
Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia 

 Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”  

z siedzibą w Dzierzgoniu za rok 2015.  
 

 

Szanowni Członkowie,  

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 

ustawy Prawo  o Stowarzyszeniach (Dz. U. Z 1989 r. nr 20, poz. 104, z późniejszymi 

zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. Z 2003 r, nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami ) oraz ustawy z dnia 

7 marca 2007 o wsparciu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Z 2007 r, nr 64, poz. 427)  z wpisem 

w Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 15 maja 2008 r. pod numerem KRS 0000305955.  

 

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Dzierzgoniu, pod adresem ul. Wojska Polskiego 3. 

 

Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD, 

którzy zadeklarują chęć aktywnego włączenia się w realizację jego celów statutowych. 

 

Celem działalności Stowarzyszenia jest zrównoważony rozwój na obszarze gmin Dzierzgoń, 

Mikołajki Pomorskie, Stary Dzierzgoń, Stary Targ oraz Sztum. 

 

Zarząd LGD powołany uchwałą nr 10/2015 Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 

26.03.2015 pracował w następującym składzie: 

 

 Prezes Zarządu – Wojciech Cymerys 

 Księgowa – Bożena Chabowska 

 oraz Członkowie : 

 Elżbieta Domańska 

 Jolanta Szewczun 

 Kazimierz Kulecki 

 Leszek Tabor 

 Marek Turlej  

 Wiesław Kaźmierski 

 

 



 

Do jego kompetencji w szczelności należy: 

 

a. zarządzanie działalnością Lokalnej Grupy Działania;  

b. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków; 

c. kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenia na zewnątrz; 

d. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;  

e. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową; 

f. zarządzanie majątkiem i funduszami Lokalnej Grupy Działania; 

g. powoływanie zespołów i innych ciał doradczych oraz określanie ich zadań; 

h. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej. 

i. uchwalanie wieloletnich i rocznych planów działania Lokalnej Grupy Działania;  

j. sprawowania zarządu majątkiem Lokalnej Grupy Działania;  

k. ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Lokalnej Grupy 

Działania;  

l. powoływanie biura Lokalnej Grupy Działania; 

m. powoływanie i odwoływanie kierownika biura; 

n. organizowanie prac Rady; 

o. uchwalanie zmian w statucie z zastrzeżeniem §14 ust. 2 statutu; 

p. ustalanie regulaminu biura Lokalnej Grupy Działania. 

 

W roku 2015 Zarząd odbył dziesięć posiedzenia podejmując  uchwały z zakresu: 

 zatwierdzenie planu budżetu na rok 2015 

 zatwierdzenie zmian w Statucie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego 

Powiśla” 

 zaciągnięcia kredytu w rachunku obrotowym na realizację projektu współpracy pn. 

„Rowerowe Szlaki Powiśla i Żuław” 

 zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym na bieżące funkcjonowanie LGD 

„Kraina Dolnego Powiśla” 

 zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013 dotyczące 

zmiany limitu środków na działanie Osi 4 Leader 

 powołania zespołu roboczego w zakresie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju 

na lata 2014-2020 

 zmiany siedziby Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla” 



 wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla”. 

 skreślenia osób z listy członków Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla” 

 przyjęcia członków do Stowarzyszenia LGD „Kraina Dolnego Powiśla” 

 wprowadzenia aneksu zmiany w zasadach prowadzenia polityki rachunkowości oraz 

planu kont. 

 Przyjęcia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 

2014-2020 

W 2015 r. z Samorządem Województwa Pomorskiego Zarząd LGD podpisał 

następujące dokumenty: 

 

 dwa aneksy do umowy przyznania pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie 

lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW na 

lata 2007-2013, nr 00036-6932-UM110002810 z dnia 02.03.2011 r. 

 umowę nr 00004-6934-UM1100004/15 w ramach poddziałania „Wsparcie 

przygotowawcze” 

 

W 2015 r. Zarząd inicjował i wspierał działania kończące realizację Lokalnej Strategii 

Rozwoju za okres 2007-2013, jednocześnie pracował na rzecz utworzenia nowej Strategii 

Rozwoju, którą członkowie Stowarzyszenia przyjęli uchwałą dnia 29.12.2015 roku. Została 

ona złożona w Urzędzie Marszałkowski Województwa Pomorskiego wraz z wnioskiem o 

dofinansowanie na łączną kwotę 7.450.000.00 zł 

 

 

1. Promocja działalności Stowarzyszenia 

 W dniu 09.03.2015 w Żuławce Sztumskiej Lokalna Grupa Działania „Kraina 

Dolnego Powiśla” zorganizowała wydarzenie promocyjne dla mieszkańców Krainy 

Dolnego Powiśla. Integracyjne spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, 

omówienia wspólnych działań na najbliższy okres oraz podsumowania realizowanej 

Strategii Rozwoju w okresie 2007-2013. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 

samorządu oraz biznesu, którzy swoja pomocą organizacyjną i finansową wspierają 

aktywność społeczną naszych mieszkańców. Wydarzenie było również okazją do 

zaprezentowania dotychczasowych działań, osiągniętych rezultatów i wykorzystanych  

środków finansowych w poszczególnych naborach. Zaprezentowano najciekawsze 

projekty zrealizowane w ramach LSR.. 

