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Załącznik  nr 1 do Uchwały Nr 1/2020 XIX Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska 

Droga” w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz 

udzielenia absolutorium dla Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” z dnia 30 czerwca 2020 roku 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU  

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KASZUBSKA DROGA” ZA 2019 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 2019 liczył 5 członków.  

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Zarząd pracował w składzie: 

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 2019  

W 2019 roku Zarząd odbył 3 posiedzenia stacjonarne i 2 w trybie obiegowym 

podejmując 6 uchwał.  

Zgodnie z § 14 ust. 5. Pkt. 1) Statutu Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” tj. 

po złożeniu przez członka pisemnej rezygnacji Zarząd pozytywnie rozpatrzył 1 rezygnację z 

członkowstwa w LGD. W danym roku na podstawie  § 14 ust. 1 pkt. 3) w zw. z § 19 ust. 3 

pkt. 8) Statutu Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” przyjęto w poczet członków 19 

nowych członków.  

Na dzień 31.12.2019 r. Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” posiadała 80 

członków. 

Posiedzenia Zarządu w 2019 r. związane były m.in. z realizacją operacji w ramach 

Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan Operacyjny na 

lata 2018-2019 dotyczącego operacji Wyjazd studyjny pod nazwą „Inicjujemy współpracę 

międzyterytorialną” na obszar LGD „Kraina św. Anny”, ubieganiem się przez LGD o 

podwyższenie wysokości środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, rozpatrywania rezygnacji z 

członkowstwa w LGD oraz przyjmowania nowych członków do stowarzyszenia, ogłoszenia 

naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddzialania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego PROW na lata 2014-2020 w ramach poszczególnych przedsięwzięć. 
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W 2019 roku Zarząd zwołał jedno Walne Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania 

„Kaszubska Droga” w terminie 10 czerwca. Jego tematyką było:  

1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu. 

2. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny działalności Zarządu za rok 2018 

oraz postawienie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2018. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium i zatwierdzenia sprawozdania  

z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” za 2018 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” w roku 2019. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Kaszubska Droga”. 

6. Przedstawienie spraw bieżących dot. działalności Lokalnej Grupy Działania 

„Kaszubska Droga”. 

W 2019 r. Lokalna Grupa Działania poprzez projekt własny dot. poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020 LGD zrealizowała operację pt. „Rowerem po Kaszubskiej Drodze”. W czterech 

miejscowościach obszaru LGD wskazanych poniżej miały miejsce działania informacyjno-

promocyjne dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:  

 26 maj 2019 r. ścieżka zdrowia Luzino, ul. Wilczka 70, Klub Jeździecki Barłomino ul. 

Słoneczna 12, 

 18 sierpnia 2019 r. Zakrzewo nad jeziorem Morzyc; Stadion Gminny w Lini Linia ul. 

Sportowa 27, 

 31 sierpnia 2019 r. ul. Spacerowa (droga przy Leśniczówce Paraszynek) Plac przy 

wiacie Leśniczówki Paraszynek,  Bożepole Małe 

 7 września 2019r . ul. Szkolna 1 A Łebno Kompleks Boisk Sportowych. 

We wskazanych wyżej wydarzeniach miały miejsce działania aktywizujące oraz 

informacyjno-promocyjne dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Uczestnikom imprezy przekazywano bezpłatnie m.in. koszulki z nadrukiem upamiętniającym 

rajd z wizualizacją zgodną z Księgą wizualizacji PROW 2014-2020. 

