Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej
ul. Ogrodowa 26
77-310 Debrzno
tel. 59 83 35 930
e-mail biuro@lgdzc.pl
załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2018 Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej
z dnia 26 marca 2018 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej
za rok 2017
1. Dane dotyczące organizacji, członków zarządu oraz celów statutowych.
1.1. Dane dotyczące organizacji:
nazwa organizacji
siedziba i adres
data wpisu do KRS

nr KRS
REGON
liczba członków
organizacji na dzieo
31.12.2017, w tym:
osoby fizyczne
osoby prawne w tym
org. nieposiadające
osobowości prawnej
sektor publiczny
sektor społeczny
sektor gospodarczy
mieszkaocy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej
ul. Ogrodowa 26 77-310 Debrzno
28.05.2015; Stowarzyszenie jest wpisane do Rejestru stowarzyszeo,
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych
zakładów opieki zdrowotnej
0000559700
361649815
59

27
32

9
12
11
27

1.2. Dane dotyczące członków Zarządu i pracy Zarządu:
imię i nazwisko
Paweł Gibczyoski
Angelika Kallas
Dorota Cieplioska
Zdzisława Hołubowska
Ryszard Drzewiecki

funkcja w zarządzie
Prezes
Wiceprezes
Sekretarz
Członek
Członek
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W 2017 r. Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej odbył 12
posiedzeo oraz podjął 13 uchwał.
Ponadto w 2017 r. w związku z wpływami do Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej próśb
o wyrażenie opinii w sprawie zmiany umów przez beneficjentów realizujących operacje w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego
przez
społecznośd”
objętego
PROW
2014-2020
odbyło
się
15 posiedzeo Zarządu i Prezydium Rady LGD Ziemi Człuchowskiej w następujących terminach:
14 czerwca 2017 r., 22 czerwca 2017 r., 17 lipca 2017 r., 27 lipca 2017 r., 1 sierpnia 2017 r., 7 sierpnia
2017 r., 14 sierpnia 2017 r., 21 sierpnia 2017 r., 28 sierpnia 2017 r., 15 września 2017 r., 21 września
2017 r., 28 września 2017 r., 9 października 2017 r., 27 października 2017 r., 6 listopada 2017 r.
1.3. Cele statutowe:
Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rozwoju regionalnego,
a w szczególności:
a) opracowanie i realizacja lokalnej strategii rozwoju,
b) wzmocnienie kapitału społecznego i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej,
c) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
d) tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego,
e) podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności
gospodarczej,
rozwojem
przedsiębiorczości, dywersyfikacją
źródeł
dochodów,
w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,
f) wpieranie, podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian
klimatycznych, a także innowacji,
g) promocja i rozwój produktów lokalnych,
h) rozwój rynków zbytu z wyłączeniem targowisk,
i) zachowanie dziedzictwa lokalnego,
j) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej,
kulturalnej, drogowej,
k) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, propagowanie innowacji
produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury,
l) wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim,
m) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich
i akwakultury,
n) zwiększenie roli społeczności rybackiej,
o) działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkaoców,
