Załącznik do Uchwały nr WZ/1/2020
Walnego Zebrania Członków RLGD „Pojezierze Bytowskie”
z dnia 28.09.2020 r

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„POJEZIERZE BYTOWSKIE”
ZA ROK 2019

I . Dane Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”:
Nazwa organizacji
Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „ Pojezierze Bytowskie”.
Siedziba i adres
Łupawsko 12
77-116 Czarna Dąbrówka
REGON : 220922396
NIP : 842-174-29-09
Telefon : 59 822 12 50
E-mail : biuro@rlgd-pb.pl
Krajowy Rejestr Sądowy
Nr. KRS 0000340174
Data wpisu : 23.10.2009 r.
Organy Stowarzyszenia
- Walne Zebranie Członków
- Zarząd
- Rada
- Komisja Rewizyjna
II. Cele statutowe:
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego a w
szczególności:
− działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich,
− realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Rybacką Lokalną Grupę
Działania „Pojezierze Bytowskie”,
− podnoszenie atrakcyjności obszarów rybackich,
− aktywizowanie mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa,
− poprawa jakości życia w społecznościach lokalnych,
− rozbudowa infrastruktury na obszarach rybackich,
− budowanie wizerunku i promocja obszaru objętego działaniem stowarzyszenia,
− łagodzenie skutków zmian w sektorze rybackim,
− rozwój sektora rybackiego i minimalizacja jego zaniku,
− promocja konsumpcji ryb,
− różnicowanie działalności gospodarczej na terenach rybackich,
− lepsze wykorzystanie i ochrona zasobów lokalnych,
− rozwój technik rybactwa zmierzających do ochrony środowiska,
− wspólne działanie na rzecz ochrony wód i ich zasobów,
− promocja i rozwój wędkarstwa,
− rozwijanie współpracy pomiędzy władzami publicznymi a podmiotami reprezentującymi
sektor rybacki, jak również pomiędzy grupami rybackimi,
− inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa,
− promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego,
− promocja i wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
− promocja i wspomaganie rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości;
− promocja i rozwój turystyki i agroturystyki,
− krzewienie zdrowego, racjonalnego sposobu życia upowszechniania kultury fizycznej i
sportu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym narkomani i alkoholizmowi.

− wspieranie i rozwój innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w
sektorze akwakultury
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
− organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym,
edukacyjnym, aktywizującym i integracyjnym, w tym w szczególności: seminariów,
szkoleń, konferencji i konkursów, imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, i
innych
− organizowanie i finansowanie działań promocyjnych, w tym m.in. opracowywanie i druk
broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów
audiowizualnych, artykułów i ogłoszeń prasowych, tworzenie stron internetowych,
organizowanie i udział w przedsięwzięciach promocyjnych takich jak festiwale, targi,
pokazy i wystawy, programy telewizyjne, radiowe, służących zwłaszcza promocji regionu
i jego tożsamości kulturowej, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych
materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
− rozpowszechnianie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju,
− realizację zadań wynikających z Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym ocena i wybór
projektów podlegających finansowaniu w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,
− organizowanie i finansowanie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów
związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju,
− realizację i finansowanie przedsięwzięć zbieżnych z celami Lokalnej Strategii Rozwoju,
− współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami
pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi, inicjatywami obywatelskimi
działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie lokalnym,
regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
− prowadzenie działalności naukowo-badawczej,
− wspieranie innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z
celami Stowarzyszenia,
− ustanawianie nagród honorowych oraz przyznawanie ich wraz z wyróżnieniami osobom
fizycznym, prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej
zasłużonym dla celów Stowarzyszenia lub dla samego Stowarzyszenia,
− rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego,
− zachowanie równości praw kobiet i mężczyzn,
− prowadzenie innych działań służących realizacji celów statutowych.
III. Działalność RLGD PB w okresie od 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
Działalność organów:
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
W 2019 roku odbyły się 2 Walne Zebrania Członków w tym 1 nadzwyczajne, na którym
podjęto 7 uchwał w następujących sprawach:
Lp.

