celów LSR (ogólnych 
i szczegółowych) w tym wymienionych celów końcowych 
polegających na osiągnięciu określonych rezultatów oraz 
planowanych działań, dyskusja konsultacyjna z 
wypracowaniem uwag
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12.

13.

14.

15.
(…)

Topola Królewska 2 0 - 3

podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika

0 2 - 2 0 2
miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

Stryków 
DK w Niesułkowie, 
Niesułków Kolonia 
14

26.10.2022 r.    Godz. 15.00 - 17.00 TAK

wprowadzenie do tematyki tworzenia LSR,            analiza 
potrzeb rozwojowych obszaru,                 analiza 
potencjału danego obszaru, analiza celów LSR (ogólnych 
i szczegółowych) w tym wymienionych celów końcowych 
polegających na osiągnięciu określonych rezultatów oraz 
planowanych działań, dyskusja konsultacyjna z 
wypracowaniem uwag

Gmina wiejska Zgierz OSP Kania Góra, ul. 
Strażacka 17 27.10.2022 r.    Godz. 17.45 - 20.00 TAK

wprowadzenie do tematyki tworzenia LSR,            analiza 
potrzeb rozwojowych obszaru,                 analiza 
potencjału danego obszaru, analiza celów LSR (ogólnych 
i szczegółowych) w tym wymienionych celów końcowych 
polegających na osiągnięciu określonych rezultatów oraz 
planowanych działań, dyskusja konsultacyjna z 
wypracowaniem uwag

Ozorków gmina wiejska GOK w Leśmierzu, 
Leśmierz 23 28.10.2022 r.    Godz.17.45 - 20.00 TAK

wprowadzenie do tematyki tworzenia LSR,            analiza 
potrzeb rozwojowych obszaru,                 analiza 
potencjału danego obszaru, analiza celów LSR (ogólnych 
i szczegółowych) w tym wymienionych celów końcowych 
polegających na osiągnięciu określonych rezultatów oraz 
planowanych działań, dyskusja konsultacyjna z 
wypracowaniem uwag

Parzęczew Biały Młyn, ul. 
Łęczycka 29 24.10.2022 r.     Godz. 17.45 - 20.00 TAK

wprowadzenie do tematyki tworzenia LSR,            analiza 
potrzeb rozwojowych obszaru,                 analiza 
potencjału danego obszaru, analiza celów LSR (ogólnych 
i szczegółowych) w tym wymienionych celów końcowych 
polegających na osiągnięciu określonych rezultatów oraz 
planowanych działań, dyskusja konsultacyjna z 
wypracowaniem uwag
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