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Załącznik  nr 1 do Uchwały Nr 1/2019 XVIII Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania 

„Kaszubska Droga” w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego za rok 2018 

oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” z dnia 10 czerwca 2019 

roku 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU  

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KASZUBSKA DROGA” ZA 2018 ROK 

 

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” 

2. Adres siedziby 

ul. Józefa Wilczka 7 Luzino 84-242 Luzino 

NIP: 588-227-10-10 

tel. 668-521-941 i 668-522-476 

e-mail: biuro@kaszubskadroga.pl 

www.kaszubskadroga.pl 

3. Data wpisu w KRS 25 marzec 2008 r. 

4. Nr KRS  0000301335 

5. REGON  220592266 

6. NIP  5882271010 

7. Zarząd  

 

Zarząd LGD w roku 2018 liczył 5 członków. Podczas XVII Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” dniu 25 czerwca 2018 r. 

podjęto uchwałę o odwołaniu członków Zarządu ze względu na koniec kadencji, która trwała 

trzy lata. W nowym 5 osobowym składzie Zarządu nie znalazł się Pan Piotr Jasiński 

dotychczasowy skarbnik LGD, który nie uczestniczył w danym zebraniu. W jego miejsce 

zebrani członkowie Stowarzyszenia wybrali Panią Gabrielę Szmidtke.  

W okresie od 01.01.2018 r. do 25.06.2018 r. Zarząd pracował w składzie: 

1) Prezes  Astrida Kaczyńska 

2) Wiceprezes Paulina Płotka 

3) Wiceprezes Barbara Rzeszewicz  

4) Sekretarz Kazimierz Hinc   

5) Skarbnik Piotr Jasiński  

 

W okresie od 25.06.2018 r. do 31.12.2018 r. Zarząd pracował w składzie: 

(ukonstytuowanie Zarządu w dniu 03.07.2018 r.) 

1) Prezes  Astrida Kaczyńska 

2) Wiceprezes Paulina Płotka 

3) Wiceprezes Barbara Rzeszewicz  

4) Sekretarz Kazimierz Hinc   

5) Skarbnik Gabriela Szmidtke 

 

II. Działalność Zarządu w roku 2018  

W 2018 roku Zarząd odbył 5 posiedzeń stacjonarnych i jedno w trybie obiegowym 

podejmując 4 uchwały.  

Zgodnie z § 14 ust. 5. Pkt. 6) lit. b) Statutu Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska 

Droga” tj. z powodu nieopłacenia składki członkowskiej za rok 2016 wykluczono 69 

członków ze Stowarzyszenia. W danym roku na podstawie  § 14 ust. 1 pkt. 3) w zw. z § 19 
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ust. 3 pkt. 8) Statutu Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” przyjęto w poczet 

członków jednego nowego członka.  

Na dzień 31.12.2018 r. Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” posiadała 60 

członków. 

Posiedzenia Zarządu w 2018 r. związane były m.in.  z wykluczeniem członków nie 

opłacających składek, ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020, zakresu projektu własnego LGD, przygotowaniem i realizacją krajowego projektu 

współpracy, realizacją projektu w ramach KSOW, udziału LGD w wydarzeniach gminnych,  

przyjęcia nowego członka, ukonstytuowania Zarządu, ewentualnej rezygnacji z członkowstwa 

w Pomorskiej Sieci Leader, zakupu potrzebnego sprzętu do biura LGD, stanu realizacji 

kamieni milowych dot. wywiązywania się z umowy o warunkach i sposobie realizacji 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla LGD „Kaszubska Droga”. 

W 2018 roku Zarząd zwołał jedno Walne Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania 

„Kaszubska Droga” w terminie 25 czerwca. Jego tematyką było:  

1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu. 

2. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny działalności Zarządu za rok 2017 

oraz postawienie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2017. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium i zatwierdzenia sprawozdania  

z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” za 2017 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” w roku 2018. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków  Zarządu LGD. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  odwołania członków Rady LGD. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  odwołania członków Komisji Rewizyjnej LGD. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu LGD. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady LGD. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej LGD. 

11. Przedstawienie spraw bieżących dot. działalności LGD „Kaszubska Droga”. 

 

W zakresie działań informacyjnych dotyczących realizacji LSR lub działalności LGD  

w 2018 podjęto następujące działania: 

we wskazanych poniżej wydarzeniach pracownicy biura prezentowali się ze stoiskiem 

informacyjno- promocyjnym zawierającym m.in. rol-up, ulotki informacyjne dot. możliwości 

wsparcia przedsiębiorczości na terenie Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”  

w ramach poddziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w 

zakresie Podejmowania działalności gospodarczej oraz Rozwijania działalności gospodarczej 

oraz gadżety promocyjne. Udział pracowników biura LGD w miał miejsce w wydarzeniach: 

1. XX Światowy Zjazd Kaszubów odbywający się w dniu 07.07.2018 r. na boisku 

Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie.  