1

NR. UCHWAŁY

WZ/1/2019

DATA
UCHWAŁY

CZEGO DOTYCZY

17.04.2019

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
rzeczowego z działalności Stowarzyszenia
RLGD „Pojezierze Bytowskie” za rok
2019

2

WZ/2/2019

20.04.2019

3

WZ/3/2019

20.04.2019

4

WZ/4/2019

20.04.2019

5

WZ/5/2019

20.04.2019

6

WZ/6/2019

20.04.2019

7

WZ/7/2019

31.07.2019

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego z realizacji budżetu
Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze
Bytowskie” za 2019 rok.
- w sprawie udzielenia Zarządowi
Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze
Bytowskie” absolutorium za 2019 rok.
- w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady
Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze
Bytowskie” za 2019 rok.
- powołania członka Rady Stowarzyszenia
Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Pojezierze Bytowskie”
- zatwierdzenia wyboru członka Rady
Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa
Działania „Pojezierze Bytowskie” na
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady
- powołania członka Rady Stowarzyszenia
Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Pojezierze Bytowskie”

ZARZĄD
SKŁAD ZARZĄDU
L.p.

Imię i nazwisko
Władysław Andrzej Pędziwiatr
Tomasz Mariusz Czechowski
Rafał Mariusz Sztobnicki
Zdzisław Ardzijewski
Jerzy Leon Lewi Kiedrowski

Funkcja
Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Sekretarz
Skarbnik

W 2019 roku odbyło się 6 posiedzeń Zarządu RLGD PB, na których podjęto 5 uchwał w
następujących sprawach:
Lp. NR. UCHWAŁY DATA UCHWAŁY
1.

Z/001/2019

12.03.2019 r.

2.

Z/002/2019

01.07.2019 r.

3.

Z/003/2019

01.07.2019 r.

4.

Z/004/2019

09.07.2020 r.

CZEGO DOTYCZY
- w sprawie Regulaminu Pracy Biura
Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa
Działania Pojezierze Bytowskie
- w sprawie wykreślenia z listy członków
zwyczajnych Stowarzyszenia Rybacka
Lokalna Grupa Działania Pojezierze
Bytowskie”
- w sprawie przyjęcia nowych członków
zwyczajnych Stowarzyszenia Rybacka
Lokalna Grupa Działania Pojezierze
Bytowskie”
- w sprawie zatwierdzenia aktualizacji
procedur wyboru i oceny operacji przez

5.

Z/005/2019

09.07.2019 r.

Radę RLGD PB w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju (zał. nr 3 do umowy
ramowej) Rybackiej Lokalnej Grupy
Działania Pojezierze Bytowskie
- w sprawie przyjęcia nowych członków
zwyczajnych Stowarzyszenia Rybacka
Lokalna Grupa Działania Pojezierze
Bytowskie”

Poza zakresem opisanym powyżej w tematyce dotyczącej podejmowanych uchwał Zarząd
swoją działalność w roku 2019 skoncentrował przede wszystkim na działaniach związanych z
bieżącym monitoringiem wdrażania LSR i jej ewaluacją z równorzędnym aktualizowaniem
wskaźników realizacji strategii poprzez podpisanie aneksów do umowy ramowej.
Członkowie Zarządu uczestniczyli zgodnie ze swoją kompetencją w obradach Rady podczas
oceny wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych
strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie
zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze
2014-2020”.
Członkowie Zarządu uczestniczyli w szkoleniu pracowników RLGD, członków zarządu oraz
członków Rady RLGD nt.:
➢ Procedury wyboru i oceny operacji do dofinasowania w perspektywie 2019-2020
Termin 17-19.06.2019 r.
Uczestnicy zaktualizowali wiedzę na temat procedur wyboru i oceny operacji przez
RLGD PB w konkursach planowanych do ogłoszenia w perspektywie 2019-2020
Ponadto Zarząd zgodnie ze swoją kompetencją opracował i przyjął do realizacji „Plan
Komunikacji na rok 2020” oraz monitorował wykonanie działań w ramach Planu Komunikacji
na rok 1019.
Zarząd aktywnie uczestniczył w realizacji zadań wynikających z zakresu bieżącej działalności
i funkcjonowania Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” wspomagając
w tym zakresie pracę Biura RLGD PB.
RADA
Rada jest organem, do którego wyłącznych właściwości należy wybór operacji do
dofinansowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.
W skład Rady wchodzą :
- Sektor Rybacki ( 7 osób)
- Sektor Publiczny (4 osoby)
- Sektor Społeczny ( 3 osoby)
- Mieszkaniec (1 osoba)
SKŁAD RADY
Lp. Imię i Nazwisko
1.
Grzegorz Dziewański
2.
Małgorzata Zielonka
3.
Rafał Stoltman
4.
Iwona Piecek

