Uchwała nr WZ/63/2014
Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Pojezierze Bytowskie”

z dnia 05 kwiecień 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” za 2013r.

Na podstawie § 12 ust. 2, lit. b. Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze
Bytowskie” z dnia 23 marca 2013r. tekst jednolity z późn. zm., uchwala się, co następuje:

§1
Walne Zebranie Członków zatwierdza sprawozdanie rzeczowe z działalności Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie” za 2013r.

§ 2.
Sprawozdanie rzeczowe z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze
Bytowskie” za 2013r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
(podpis)

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie”
Sprawozdanie z działalności za rok 2013

Załącznik do Uchwały nr WZ/63/2014
Walnego Zebrania Członków LGR „Pojezierze Bytowskie”
z dnia 05.04.2014 r

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA
LOKALNA GRUPA RYBACKA
„POJEZIERZE BYTOWSKIE”
ZA ROK 2013

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie”
Sprawozdanie z działalności za rok 2013

I. Nazwa organizacji
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie”

II. Siedziba i adres
77-133 Tuchomie, ul. Szkolna 4
Tel. 59 822 12 50, e-mail: biuro@lgrpb.pl
NIP 842-174-29-09, REGON 220922396

III. KRS
Nr KRS – 0000340174
Data wpisu : 23.10.2009r.

IV. Organy stowarzyszenia
1.
2.
3.
4.

Walne Zebranie Członków
Zarząd
Komitet
Komisja Rewizyjna

V. 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 Obszarów Rybackich opracowanej przez Lokalną Grupę
Rybacką „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
poprawa 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
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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.

VI. Działalności organów
1. Walne Zebranie Członków
W 2013 roku odbyły się 3 Walne Zebrania Członków, w dniach 23.03.2013r., 25.06.2013r., oraz
16.09.2013r. Ogółem uczestniczyło w nich 243 członków w tym 239 uprawnionych do glosowania.
Podjęto 24 uchwały w następujących sprawach:

LP.

NUMER
UCHWAŁY

DATA
UCHWAŁY

1

WZ/29/2013

23.03.2013

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania rzeczowego z działalności
Zarządu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze Bytowskie” za 2012r.

2

WZ/30/2013

23.03.2013

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu
Stowarzyszenia LGR „Pojezierze Bytowskie” za 2012r.

3

WZ/31/2013

23.03.2013

W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu
Stowarzyszenia LGR „Pojezierze Bytowskie” za 2012r.

4

WZ/32/2013

23.03.2013

W sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGR „Pojezierze
Bytowskie” absolutorium za 2012r.

5

WZ/33/2013

23.03.2013

W sprawie wprowadzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego
statutu
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
„Pojezierze Bytowskie”.

6

WZ/34/2013

23.03.2013

W sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komitetu LGRPB

7

WZ/35/2013

23.03.2013

W sprawie wysokości i trybu wnoszenia składek członkowskich oraz
wpisowej Stowarzyszenia LGR „Pojezierze Bytowskie”

8

WZ/36/2013

23.03.2013

W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Stowarzyszenia LGR
„Pojezierze Bytowskie” do Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi

9

WZ/37/2013

23.03.2013

W sprawie przywrócenia w prawach członka Stowarzyszenia LGR
„Pojezierze Bytowskie”

10

WZ/38/2013

23.03.2013

W sprawie odwołania członków Komitetu Stowarzyszenia LGR
„Pojezierze Bytowskie”

11

WZ/39/2013

23.03.2013

W sprawie powołania na członków Komitetu Stowarzyszenia LGR
„Pojezierze Bytowskie”

12

WZ/40/2013

23.03.2013

W sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia LGR „Pojezierze Bytowskie”.

13

WZ/41/2013

23.03.2013

W sprawie powołania na członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
LGR „Pojezierze Bytowskie”
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14

WZ/42/2013

23.03.2013

W sprawie powołania na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia LGR „Pojezierze Bytowskie”

15

WZ/43/2013

23.03.2013

W sprawie wyrażenia zgody na włączenie się Stowarzyszenia LGR
„Pojezierze Bytowskie” do projekty współpracy pt. „Północny Szlak
i jego realizacje.

16

WZ/44/2013

23.03.2013

W sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procedury zmierzającej
zawarcia umowy dzierżawy działki nr 32 w Łupawsku na potrzeby
projektu pn. "Północny Szlak Rybacki".

17

WZ/50/2013

25.06.2013

W sprawie wprowadzenia zmian do statutu Stowarzyszenia Lokalna
Rybacka „Pojezierze Bytowskie”.