p) budowanie i promocja wizerunku regionu,
q) wspieranie rozwoju społeczeostwa obywatelskiego, m.in. poprzez aktywizowanie ludności
do udziału w procesie rozwoju obszaru, upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach
społecznych,
r) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięd społecznych i partnerskich,
s) wspieranie rozwoju edukacji oraz podnoszenie wiedzy dzieci, młodzieży i dorosłych,
t) wspomaganie rozwoju turystyki, kultury, sztuki i sportu,
u) wspieranie tożsamości i kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych,
v) przeciwdziałanie bezrobociu, wykluczeniu społecznemu i ubóstwu,
w) wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych.
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2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych oraz opis
głównych zdarzeo prawnych w działalności o skutkach finansowych.
W 2017 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej zrealizowała następujące
działania:
2.1. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi
Człuchowskiej
W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi
Człuchowskiej ogłoszonych zostało 5 następujących konkursów:
- Konkurs nr 10/2017, Przedsięwzięcie: Nowoczesna firma, wskaźnik produktu: podjęcie
działalności gospodarczej z wyłączeniem branży turystycznej przez osoby z grupy defaworyzowanej
tj. młodzież wchodząca na rynek pracy w wieku 18-24 lub os. bezrobotne w wieku 25-34 lata –
wpłynęło 7 wniosków na kwotę 463 284,33 zł, limit środków w konkursie: 240 000,00 zł;- wybrano do
dofinansowania 4 wnioski
- Konkurs nr 11/2017, Przedsięwzięcie: Nowoczesna firma, wskaźnik produktu: podjęcie działalności
gospodarczej, z wyłączeniem branży turystycznej, przez osoby z grupy defaworyzowanej, tj. osoby
zamieszkujące miejscowości do 5 tys. mieszkaoców –limit środków w konkursie: 120 000,00 zł, nabór
wniosków odbył się od 8.01 – 22.01.2018 r., wpłynęło 5 wniosków.
- Konkurs nr 12/2017, Przedsięwzięcie: Nowoczesna firma, wskaźnik produktu: podjęcie działalności
gospodarczej z wyłączeniem branży turystycznej przez osoby z grupy defaworyzowanej tj. młodzież
wchodząca na rynek pracy w wieku 18-24 lub os. bezrobotne w wieku 25-34 lata – limit środków
w konkursie: 60 000,00 zł; nabór wniosków odbył się od 8.01 – 22.01.2018 r., wpłynął 1 wniosek.
- Konkurs nr 13/2017, Przedsięwzięcie: Nowoczesna firma, wskaźnik produktu Rozwój
przedsiębiorstw, z wyłączeniem branży turystycznej: limit środków w konkursie: 356 596 zł; nabór
wniosków odbył się od 8.01 – 22.01.2018 r., wpłynęły 2 wnioski, w limicie zmieścił się tylko 1
wniosek.
- Konkurs nr 14/2017, Przedsięwzięcie: Dziedzictwo kulturowe Ziemi Człuchowskiej, wskaźnik
produktu: liczba działao promocyjnych w zakresie lokalnego dziedzictwa kulturowego – limit środków
w konkursie: 40 000 zł; nabór wniosków odbył się od 8.01 – 22.01.2018 r., wpłynęły 2 wnioski,
w limicie zmieścił się 1 wniosek.
2.2. Realizacja Planu komunikacji w 2017 roku
W ramach harmonogramu realizacji Planu komunikacyjnego w 2017 roku Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej zrealizowała następujące działania:
- kampania informacyjna o konkursach ogłaszanych przez LGD w kolejnych latach (Internet, mailling,
kontakt bezpośredni z zainteresowanymi, kontakt telefoniczny poprzez rozmowę oraz przesyłanie
krótkich wiadomości tekstowych - sms);