Funkcja
Przewodniczący
Z-ca przewodniczącego
Członek
Członek

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Marta Muchowska-Narloch
Andrzej Garstka
Agnieszka Ciszewska
Marcin Heron
Tadeusz Pierzgalski
Bożena Kacperska
Ewelina Szreder
Lilianna Grosz
Tomasz Zacholski
Piotr Kwasigroch
Krzysztof Pietrzak

Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

W 2019 roku odbyły się 3 Posiedzenia Rady, które dotyczyły: oceny i wyboru wniosków do
dofinansowania dla ogłoszonych przedsięwzięć.
Posiedzenia w sprawie wyboru wniosków do dofinasowania dotyczyły następujących
przedsięwzięć:
1.1.1 „Tworzenie nowych miejsc pracy w tym tworzenie nowych podmiotów gospodarczych
lub utrzymanie miejsc pracy na obszarze LGD”,
1.1.2 „Wspieranie rozwoju lub przebranżowienia istniejących podmiotów gospodarczych”,
1.2.1 „Wspieranie produktów i usług sektora rybactwa i akwakultury powstających na terenie
LGD (w tym m.in. publikacje, marketing, sprzedaż bezpośrednia) poprzez tworzenie lub
rozwój łańcucha dostaw”,
1.2.2 „Wspieranie innowacyjnych działań młodych ludzi mających na celu usprawnienie lub
modernizację łańcucha dostaw produktów sektora rybactwa i akwakultury”.
KOMISJA REWIZYJNA
SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ
Lp.
1.
2.
3.

Funkcja
Przewodniczący
Z-ca Przewodniczącego
Członek

Imię i Nazwisko
Henryk Ganżumow
Bogdan Michalak
Edward Braksator

W 2019 roku odbyło się 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 05.04.2019 r. na którym
m.in. zatwierdzono sprawozdanie rzeczowe i finansowe za 2018 rok Zarządu Rybackiej
Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”
IV. Funkcjonowanie RLDG „Pojezierze Bytowskie” w 2019 roku.
Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” w roku 2019
koncentrowała swoje działania głównie na przygotowaniu, ogłaszaniu, ocenie naborów
wniosków o dofinansowanie oraz realizacji „Planu komunikacji na 2019 rok” zgodnie z
warunkami umowy ramowej,
Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” wdrażała
aktualizacje LSR oraz Procedur wyboru i oceny operacji przez Radę. Zmiany spowodowane
były koniecznością aktualizacji z uwagi na zmieniające się przepisy prawa oraz zamieniającą
się koniunkturę na rynku lokalnym w zakresie potrzeby realizacji projektów o określonym
profilu. W tym zakresie prowadziła także konsultacje społeczne.