18

WZ/51/2013

25.06.2013

W sprawie przyjęcia Regulaminu Funkcjonowania Zarządu LGR
"Pojezierze Bytowskie"

19

WZ/52/2013

25.06.2013

W sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komitetu LGRPB

20

WZ/53/2013

25.06.2013

W sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej LGR
"Pojezierze Bytowskie"

21

WZ/54/2013

25.06.2013

W sprawie odwołania członka Komitetu LGR "Pojezierze Bytowskie"

22

WZ/55/2013

25.06.2013

W sprawie ustalenia liczby członków Komitetu Stowarzyszenia LGR
"Pojezierze Bytowskie"

23

WZ/64/2013

16.09.2013

24

WZ/65/2013

16.09.2013

W sprawie zakupu działki zabudowanej nr 32/1 położonej
Łupawsku na potrzeby realizacji projektu np. „Północny Szlak
Rybacki"
W sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa
"Pojezierze Bytowskie" do zawarcia umowy dzierżawy
działki nr 32/3 w Łupawsku na potrzeby realizacji projektu pn.
"Północny Szlak Rybacki"

W 2013 roku przyjęto 49 nowych członków, a wykluczonych zostało 53 na podstawie §10 pkt. 1 lit. b i
c statutu. Na dzień 31.12.2013r. Stowarzyszenie posiadało 241 członków.
2. Zarząd
Zarząd realizując swoje statutowe obowiązki dnia 24 styczna 2013 roku podpisał umowę na
funkcjonowanie Lokalnej Grupy Rybackiej, nabywania umiejętności oraz aktywizacji lokalnej
społeczności w 2013 roku, której zakres rzeczowy i finansowy podzielony został na 4 etapy i
dokumentowany we wnioskach o płatność. W roku 2013 Zarząd spotkał się 16 razy, podejmując 16
uchwał w sprawie:

LP.

NUMER
UCHWAŁY

DATA
UCHWAŁY

1

Z/1/2013

2013-02-07

Wykluczenia członków zwyczajnych Stowarzyszenia LGRPB

2

Z/28/2013

21.03.2013

W sprawie wykluczenia członków zwyczajnych
Stowarzyszenia LGRPB

3
4
5
6
7

Z/45/2013
Z/46/2013
Z/47/2013
Z/48/2013
Z/49/2013

06.05.2013
06.05.2013
15.05.2013
20.06.2013
20.06.2013

CZEGO DOTYCZY

W sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych LGRPB.
W sprawie zatwierdzenia zakładowego planu kont LGRPB.
W sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych LGRPB.
W sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych LGRPB.
W sprawie przyjęcia regulaminu Pracy Biura LGRPB.
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8

Z/56/2013

25.07.2013

W sprawie wykluczenia członków zwyczajnych
Stowarzyszenia LGRPB

9

Z/57/2013

25.07.2013

W sprawie wykluczenia członków zwyczajnych
Stowarzyszenia LGRPB

10

Z/58/2013

25.07.2013

W sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych LGRPB.

11

Z/59/2013

25.07.2013

W sprawie zamrożenia etatów i wynagrodzeń pracowników
biura LGRPB

12

Z/60/2013

25.07.2013

W sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania
pracowników biura LGRPB.

13

Z/61/2013

13.08.2013

W sprawie przyjęcia wzorów dokumentów stosowanych
podczas oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach
LSROR Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Bytowskie

14

Z/63/2013

05.09.2013

W sprawie zatwierdzenia koncepcji funkcjonalnoprzestrzennej adaptacji budynku w Łupawsku na potrzeby
Centrum Promocji i Edukacji

15
16

Z/66/2013
Z/226/2013

28.10.2013
18.12.2013

W sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych LGRPB.
Wykluczenia członków zwyczajnych Stowarzyszenia LGRPB

Jednym z głównych zadań nad którym Zarząd pracował przez cały 2013 rok była koncepcja adaptacji
budynku po byłej szkole w Łupawsku na potrzeby Centrum Edukacji i Promocji Pomorskiego Szlaku
Rybackiego. Została opracowana ostateczna koncepcja adaptacji tego budynku, a także wyłoniono
firmę, której zlecono przygotowanie dokumentacji budowalnej pod pozwolenie na budowę.
W I półroczu 2013roku LGR PB sprawowała przewodnictwa w Maszoperii Pomorskich Lokalnych Grup
Rybackich podczas której Zarząd był inicjatorem różnego rodzaju spotkań.
Zarząd uczestniczył również w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Urząd
Marszałkowski, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz innych podmiotów na które byli
zapraszani.
3. Komitet
Działalność Komitetu w 2013 r. skupiła się głownie na zadaniach statutowych należących wyłącznie
do tego organu czyli na:
1) Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.
2) Wyborze operacji do dofinasowania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
Obszarów Rybackich.
Ponadto członkowie Komitetu brali udział w posiedzeniach na których pracowano nad
uszczegółowieniem i wypracowywaniem jednolitego stanowiska w sprawie kryteriów oceny zarówno
pod kontem zgodności z LSROR jak i kryteriami wyboru. Szczegółowe sprawozdanie z działalności
Komitetu zostanie przedstawione na Walnym Zebraniu Członków w dniu 15.03.2014r. przez
Przewodniczącego Komitetu.
4. Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna realizując swoje statutowe obowiązki spotkała się w 2013 roku 3 razy , w tym
jedno wspólne posiedzenia z Zarządem. Pierwsze spotkanie w dniu 06.03.2013r. dotyczyło
zatwierdzenie sprawozdania rzeczowego i finansowego z działalności LGR PB. Kolejne posiedzenie
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w dniu 21 listopada 2013r. dotyczyło analizy pod względem zachowania procedur konkursowych
zakończonego IV naboru wniosków w ramach 6 konkursów, natomiast w dniu 26 listopada 2013r.
Komisja Rewizyjna odbyła wspólne posiedzenie z Zarządem i dotyczyło szczegółowej analizy
wniosków złożonych w ramach działania „Ochrona środowiska….” a konkretnie klęski żywiołowej.
W roku 2013 Komisja Rewizyjna podjęła 1 uchwałę w następujących sprawach zatwierdzenia
sprawozdania rzeczowego i finansowego z działalności LGR PB.