3

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej
ul. Ogrodowa 26
77-310 Debrzno
tel. 59 83 35 930
e-mail biuro@lgdzc.pl
- warsztaty z rozliczania zawartych umów – liczba warsztatów z rozliczania zawartych umów – 4 szt. Liczba uczestników warsztatów (w tym osoby z grup defaworyzowanych) – 41 osoby;
- bezpośrednie doradztwo pełnione w biurze dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania
w ramach przyszłych naborów wniosków ogłaszanych przez LGD (osobiste, mailowe, telefoniczne) Liczba miejsc, w których pełnione było doradztwo – 1 - liczba podmiotów, którym udzielono
indywidualnego doradztwa – 50 osób;
- bezpośrednie doradztwo pełnione w biurze dla beneficjentów (w tym osób z grup
defaworyzowanych) z zakresu wypełniania wniosku o płatnośd (osobiste, mailowe, telefoniczne) liczba miejsc, w których pełnione będzie doradztwo – 1 - liczba podmiotów, którym udzielono
indywidualnego doradztwa – 30 osób;
- badanie jakości prowadzonych działao informacyjnych i funkcjonowania LGD - liczba
przeprowadzonych badao dotyczących jakości prowadzonych działao komunikacyjnych – 1 - liczba
uczestników badao jakości prowadzonych działao komunikacyjnych – 250 osób;
- działania informacyjno-promocyjne związane z realizacją planu komunikacyjnego (ulotki, broszury,
materiały promocyjne) - liczba działao informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją planu
komunikacyjnego - liczba osób, którym umożliwiono zapoznanie się z informacją o LGD i jej
działaniach - 24 osoby;
- szkolenia dla potencjalnych beneficjentów (dla osób otwierających działalnośd gospodarczą) liczba szkoleo dla potencjalnych beneficjentów (dla osób otwierających działalnośd gospodarczą) liczba uczestników szkoleo dla potencjalnych beneficjentów (dla osób otwierających działalnośd
gospodarczą) – 11 osób;
- szkolenie organów LGD, tj. Zarządu i Rady (Procedury oceny i wyboru operacji w ramach
LSR/Wypełnianie dokumentów niezbędnych do oceny i wyboru operacji w ramach LSR) - liczba
szkoleo dla organów LGD, tj. dla Zarządu i Rady z zakresu procedur oceny i wyboru operacji w ramach
LSR – 1 - liczba osób uczestniczących w szkoleniach organów LGD, tj. Zarządu i Rady z zakresu
procedur oceny i wyboru operacji w ramach LSR – 5 osób;
- szkolenie dla pracowników biura LGD z realizacji i rozliczania umów o przyznanie pomocy - Liczba
szkoleo dla pracowników biura LGD -1 - Liczba osób uczestniczących w szkoleniach dla pracowników
biura LGD – 3 osoby.
2.3. Realizacja innych projektów poza umową na realizacje wdrażania LSR
2.3.1. Promocja Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego nad jeziorem Żuczek oraz poprawa
infrastruktury informacyjnej w Debrznie – kwota wsparcia 5 tys. zł
- zadanie polegało na przygotowaniu strony internetowej Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego
nad jeziorem Żuczek, która zawierała opis atrakcji ośrodka oraz ciekawych miejsc w jego okolicy.
Ważnym elementem strony był system rezerwacji domków oraz miejsc na polu namiotowocampingowym. Osoby zainteresowane ofertą Ośrodka będą miały możliwośd także zapłacenia on-line
za zarezerwowany domek lub miejsce. Na stronie cały czas będzie widniała aktualna informacja
o
stanie
wolnych miejsc
w
domkach i
na
polu
namiotowo-campingowym;
- dodatkowo w ramach zadania w pobliżu Urzędu Miasta i Gminy Debrzno, zamontowana została