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:  

 nabór nr 9/2019 w zakresie tematycznym: Publikacje promujące obszar LGD w tym 

promujące kulturę kaszubską - limit dostępnych środków 50 000,00 zł (termin składania 

wniosków 9 grudzień 2019 r. - 23 grudzień 2019 r.) 

 nabór 10/2019 w zakresie tematycznym: Inicjatywy związane z promocją zdrowego trybu 

życia oraz aktywnym wypoczynkiem- limit dostępnych środków 50 000,00 zł (termin 

składania wniosków 9 grudzień 2019 r. - 23 grudzień 2019 r.) 

 nabór 11/2019 w zakresie tematycznym: Kształtowanie postaw ekologicznych- limit 

dostępnych środków 50 000,00 zł (termin składania wniosków 9 grudzień 2019 r. - 23 

grudzień 2019 r.) 

 nabór 12/2019 w zakresie tematycznym: Tworzenie nowych przedsiębiorstw- limit 

dostępnych środków 500 000,00 zł (termin składania wniosków 9 grudzień 2019 r. - 23 

grudzień 2019 r.) 
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 nabór 13/2019 w zakresie tematycznym: Rozwój dotychczas istniejących 

przedsiębiorstw- limit dostępnych środków 608 410,11 zł (termin składania wniosków 9 

grudzień 2019 r. - 23 grudzień 2019 r.) 

Realizację procesu przeprowadzenia wskazanych naborów przekazano do biura LGD. 

W dniu 26.02.2019 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 2018 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. 

Dnia 7 lipca 2019 r. Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” podpisała umowę 

nr 416/2019 na realizację operacji pt. „Wyjazd studyjny pn. Inicjujemy współpracę 

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

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

dniach 9-12.05.2019 r. wyjazdu studyjnego dla 20 osób na teren  Stowarzyszenia Kraina św. 

Anny. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość poznania obszaru oraz dobrych praktyk partnera. 

W trakcie wizyty studyjnej podpisano deklarację woli o wspólnej realizacji projektu 

współpracy międzyterytorialnego.  

W ramach zawartej przez naszą LGD w dniu 8.10.2018 r. umowy 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 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 

współpracy z lokalną grupą działania” zorganizowano wyjazd studyjny. W ramach 

omawianego projektu pod tytułem „Tożsamość kulturowa skarbem Kurpi i Kaszub” o 

akronimie TKS KIK zorganizowano w dniach 18-20.05.2019 r. wyjazd studyjny dla 40 osób 

na obszar LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. Podczas pobytu na obszarze partnerskiej LGD 

Teatr Dramatyczny z Luzina wystawił jej mieszkańcom stworzą w ramach projektu sztukę 

teatralną pt. „Òd Gwiôzdczi do swiãtégò Môrcëna, Sztërë Cządë Rokù na Kaszëbach”. Sztuka 

sceniczna odwoływała się do wierzeń, zwyczajów i obrzędów ludowych  obchodzonych 

jeszcze niedawno powszechnie na Kaszubach, dzisiaj natomiast kultywowanych 

fragmentarycznie bądź zachowanych tylko w niektórych wiejskich społecznościach na terenie 

Kaszub. Projekt pozytywnie rozliczono.  

W roku 2019 LGD przeszła 3 kontrole Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego. Pierwsza kontrola w dniu 9.07.2019 r. dotyczyła projektu współpracy w ramach 

działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 pod 

nazwą „Budowa innowacyjnej malej infrastruktury turystycznej” o akronimie BIMIT. Druga 

kontrola w dniu 29.07.2019 r. związana była z realizacją operacji pn. Wyjazd studyjny pod 

nazwą „Inicjujemy współpracę międzynarodową” realizowaną na podstawie umowy nr 

492/U/2018 z dnia 14.05.2018 r. Trzecia kontrola w dniu 25.10.2019 r. dotyczyła 

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. 

We wszystkich trzech raportach z czynności kontrolnych na podstawie 

przeprowadzonych czynności kontrolnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

stwierdził prawidłowe wywiązanie się LGD z obowiązków wynikających z umów.   
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W roku 2019 r. otrzymano od Gmin Partnerskich składki członkowskie w łącznej 

wysokości  20650,40 zł. W danym roku LGD otrzymała od pozostałych członków tj. osób 

fizycznych, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych wpłaty składek  

w wysokości 2490,00 zł. 

Na koniec 2019 roku struktura organizacyjna biura LGD „Kaszubska Droga”  

wyglądała następująco: Dyrektor biura LGD i Asystent biura LGD.  
 


