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Załącznik  nr 1 do Uchwały Nr 1/2021 XX Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska 

Droga” w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz 

udzielenia absolutorium dla Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” z dnia 30 czerwca 2021 roku 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU  

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KASZUBSKA DROGA” ZA 2020 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 2020 liczył 5 członków.  

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020  

W 2020 roku Zarząd odbył jedno posiedzenia stacjonarne i 3 w trybie obiegowym 

podejmując 5 uchwał.  

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

Droga” tj. z powodu niepłacenia składek członkowskich za minimum rok do 30 czerwca roku 

następnego po uprzednim pisemnym/ elektronicznym wezwaniu przez zarząd  wykluczono 5 

członków z 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 1 nowego 

członka.  

Na dzień 31.12.2020 r. Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” posiadała 76 

członków. 

Posiedzenie Zarządu w 2020 roku dotyczyło m.in. spraw członkowskich w LGD  

uzgodnieniem kwestii organizacyjnych dotyczących realizacji projektu współpracy 

międzynarodowego dotyczącego udziału w targach haftu i koronki na terenie LGD Włoskiej, 

omówienie zasad i warunków ubiegania się LGD o dodatkowe środki finansowe na wsparcie 

realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w 

ramach PROW 2014-2020.  

Ze względu na trwającą w roku 2020 sytuację epidemiologiczną związaną z 

rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 Zarząd 

LGD na bieżąco pracował z biurem LGD głównie poprzez e-mail i kontakt telefoniczny 

podejmując stosowne decyzje i uchwały.  
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W dniu 27.02.2020 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 2019 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.  

W czerwcu 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego złożono 

wniosek o aneks umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność nr 00018-6933-UM1110015/15 z dnia 23.05.2016 roku w 

związku ze zmianą LSR w zakresie zwiększenia środków finansowych na wsparcie realizacji 

operacji w ramach LSR o kwotę 540 000,00 zł oraz przesunięcia kwot wynikających z różnic 

kursowych do przedsięwzięcia  Budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjno-

sportowych, integracji społecznej  i/lub  kulturalnych oraz wyposażanie lub doposażenie 

podmiotów działających w sferze kultury na kwotę 26 413,68 zł. Aneks nr 8 dot. powyższej 

sprawy zawarto w dniu 7 sierpnia 2020 roku.  

W 2020 roku Zarząd zwołał jedno Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy 

Działania „Kaszubska Droga” w terminie 30 czerwca. Jego tematyką było:  

1. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu. 

2. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny działalności Zarządu za rok 2019 

oraz postawienie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2019. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium i zatwierdzenia sprawozdania  

z działalności Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga” za 2019 rok. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” w roku 2020. 

5. Przedstawienie spraw bieżących dot. działalności Lokalnej Grupy Działania 

„Kaszubska Droga”. 

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 nr14/2020 w zakresie tematycznym: Tworzenie nowych przedsiębiorstw - limit 

dostępnych środków 100 486,92 euro, co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 

4,00 PLN/EUR wynosi 401 947,68 zł (termin składania wniosków 30 październik 2020 r. 

- 17 listopad 2020 r.) 

 nabór 15/2020 w zakresie tematycznym: Rozwój dotychczas istniejących 

przedsiębiorstw- limit dostępnych środków 53 092,91 euro, co indykatywnie w 

przeliczeniu po kursie 4,00 PLN/Eur wynosi 212 371,64 zł (termin składania wniosków 

30 październik 2020 r. - 17 listopad 2020 r.) 

 nabór 16/2020 w zakresie tematycznym: Budowa, modernizacja i wyposażenie obiektów 

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

doposażenie podmiotów działających w sferze kultury - limit dostępnych środków  

126 449,47 euro, co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR 

wynosi 505 797,88 zł, w tym: 80 459,80 euro co indykatywnie w przeliczeniu na złote po 
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kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 321 839,19 zł, wkład EFRROW: 45 989,67 euro co 

indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 183 958,69 zł, 

wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych (termin składania 

wniosków 30 październik 2020 r. - 17 listopad 2020 r.) 

Realizację procesu przeprowadzenia wskazanych naborów przekazano do biura LGD. 

W dniu 1 grudnia 2020 roku Pani Astrida Kaczyńska Prezes Zarządu LGD 

„Kaszubska Droga” uczestniczyła w zdalnej konferencji „Europejski Korpus Solidarności w 

NGO” zorganizowanym przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku. 

W roku 2020 LGD przeszła jedną kontrolę Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Pomorskiego. Czynności kontrolne w dniu 8 grudnia omawianego roku dotyczyły badania 

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 raporcie z czynności kontrolnych na podstawie 

przeprowadzonych czynności kontrolnych Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

stwierdził prawidłowe wywiązanie się LGD z obowiązków wynikających z umów.   

W dniu 28 grudnia 2020 r. w Gdańsku nasza Lokalna Grupa Działania „Kaszubska 

Droga” oraz Stowarzyszenie Kraina św. Anny zawarły z Województwem Pomorskim  umowę 

o przyznaniu pomocy  w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w 

zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji pod tytułem: „Tożsamość kulturowa skarbem 

Kaszub i Opolan”. Celem realizacji operacji jest umożliwienie promocji obszaru objętego 

LSR LGD „Kaszubska Droga” i Stowarzyszenia Kraina św. Anny poprzez wydanie gry 

planszowej , a także wsparcie tradycji i kultury kaszubskiej i opolskiej poprzez wykonanie 

publikacji. W ramach współpracy powstanie kolorowanka oraz kalendarz na rok 2022 z 

elementami wzorów kaszubskich i opolskich. Operacja będzie realizowana do końca roku 

2021. 

W roku 2020 r. otrzymano od Gmin Partnerskich składki członkowskie w łącznej 

wysokości  20828,80 zł. W danym roku LGD otrzymała od pozostałych członków tj. osób 

fizycznych, podmiotów gospodarczych i organizacji pozarządowych wpłaty składek  

w wysokości 1140,00 zł. 

Na koniec 2020 roku struktura organizacyjna biura LGD „Kaszubska Droga”  

wyglądała następująco: Dyrektor biura LGD i Asystent biura LGD.  
 

 