4

Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej
ul. Ogrodowa 26
77-310 Debrzno
tel. 59 83 35 930
e-mail biuro@lgdzc.pl
tablica z planem miasta Debrzno. Na mapę zostały naniesione w wersji rysunkowej ciekawe obiekty
w mieście Debrzno;
- ostatnim elementem projektu był wydruk map z planem miasta, które również zawierały ciekawe
obiekty w wersji rysunkowej. Dodatkowo na odwrocie planu miasta umieszczony został opis tych
miejsc.
2.3.2. „Smaki i produkty lokalne Ziemi Człuchowskiej” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2016-2017 Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 – kwota wsparcia 18 699,65 zł (refundacja)
Głównym celem operacji było ocalenie od zapomnienia i odkrycie na nowo zanikających
zawodów, promocja produktów lokalnych (regionalnych i spożywczych) i mających korzenie
w tradycji regionu Ziemi Człuchowskiej oraz dziedzictwa kulturowego, jakim jest tradycyjna
i regionalne kuchnia Ziemi Człuchowskiej poprzez:
- zorganizowanie i przeprowadzenie wydarzenia kulturalnego „Smaki i produkty lokalne Ziemi
Człuchowskiej”,
- promocję projektu, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020, a także samego wydarzenia w lokalnych mediach (prasie – Tygodnik Człuchowski, radio –
Radio Weekend.fm, portalu internetowym – www.weekend.fm, www.lgdzc.pl, www.facebook,pl),
- przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych (m. in. witrażu, garncarskie, tworzenia z drewna)
oraz warsztatów kulinarnych,
- zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu kulinarnego dla kół gospodyo wiejskich z terenu
powiatu człuchowskiego,
- nakręcenie klipu promującego imprezę, region Ziemi Człuchowskiej i jego tradycje, lokalne produkty
rękodzielnicze.
Ponadto dzięki realizacji projektu zrealizowano cele szczegółowe takie, jak:
- promocja wśród mieszkaoców i turystów oraz uczestników wydarzenia bogactwa rękodzieła
tradycyjnego i/lub regionalnego z obszaru Ziemi Człuchowskiej,
- promocja wśród mieszkaoców i turystów oraz uczestników wydarzenia potraw tradycyjnych i/lub
regionalnych Ziemi Człuchowskiej,
- pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru Ziemi Człuchowskiej
i budowanie kapitału społecznego na tym obszarze,
- upowszechnianie ginących zawodów,
- umożliwienie uczestnikom targów zaprezentowanie własnych talentów,
- integracja i aktywizacja mieszkaoców obszarów wiejskich (w tym dzieci, młodzieży, osób starszych
i niepełnosprawnych), podniesienie ich wiedzy i świadomości o regionie i lokalnych wydarzeniach
o charakterze kulturalnym,
- wzbudzenie w mieszkaocach poczucia więzi z regionem Pomorza Południowego,
- umożliwienie nawiązywania kontaktów między twórcami ludowymi a społecznością lokalną,
a także wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeo, podjęcia współpracy oraz wzajemnej
inspiracji,
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- wykreowanie przez beneficjentów projektu specjałów kulinarnych opartych na produktach
tradycyjnych i/lub regionalnych,
- integracja i aktywizacja kół gospodyo wiejskich z terenu powiatu człuchowskiego.
2.3.3 Akumulator społeczny oferta wspólna organizacji pozarządowych/podmiotów, o których mowa
w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (dz. U. Z 2016 r.Poz. 1817) , realizacji zadania publicznego. Składana w 2016/2017
roku na podstawie Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - konkurs FIO 2017 – kwota wsparcia –
48 610,00 zł wkład własny finansowy – 4 100,00 zł
Zadanie polegało na wspieraniu młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych,
w tym grup samopomocowych, na terenie województwa pomorskiego poprzez lokalne konkursy
grantowe oraz ścieżkę wsparcia animacyjnego, szkoleniowego i sieciującego.
Dofinansowanie otrzymały następujące projekty:
Lp.

Podmiot

Tytuł projektu

Umowa nr

Nr
wniosku

Kwota
dofinansowania

1.

Fundacja Imienia Szymona
Szczepaoskiego

1/5/AS/2017

78100

2 535,80 zł

2.

Rada Sołecka Kłodawy
łączy
pokolenia/Stowarzyszenie
Kłodawianki
Grupa Nieformalna "Księg armia"/Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoju Gminy
Chojnice Akolada
Grupa
Nieformalna
"Gosposie
samosie"/Stowarzyszenie
Na Rzecz Rozwoju Gminy
Chojnice Akolada
Koło Gospodyo Wiejskich
"Słupianie"

Edukacja
(przyszłych)
rodziców na temat chorób
nowotworowych
występujących u dzieci pierwsze
niespecyficzne
symptomy oraz profilaktyka
przeciwnowotworowa
u dzieci.
Po zdrowie do lasu! Marsz z
kijkami Nordic Walking łączy
pokolenia.

2/5/AS/2017

78103

2 500,00 zł

O czym opowiada
pierwsza brygada?"

"My

3/5/AS/2017

78174

2 500,00 zł

Dżemy i kompoty domowej
roboty.

4/5/AS/2017

78059

3 460,00 zł

Podtrzymanie
tradycji
ludowej i folkloru Koła
Gospodyo
Wiejskich
"Słupianie".
Senior i junior to My.