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” prowadziła
działania administracyjne, niezbędne do zapewnienia sprawnej i efektywnej pracy biura RLGD
PB, dotyczyły standardowych czynności takich jak:
- wynagrodzenia pracowników,
- opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, prawne i eksploatacyjne,
- sprzątanie pomieszczeń
- obsługa informatyczna
- opłata za podróże służbowe
- zakup materiałów biurowych
Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” zorganizowała i
przeprowadziła szkolenie dla organów oraz pracowników biura w zakresie: Procedury wyboru
i oceny operacji do dofinasowania w perspektywie 2019-2020
Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” zorganizowała i
przeprowadziła spotkanie analityczno-refleksyjne dotyczące postępu we wdrażaniu operacji
oraz wypracowaniu dalszych kierunków działań na rok 2020 dla RLGD PB
W siedzibie RLGD P prowadzono cykliczne spotkania doradcze w temacie dokumentacji
wnioskowej, wniosków o płatność, dokonywania uzupełnień oraz odpowiedzi na pytania
absorbujące potencjalnych wnioskodawców.
Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” przeprowadziła
nabory wniosków o dofinasowanie od 29 lipca 2019 r. – do 06 września 2019 r., dla
następujących działań:
Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie nowych miejsc pracy w tym tworzenie nowych podmiotów
gospodarczych lub utrzymanie miejsc pracy na obszarze LGD. Alokacja – 732 440,00 zł wpłynęło 7 wniosków, wszystkie wnioski były zgodne z LSR, do dofinasowania wybrano 7
wniosków z czego 3 mieściły się w dostępnej alokacji.
Przedsięwzięcie 1.1.2. Wspieranie rozwoju lub przebranżowienia istniejących podmiotów
rybackich . Alokacja – 690 918,00 zł – nie wpłyną żaden wniosek
Przedsięwzięcie 1.2.1 Wspieranie produktów i usług sektora rybactwa i akwakultury
powstających na terenie LGD (w tym m.in. publikacje, marketing, sprzedaż bezpośrednia)
poprzez tworzenie lub rozwój łańcucha dostaw Alokacja – 830 760,00 zł - wpłynęły 4
wnioski, wszystkie wnioski były zgodne z LSR, do dofinasowania wybrano 4 wnioski z czego
4 mieściły się w dostępnej alokacji.
Przedsięwzięcie 1.2.2. Wspieranie innowacyjnych działań młodych ludzi mających na celu
usprawnienie lub modernizację łańcucha dostaw produktów sektora rybactwa i akwakultury
Alokacja – 878 940,00 zł - wpłynął 1wniosek, wniosek były zgodny z LSR, został wybrany
do dofinasowania wybrano mieścił się w dostępnej alokacji.

V. Realizacja Planu Komunikacji na 2019 r.
Zrealizowano wszystkie zadania zaplanowane przez Zarząd w Planie Komunikacji na 2019 r.
tj:
1. Warsztat analityczno-refleksyjny - 1 warsztat - 24 osoby,
2. Artykuły w prasie lokalnej – 2 artykuły, nakład egzemplarzy - 6 000 egz., 6 000 odbiorców,
3. Materiały promocyjne - 1 kpl. - 30 odbiorców,