2. Dożynki Gminne w Luzinie odbywające się w dniu 26.08.2018 r. na placu przy boisku 

gminnym. 

3. Dożynki Gminy Linia w Strzepczu odbywające się w dniu 02.09.2018 r. na placu 

gminnym. 

4. Boże Narodzenie na Kaszubach- Kiermasz Bożonarodzeniowy odbywający się w dniu 

9.12.2018 r. w Hali Widowiskowo- Sportowej im. M. Płażyńskiego w Luzinie.  

5. Szemudzkie Targi Artystyczne- Mikołajki 2017 odbywające się w dniu 9.12.2018 r. w 

Hali widowiskowo- sportowej w Szemudzie.  
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W zakresie działań promocyjnych dotyczących realizacji LSR lub działalności LGD 

zakupiono zakreślacze, balony z zatyczkami, wiatraczki, piłki, długopisy reklamowe. 

Wskazane gadżety zawierające adres strony www.kaszubskadroga.pl przekazywano 

bezpłatnie podczas wydarzeń, w których jako wystawca ze stoiskiem informacyjno- 

promocyjnym  brało udział biuro LGD.  

Zarząd LGD „Kaszubska Droga” realizując terminowo działania przewidziane w LSR 

przyjął uchwały w sprawie ogłoszenia naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020.  

o Nabór nr 6/2018 w zakresie tematycznym:  Budowa, modernizacja  

i wyposażenie obiektów rekreacyjno- sportowych, integracji społecznej i/ lub kulturalnych 

oraz wyposażenie lub doposażenie podmiotów działających w sferze kultury- limit 

dostępnych środków 669550,13 zł w tym 426034,75 zł wkład EFRROW, 243515,38 zł 

wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych (termin składania 

wniosków 23 maj 2018 r. - 6 czerwiec 2018 r.) 

o Nabór nr 7/2018 w zakresie tematycznym:  Promocja produktów lokalnych - limit 

dostępnych środków 50000,00 zł (termin składania wniosków 23 maj 2018 r. - 6 czerwiec 

2018 r.) 

o Nabór 8/2018 w zakresie tematycznym:  Budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów 

rekreacyjno- sportowych, integracji społecznej i/ lub kulturalnych oraz wyposażenie lub 

doposażenie podmiotów działających w sferze kultury- limit dostępnych środków 

719821,18 zł w tym 458022,22 zł wkład EFRROW, 261798,96 zł wkład własny będący 

wkładem krajowych środków publicznych. (termin składania wniosków 7 czerwiec 2018 

r. - 21 czerwiec 2018 r.). 

Realizację procesu przeprowadzenia wskazanych naborów przekazano do biura LGD. 

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” w roku 2017 (28.12.2017 r.)  podała do 

publicznej wiadomości informacje o planowanej do realizacji Operacji Własnej nr 1/2017 z 

limitem środków 50000,00 zł. W związku z faktem, że w terminie 30 dni od dnia 

zamieszczenia w/w informacji żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie 

zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej, Zarząd Stowarzyszenia LGD w dniu 10 września 

2018 r. przekazał Radzie LGD "Kaszubska Droga" wniosek o przyznanie pomocy w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Na posiedzeniu Rady w dniu 18 września 2018 roku operacja z 

wnioskowaną kwotą wsparcia 50000,00 zł została wybrana do dofinansowania. Na dzień 

31.12.2018 r. umowa nie została jeszcze podpisana.  

W dniu 26.01.2018 r. odbył się warsztat refleksyjny dot. realizacji Lokalnej strategii 

Rozwoju i funkcjonowania lokalnej grupy działania „Kaszubska Droga. Podstawą prac 

warsztatu refleksyjnego stały się zebrane przez Pracowników biura LGD wyniki tj. dane za 

badany okres 2017 r. dotyczące:  

 bieżącej działalności biura LGD nastawionej na zbieranie informacji zwrotnej o 

odbiorze realizacji LSR i działań LGD, 

 realizacji finansowej i rzeczowej LSR,  

 funkcjonowania LGD i biura,  

 sytuacji społeczno gospodarczej.  