5/5/AS/2017

77660

3 010,00 zł

6/5/AS/2017

78013

500,00 zł

Od animatora do aktora.

7/5/AS/2017

77871

1 506,16 zł

Kuźnia artystów.

8/5/AS/2017

77880

500,00 zł

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Stowarzyszenie
Pomysłów"
Oratorium
Młodzieżowe
Kuźnia artystów

"Kuźnia
Centrum
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9.

Klub Twórców Rękodzieła
"FABER"

Artystyczna
podróż
warsztaty rękodzielnicze.

-

9/5/AS/2017

77060

3 700,00 zł

10.

Mali kreatorzy sztuki

Warsztaty artystyczno
plastyczne "Happening".

–

10/5/AS/2017

77927

3 203,84 zł

11.

77598

3 160,00 zł

12/5/AS/2017

78279

2 700,00 zł

13.

Stowarzyszenie Inspiracja

Młody wędkarz dba o piękno
swojej wsi - warsztaty
wędkarskie i nie tylko.
„Wyposażenie
młodej
organizacji
w
sprzęt
komputerowy” .
„Chętnie pomagamy więc się
rozwijamy”.

11/5/AS/2017

12.

Sołectwo
Sokole/Stowarzyszenie
Inspiracja
Fundacja Zarzewie

13/5/AS/2017

78452

3 600,00 zł

14.

Grupa Nieformalna Gallium

"Dzieciaki Eksperymenciaki".

14/5/AS/2017

78790

4 584,20 zł

2.3.4. Poldanor S.A., VIII Edycja konkursu „Działajmy Razem” – „Ekologiczne wakacje w Uniechówku”
– kwota wsparcia 5 000,00 zł
Głównym celem operacji było podniesienie jakości życia mieszkaoców wsi Uniechówek, zwiększenie
świadomości ekologicznej dzieci zamieszkujących miejscowośd oraz integracja mieszkaoców wsi
poprzez:
- zorganizowanie i przeprowadzenie 7 kreatywnych warsztatów ekologicznych dla dzieci,
utworzenie
Zielonej
Strefy
dla
mieszkaoców
sołectwa
Uniechówek,
- organizacja Festiwalu Ekologicznego dla mieszkaoców wsi Uniechówek, podczas którego odbyło się
ognisko integracyjne.
2.4. Złożone wnioski o dofinansowanie:
2.4.1 Bank Zachodni WBK
Konkursu grantowy organizowany przez Fundację WBK Bank Zachodni pn. „Tu mieszkam, tu
zmieniam”. W ramach ogłoszonego konkursu Stowarzyszenie złożyło wniosek na modernizacje boiska
do siatkówki plażowej. Niestety nie otrzymał wsparcia.
2.4.2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdaosku – Konkurs na
zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2018): Stowarzyszenie
złożyło dwa wnioski w ramach ww. konkursu:
1. Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gronowie – 180 475,00 zł
2. Pielęgnacja oraz zabezpieczenie pomnika przyrody, lipy drobnolistnej znajdującej się na terenie
Zabytkowego Parku w Starym Gronowie -12 800,00 zł
Rozstrzygniecie konkursu pod koniec marca 2018 r.
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3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej w 2017 roku prowadziła działania
w ramach działalności gospodarczej.
W marcu 2017 Stowarzyszenie dokonało zmian w statucie oraz w KRS wpisując się do rejestru
przedsiębiorców. Stowarzyszenie prowadzi działalnośd gospodarczą w następujących dziedzinach:
a) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalnośd wydawnicza, z wyłączeniem
w zakresie oprogramowania – 58.1
b) Wydawanie gazet – 58.13
c) Pozostała działalnośd wydawnicza – 58.19.Z
d) Reklama – 73.1
e) Działalnośd związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z
f) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.61.Z
g) Kształcenie ustawiczne dorosłych oraz działalnośd szkoleniowa w zakresie problematyki
związanej
z celami Stowarzyszenia oraz pozyskiwaniem wszelkiego rodzaju funduszy z Unii Europejskiej
– 85.59.B
h) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
i) Działalnośd agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki – 79.1
j) Pozostała działalnośd usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane – 79.9
k) Wynajem maszyn i urządzeo biurowych – 77.33.Z
l) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarzadzania – 70.22.Z
m) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – 56.21.Z
n) Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z
o) Działalnośd usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – 81.30
3.1. Stowarzyszenie podpisało umowę z Inkubatorem Przedsiębiorczości Cierznie polegającą na
wykonaniu usługi polegającej na przeprowadzeniu indywidualnego doradztwa biznesowego,
merytorycznego przed złożeniem działalności gospodarczej dla uczestników projektu, Start w biznesie
z IPC.
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego w trybie uproszczonym rozeznania rynku dla
zamówieo publicznych o wartości nieprzekraczającej 20 tys. zł, zgodnie z wytycznymi udzielania
zamówieo publicznych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w wyniku którego w dniu 29.03.2017
roku wybrano najkorzystniejszą ofertę.
Termin realizacji umowy: 10.05-25.05.2017 r.
3.2. W ramach prowadzonej działalności podpisaliśmy trzy umowy z firmą PERFEKT Anna Grobecka
z siedzibą Krajewice gmina Gostyo na przeprowadzenie w okresie od 26.10 – 21.12.2017 r. kursów
komputerowych w ramach projektu „Pomorska Akademia Microsoft”.
Kurs objął łącznie 320 godzin. Program szkolenia obejmował: podstawy pracy z komputerem,
kluczowe programy i aplikacje, Internet i funkcjonowanie sieci.
4. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów.
źródło przychodów:
spadki