 Lokalne Grupy Działania: Kraina Dolnego Powiśla, Powiślańska LGD oraz LGD 

Spichlerz Żuławski w 2015 roku zakończyły działania projektu współpracy 



„Rowerowe Szlaki Powiśla i Żuław”. Dotyczyły one wspólnych działań w zakresie 

rozwoju i promocji produktu turystycznego oraz turystyki rowerowej na tym obszarze. 

Projekt obejmował trzy powiaty: kwidzyński, sztumski i malborski.  

Głównym celem projektu był zintegrowany rozwój turystyki wiejskiej regionu 

Powiśla i Żuław w oparciu o wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i 

kulturowego poprzez wspólną promocję oferty agroturystycznej oraz szeroko 

rozumianej turystyki rowerowej na tym obszarze. W ramach projektu zrealizowano 

zadania: 

- opracowano strategię promocji produktu turystyki rowerowej na obszarze Powiśla i 

Żuław; 

- przeprowadzono szkolenia dotyczące turystyki rowerowej oraz innowacji i promocji 

w turystyce;  

- utworzono i wyposażono sieci kwater „przyjaznych rowerom” na obszarze Powiśla i 

Żuław Malborskich; 

- utworzono innowacyjne produkty turystyczne – questy, szlaki geocachingowego; 

- opracowano narzędzia komunikacji marketingowej, dotyczące oferty turystyki 

rowerowej na obszarze Powiśla i Żuław Malborskich  

- w ramach działań inwestycyjnych uzupełniono istniejącą infrastrukturę o brakujące 

elementy, których wymaga spójność sieci szlaków –  15 tablic  

- zorganizowano imprezy promujące produkt turystyki rowerowej obszaru powiatu 

sztumskiego, kwidzyńskiego i malborskiego. Zorganizowano „Rajd gwieździsty”, 

którego gospodarzem była LGD „Kraina Dolnego Powiśla 

 Wydano publikację w formie albumu promującego walory przyrodnicze, kulturowe 

i historyczne obszaru działania LGD „Krainy Dolnego Powiśla” 

 

 

Ponadto w 2015 roku wykonano: 

 Raport z Badania Ewaluacyjnego z monitoringu postępów w realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dolnego Powiśla”. Zawiera on  

informację o stopniu realizacji założeń strategii, zaawansowanie poszczególnych 

działań oraz poziomie osiągniętych wskaźników. W szczególności: zakres 

osiągniętych celów ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć, kwalifikacje, 

poziom osiągnięcia wskaźników produktu rezultatu, oddziaływania, finansowe 

wdrażanie pomocy, działania podjęte przez LGD w zakresie zagwarantowania jakości 



i efektywności wdrażania LSR, wszelkie zmiany warunków ogólnych istotnych z 

punktu widzenia wdrażania LSR, podsumowanie procesu oceny wniosków w 

odniesieniu do procedur oceny operacji oraz lokalnych kryteriów wyboru projektów 

 Raport końcowy z badania aktywności organizacji pozarządowych z obszaru 

powiatu sztumskiego za okres 2011-2015, który objął: diagnozę liczby organizacji 

pozarządowych, obszar działania i formę prawną; ocenę potencjału organizacji 

pozarządowych na terenie powiatu sztumskiego  według grup; diagnozę potrzeb 

organizacji pozarządowych w zakresie szkoleń, potrzeb organizacyjno- materialnych; 

koncepcję badania, opis przedmiotu badania, jego zakresu, założeń i celów; techniki i 

metody badawczo-analityczne; opis wyników badań; propozycję rekomendacji dla 

podmiotów gospodarczych, administracji publicznych, organizacji pracodawców. 

 

Sytuacja kadrowa Stowarzyszenia  

W roku 2015 Stowarzyszenie zatrudniało cztery osoby. Kierownika biura, księgowa, doradca 

ds. PROW oraz jedno stanowisko refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. W celu 

doskonalenia poziomu wiedzy i kompetencji personel biura uczestniczy w sesjach 

szkoleniowych, warsztatach i seminariach.  

 Kontrole Stowarzyszenia: 

 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – 08.012.2015-09.12.2012 r. 

(kontrola wniosku o płatność za 2010 rok) 

 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – 23.09.2015 r. (kontrola projektu 

współpracy) 

Podsumowanie 
W roku 2015 

- przychody Stowarzyszenia wyniosły 392.912,50 zł 

- koszty Stowarzyszenia wyniosły 353.954,00 zł 
 

Zatrudnienie w Stowarzyszeniu LGD „Kraina Dolnego Powiśla” w 2015 roku było na poziomie 

2,29% 

Zarząd prosi Członków Stowarzyszenia o udzielenie absolutorium z wykonania przez niego 

obowiązków. 

Zarząd dziękuje członkom Stowarzyszenia, członkom Rady, pracownikom oraz innym osobom 

za współpracę w 2015 r. 

       Prezes Zarządu 

                      Wojciech Cymerys 