Uczestnicy w/w spotkania potwierdzili sprawność, efektywność funkcjonowania LGD oraz 

prawidłową realizację LSR w stosunku do założeń. 
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Dnia 14 maja 2018 r. Lokalna Grupa działania „Kaszubska droga” podpisała umowę 

nr 492/2018 na realizację operacji pt. „Wyjazd studyjny pn. Inicjujemy współpracę 

międzynarodową” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 plan operacyjny na lata 2014-2019. Operacja polegała na zorganizowaniu w 

dniach 9-12.06.2018r. wyjazdu studyjnego dla 18 osób na teren  Gal Garda e Colli Mantovani 

we Włoszech. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość poznania obszaru oraz dobrych praktyk 

partnera. W trakcie wizyty studyjnej podpisano deklarację woli o wspólnej realizacji projektu 

współpracy międzynarodowego. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Jednostka 

Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Departamentu Programów Rozwoju 

Obszarów Wiejskich  zgłosiła daną operację do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako 

dobrą praktykę. 

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” w dniu 21.06.2018 r. podpisała z Gminą 

Linia umowę nr 144/2018 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwa „Edukacja i 

tradycja za stołem” w kwocie 3322,00 zł. W ramach zadania publicznego LGD zorganizowała 

w dniu 2 września 2018 r. w miejscowości Strzepcz szkolenie dla mieszkańców gminy Linia z 

zakresu profilaktyki alkoholowej i imprezę promującą zdrowy tryb życia. W wydarzeniu 

wykorzystano lokalne zasoby w postaci przygotowania i degustacji zdrowych lokalnych 

potraw, która zapewniła poszerzenie świadomości i kultury spożywania potraw a 

jednocześnie wzmocniła przekaz o tradycji kuchni kaszubskiej.   

W dniu 8.10.2018 r. LGD „Kaszubska Droga” zawarła umowę o przyznanie pomocy 

pomiędzy województwem Podlaskim z siedzibą w Białymstoku i Stowarzyszeniem Lokalna 

Grupa Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” z siedzibą w Małym Płocku na realizację 

operacji w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z 

lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. Wartość operacji wynosi 118119,00 zł z czego 68119,00 zł przyznano LGD 

„Kaszubska Droga”. W dniu 13-11-2018 r. LGD „Kaszubska Droga” otrzymała 

wyprzedzające finansowanie w kwocie 24774,88 zł. tj. 36,37 % przyznanej kwoty pomocy. 

W ramach omawianego projektu pod tytułem „Tożsamość kulturowa skarbem Kurpi  

i Kaszub” o akronimie TKS KIK zorganizowano w listopadzie 2018 r. wizytę LGD „Kraina 

Mlekiem Płynąca” na obszarze LGD „Kaszubska Droga” połączoną z wystawieniem sztuki 

teatralnej o tematyce bożonarodzeniowej "Gody, gody i po godach" w wykonaniu 

amatorskich zespołów kurpiowskich. W ramach dalszej realizacji projektu w roku 2019 

nastąpi wizyta studyjna przedstawicieli LGD „Kaszubska Droga”  oraz Regionalnego Teatru 

Dramatycznego z Luzina na obszarze LGD partnerskiej połączona z wystawieniem sztuki 

teatralnej wymienionego teatru. LGD partnerskie wspólnie wydadzą album zawierający 

scenariusze i zdjęcia, zaś LGD „Kaszubska Droga” zrealizuje film z wystawienia sztuki 

teatralnej, którą przygotowuje Regionalny Teatr Dramatyczny z Luzina pod kierownictwem 

Pani Marii Krośnickiej (Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Luzinie). Zakończenie 

realizacji operacji nastąpi 28 czerwca 2019 r.  

W dniu 5.12.2018 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” 

przeprowadzona została przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich kontrola prawidłowości realizacji 

strategii rozwoju lokalnego w zakresie prawidłowości wykonywania zobowiązań określonych 

w § 5 umowy o sposobie i warunkach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność. W dniu 08.01.2019 r. Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” 

otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Departamentu 

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Raport z czynności kontrolnych.  

W dokumencie na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono 

wywiązanie się LGD z obowiązków wynikających z zapisów w § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 2 



5/5 

Umowy Ramowej tj. umowy o sposobie i warunkach realizacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność.  

W roku 2018 r. otrzymano od Gmin Partnerskich składki członkowskie w łącznej 

wysokości  20 272,80 zł. W danym roku LGD otrzymała od pozostałych członków tj. osób 

fizycznych, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych wpłaty składek  

w wysokości 1410,00 zł. 

Na koniec 2018 roku struktura organizacyjna biura LGD „Kaszubska Droga”  

wyglądała następująco: Dyrektor biura LGD i Asystent biura LGD. Biuro w 2018 r. udzieliło   

24 podmiotom szczegółowego, indywidualnego doradztwa. 

 
 