wysokośd przychodów
0,00 zł
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zapisy
darowizny
środki z budżetu paostwa
środki z budżetu gminy
środki z innych źródeł publicznych
świadczenia odpłatne w ramach celów
statutowych
wynik finansowy z działalności gospodarczej
procentowy stosunek przychodu z działalności
gospodarczej do przychodu z pozostałych źródeł
Składki członkowskie
Odsetki na rachunku bankowym
Inne
Pozostałe przychody finansowe (odsetki od
udzielonej pożyczki)

0,00 zł
0,00
48 610,00 zł
5 000,00 zł
219 566,38 zł
0,00 zł
7 398,00 zł
6,39 %
64 743,00 zł
8,46 zł
5 000,00 zł
91,22

5. Informacja o poniesionych kosztach.
koszty na realizację celów statutowych
koszty administracyjne
koszty działalności gospodarczej
pozostałe koszty

304 533,35 zł
5 089,54 zł
15 577,00 zł
711,01 zł

6. Informacje o zatrudnieniu, wynagrodzeniach, udzielonych pożyczkach, kwotach ulokowanych na
rachunkach bankowych, nabytych obligacjach, udziałach i akcjach, nabytych nieruchomościach,
nabytych pozostałych środkach trwałych, aktywach i zobowiązaniach ujętych w sprawozdaniach
dla celów statystycznych.
6.1. Informacje o liczbie zatrudnionych osób:
liczba osób zatrudnionych w organizacji
zajmowane stanowiska

Obsługa księgowa

3
- kierownik Biura,
- specjalista ds. funduszy,
- specjalista ds. rozliczania i administracji
1

6.2. Informacje o wynagrodzeniach:
łączna kwota wynagrodzeo wypłaconych przez
organizację z tytułu umów o pracę wraz z
pochodnymi, w tym:

137 741,12 zł (brutto brutto)
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wynagrodzenia
nagrody
premie
inne świadczenia

137 741,12 zł
0,00 zł
0,00 zł
1 194,75 zł

6.3. Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych członkom zarządu, innym organom organizacji oraz
osobom kierującym działalnością gospodarczą:
wysokośd rocznego lub miesięcznego
wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom
zarządu, innych organów organizacji oraz
osobom kierującym działalnością gospodarczą, w
tym:
wynagrodzenia dla członków zarządu z tytułu
pełnionych funkcji
nagrody
premie
inne świadczenia