4. Bieżące informacje na stronie www.rlgd-pb.pl - artykuły informacyjne, strona www.rlgdpb.pl - 500 odsłon,
5. Indywidualne doradztwo dla beneficjentów prowadzone przez pracowników biura - porady
indywidualne - 20 osób
6. Informacje dotyczące planowanych działań aktywizujących na stronie www.rlgd-pb.pl Artykuły informacyjne, strona www.rlgd-pb.pl - 100 odsłon
7. Współorganizacja III Ogólnopolskiego Towarzyskiego Spinningowego Turnieju Trzech
Jezior Parami z Łodzi - 1 turniej - 30 osób
8. Współorganizacja XVIII Ogólnopolskich Towarzyskich Zawodów Spinningowych Parami
z Łodzi o Puchar Jeziora Bobięcińskiego Wielkiego - 1 turniej - 100 osób
9. Współorganizacja wędkowania niepełnosprawnych pn. „Wielkie Rybobranie” - 1 turniej25 osób
10. Współorganizacja Biwaku wędkarskiego - 2 biwaki - 40 osób
11. Współorganizacja szkółki wędkarskiej - 1 grupa - 25 osób
12. Współorganizacja
IV Ogólnopolskiej Konferencji Hodowców Ryb w Obiegach
Zamkniętych - 1 konferencja - 30 osób
13. Badania dotyczące jakości świadczonej pomocy przez RLGD PB na etapie przygotowania
wniosku o przyznanie pomocy - ankiety ewaluacyjne - 40 osób
VI. Pozostałe wydarzenia promocyjne i kulturowe RLGD „Pojezierze Bytowskie”.
1. Spotkanie informacyjne z przedsiębiorcami w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
STOLEM w Bytowie,
2. Wizyta gości ze Skandynawii – rybacy i hodowcy wymiana doświadczeń,
3. Wizyta Gości z Litwy – samorządowcy wymiana doświadczeń,
4. Udział w dożynkach powiatowych na zaproszenie Starosty Powiatu Bytowskiego i Wójta
Gminy Parchowo,
5. Współorganizacja imprezy dla osób niepełnosprawnych w gminie Czarna Dąbrówka
„Wędkowanie osób niepełnosprawnych – Dzień z Wędką”,
6. Wizyta przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania z Mediolanu – wymiana doświadczeń,
7. Wizyta Janusza Lewandowskiego europosła, prezentacja działań RLGD PB,
8. Udział w dwóch spotkaniach szkoleniowo-informacyjnych organizowanych przez DPROW
UMWP
9. Organizacja obchodów 10-lecia funkcjonowania RLGD PB,
10. Organizacja Towarzyskiego Spinningowego Turnieju Wędkarskiego Parami z Łodzi o
Puchar Prezesa Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” z okazji
obchodów 10-lecia funkcjonowania.
VII. Współpraca w realizacji projektów partnerskich i podjęte działania na rzecz
pozyskania funduszy zewnętrznych
1. Partnerstwo i realizacja projektu „Dźwignia do zatrudnienia” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 20142020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Parterem widzącym
jest Powiatowy Urząd Pracy partnerzy: Gmina Bytów, RLGD PB. W ramach projektu
udzielane są dotacje na doposażenie stanowisk pracy, szkolenia i subsydiowanie
zatrudnienia.
2. Partnerstwo i realizacja projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie
Miastko oraz gminach ościennych poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii
– element „wyspy energetycznej ” Miasteckiego Klastra Energii” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
10 Energia, Działanie 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne

źródła energii – wsparcie dotacyjne. Liderem projektu jest Gmina Miastko. W ramach
tego projektu na budynku siedziby RLGD PB zostanie zamontowana instalacja
fotowoltaiczna o mocy 15 kW, która pozwoli nam na znaczące ograniczenie kosztów
zużycia energii elektrycznej. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2020 roku. Poziom
dofinasowania projektu wynosi 82,6%
Dyrektor biura przygotował i złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 – Priorytet 1 a Wsparcie działań misyjnych i
rozwoju instytucjonalnego edycja 2019, wniosek zakładał przebudowę budynku w sąsiedztwie
siedziby wraz z wyposażeniem dla celów rozwoju działalności Stowarzyszenia wraz z
pokryciem kosztów bieżących.
Wniosek przeszedł ocenę formalną i merytoryczną nie uzyskał dofinansowania z powodu braku
środków.
Dodatkowo dyrektor planował także składanie wniosków w ramach funduszu norweskiego w
konkursach ogłaszanych przez NFOŚ i GW jednak RLGD PB nie została tam sklasyfikowana
jako organizacja mogąca ubiegać się o dofinansowanie z uwagi na istotne zależności od
samorządów terytorialnych (kryterium wykluczające).
VIII. Konsultacje społeczne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
W ramach realizacji LSR wymagane były w roku 2019 tylko jedna konsultacje społeczne w
zakresie jej realizacji i ogłoszono je w dniu 01.07.2019 r. - dotyczyły aktualizacji procedur
oceny operacji przez Radę w zakresie zgodności z LSR
Prezes Zarządu RLGD „Pojezierze Bytowskie”
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