24 473,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
24 473,00 zł

6.4. Informacja o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia oraz o dzieło
wysokośd wydatków na wynagrodzenia z umów
zlecenia oraz o dzieło

44 402,64 zł

6.5. Informacja o pożyczkach pieniężnych udzielonych przez organizację
pożyczki pieniężne udzielone przez organizację z
podziałem według ich wysokości, ze wskazaniem
pożyczkobiorców i warunków przyznania
pożyczek oraz podstawy statutowej udzielania
takich pożyczek

Stowarzyszenie nie udzieliło roku 2017 pożyczki.

6.6. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych
kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze
wskazaniem banku

404 611,13 zł - środki na rachunkach bankowych
w Banku Spółdzielczym w Człuchowie Oddział
Debrzno na dzieo 31.12.2017 (z czego 92 199,23
zł – środki na koncie głównym 312 411,90 zł–
środki na kocie dotyczącym wyprzedzającego
finansowania).
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6.7. Informacja o nabytych obligacjach, udziałach i akcjach
wartośd nabytych obligacji
wielkośd objętych udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych
spółek

W 2017 roku Stowarzyszenie nie nabyło obligacji
W 2017 roku Stowarzyszenie nie objęło udziałów
i nie nabyło akcji w spółkach prawa handlowego

6.8. Informacja o nabytych nieruchomościach
nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz
wysokośd kwot wydatkowanych na to nabycie

W 2017 roku Stowarzyszenie nie nabyło
nieruchomości

6.9. Informacja o środkach trwałych
nabyte środki trwałe

4 159,50 zł

7. Informacje o działalności zleconej organizacji przez podmioty paostwowe i samorządowe
usługi zlecone przez podmioty paostwowe i
samorządowe
zadania zlecone przez podmioty paostwowe i
samorządowe
zamówienia publiczne udzielone przez podmioty
paostwowe i samorządowe
wynik finansowy działalności zleconej

43 284,47 zł

8. Informacja o zobowiązaniach i deklaracjach podatkowych
rozliczenia organizacji z tytułu ciążących
zobowiązao podatkowych

informacja w sprawie składanych deklaracji

Zobowiązania z tytułu pobranych zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych wyniosły
1 924,00 zł (z czego dotyczący list płac wyniósł
518,00 zł, a dotyczący diet Członków Zarządu
i Członków Rady – 270,00 zł). Zaliczka za grudzieo
2017 r. w kwocie 1 924,00 zł. została przekazana
w terminie zgodnym z przepisami, tj. dnia
10.01.2018 r.
Stowarzyszenie składa deklarację podatkową CIT
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podatkowych

8 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu
(poniesionej straty) przez podatnika podatku
dochodowego od osób prawnych, PIT 4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na
podatek dochodowy od osób fizycznych.

9. Informacja o przeprowadzonej kontroli
Informacja, czy w organizacji była
przeprowadzona kontrola, a jeśli była, to jej
wyniki.

W dniu 5 grudnia 2017 r. w Debrznie miała
miejsce kontrola realizacji umowy o warunkach
i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społecznośd,
a w szczególności stosowania przez LGD zapisów
paragrafu 5 niniejszej umowy, tj.:
a) utrzymywania biura LGD spełniającego
następujące warunki:
- wyposażenie w telefon z dostępem do sieci
telekomunikacyjnej,
- wyposażenie w sprzęt biurowy i komputerowy
z dostępem do sieci Internet,
- zagwarantowanie bezpiecznego
przechowywania dokumentacji związanej
z wyborem operacji lub grantobiorców, zgodnie
z postanowieniami ustawy o ochronie danych
osobowych,
b) stworzenia i utrzymania strony internetowej
i systematycznej aktualizacji umieszczonych na
niej informacji dotyczących LGD,
c) prowadzenia na bieżąco ewidencji
udzielanego doradztwa w formie rejestru lub
oświadczeo podmiotów, którym udzielono
doradztwa oraz przedmiotu doradztwa, w tym
nazwy programu, w zakresie którego udzielono
doradztwa, a także naboru, którego dotyczy,
d) niezatrudniania na podstawie umów o pracę
lub umów cywilnoprawnych, których
przedmiotem jest wykonywanie obowiązków
związanych z funkcjonowaniem biura, osób
świadczących odpłatne doradztwo na rzecz
podmiotów ubiegających się o wsparcie realizacji
operacji w ramach LSR lub będących członkami
organu decyzyjnego,
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e) utrzymywania składu organu decyzyjnego
z zachowaniem reprezentacji poszczególnych
sektorów, która podlegała ocenie na etapie
wyboru LSR,
f) podawania do publicznej wiadomości,
w szczególności poprzez niezwłoczne
zamieszczenie na stronie internetowej LGD:
- LSR,
- umowy ramowej,
- statutu LGD,
- listy członków LGD,
- listy członków zarządu lub organu decyzyjnego
LGD,
- regulaminu organu decyzyjnego LGD,
- harmonogramu naboru wniosków o udzielenie
wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR.
Kontrolę przeprowadzili pracownicy
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego. Brak uwag ze
strony osób kontrolujących.
10. Informacja o najistotniejszych działaniach w okresie styczeo – luty 2018.
10.1. Przeprowadzenie naboru wniosków w ramach ogłoszonych konkursów 11/2017, 12/2017,
13/2017, 14/2017:
Nabór odbywał się w terminie od 8.01.2018 – 22.01.2018 r.
W ramach ogłoszonych naborów łącznie wpłynęło 10 wniosków.
10.2. Warsztat refleksyjno-animacyjny
Dnia 26 stycznia 2018 r. został przeprowadzony warsztat refleksyjno-animacyjny.
W warsztacie udział wzięli przedstawiciele Zarządu LGD, Rady LGD, Włodarze Gmin, beneficjenci oraz
przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, kierownik referatu wdrażania
projektów PROW, pan Piotr Jaśniewski. Podczas warsztatu przedstawiona została sytuacja społecznogospodarcza powiatu człuchowskiego, oraz zmiany jakie zaszły w odniesieniu do lat poprzednich.
Następnie omówiona została realizacja rzeczowo-finansowa lokalnej strategii rozwoju.
Przedstawione zostały przedsięwzięcia już zrealizowane oraz wysokośd kwot przyznanych dotacji.
Kolejnym punktem piątkowego warsztatu było przedstawienie działao promocyjno-informacyjnych,
animacyjnych oraz doradczych, świadczonych przez pracowników LGD Ziemi Człuchowskiej.
10.3. Realizacja Planu komunikacyjnego 2018 r.
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W ramach harmonogramu realizacji planu komunikacyjnego w 2018 roku Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej będzie realizowała następujące działania:
- kampanię informacyjną o konkursach ogłaszanych przez LGD w kolejnych latach (Internet, mailling,
kontakt bezpośredni z zainteresowanymi, kontakt telefoniczny poprzez rozmowę oraz przesyłanie
krótkich wiadomości tekstowych – sms);
- bezpośrednie doradztwo pełnione w biurze dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania
w ramach przyszłych naborów wniosków ogłaszanych przez LGD (osobiste, mailowe, telefoniczne)
oraz doradztwo z wniosku o płatnośd;
- szkolenie organów LGD, tj, Zarządu i Rady (Procedury oceny i wyboru operacji w ramach
LSR/Wypełnianie dokumentów niezbędnych do oceny i wyboru operacji w ramach LSR).
Sporządzono, dnia 28.02.2018 r. Angelika Kallas.
Podpisy członków Zarządu:

Paweł Gibczyoski
Prezes

……………………………………………………

Angelika Kallas
Wiceprezes

……………………………………………………

Dorota Cieplioska
Sekretarz

……………………………………………………

Zdzisława Hołubowska
Członek

……………………………………………………

Ryszard Drzewiecki
Członek

…………………………………………………….
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