VII. Opis działalności Stowarzyszenia.
Działalność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Bytowskie w 2013 roku
skoncentrowana była głównie na 5 działaniach:


Administrowanie LGR



Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności LGR



Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR
lub działalnością LGR



Szkolenia pracowników LGR, członków Zarządu, Komitetu oraz Komisji Rewizyjnej

I. Działanie „Administrowanie LGR”
Koszty administracyjne obejmowały wynagrodzenie 6 pracowników biura na pełny etat
i wynagrodzenie 1 pracownika na ½ etatu wraz z pochodnymi oraz sprzątanie pomieszczeń
biurowych na umowę zlecenie. Koszty Komitetu – liczba członków Komitetu do 25.06.2013r wynosiła
23 członków następnie uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 15.06.2013 zmniejszono ja do
21 członków. Koszty Zarządu – 5 osób oraz Komisji Rewizyjnej – 3 osoby. Ze względu na dużą
awaryjność i bardzo zły stan techniczny potwierdzony opinią eksperta została zakupiona nowa
kserokopiarka jak również 2 laptopy. Pozostałe działania administracyjne dotyczyły standardowych
czynności takich jak: opłaty abonamentowe za telefony, opłaty pocztowe, usługi prawne
i telekomunikacyjne, opłata za wynajem pomieszczeń biurowych, podróże służbowe, zakup
materiałów biurowych, opłaty sadowe i skarbowe. Poniesione koszty administracyjne były niezbędne
do zapewnienia sprawnej i efektywnej pracy biura LGR oraz wdrażania LSROR.
II. Działanie „Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności LGR”
Zorganizowano w dniach 17 i 18 września 2013r jeden dwudniowy cykl szkoleniowy, z zakresu
wypełniania wniosku o płatność. Wydano 4 stronnicową gazetę pn.: „Aktualności LGR Pojezierze
Bytowskie” wraz z dystrybucją w nakładzie 4 tyś., ponadto wydana została mapa z atrakcjami
turystycznymi obszaru działania LGR PB oraz przewodnik dla wędkarzy. Publikowano artykuły w
lokalnych mediach, opracowano ulotki, plakaty i foldery informacyjne oraz mapę interaktywna
pokazująca zrealizowane projekty w ramach PO RYBY. Przygotowano i wykonano gadżety
promocyjne typu: kalendarze, koszulki z nadrukiem, smycze, torby papierowe z nadrukiem, gadżety
odblaskowe dla dzieci, worki sportowe dla dzieci z aplikacjami odblaskowymi, drewniane jojo,
bidony, 3 tablety zakupione na konkurs „Las wokół nas”, pendrive, polary, długopisy papierowe z
nadrukiem, balony metalizowane, Została zaktualizowana strona internetowa, utrzymano domeny i
usługi hostingowe, został przygotowany materiał filmowy w postaci dwóch filmów reklamowych dot.
terenu działania LGR PB oraz realizacji projektów przez beneficjentów, którzy otrzymali
dofinansowanie. Zorganizowano usługi doradcze ( w ilości 42 godzin), mające na celu pomoc
beneficjentom przy tworzeniu takich dokumentów jak: uproszczony plan biznesowy, kosztorys.
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Wszystkie podjęte w tym zakresie działania przyczyniły się do szerokiej informacji o Osi 4 PO RYBY
oraz działalności LGR PB.
III. Działanie „Szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków komitetu LGR”
W ramach działań podnoszących kompetencje pracowników biuro, przeprowadzono zajęcia
konwersatoryjne z języka angielskiego jak również pracownicy uczestniczyli w szkoleniach z zakresu
przeprowadzania ewaluacji wskaźników. W ramach szkolenia dla organów przeprowadzono
szkolenie z zakresu uszczegóławiania kryteriów wyboru w zakresie zgodności z LSROR oraz z
lokalnymi kryteriami. Szkolenie rozpoczęło się wizją lokalna w terenie u beneficjentów, którzy
zakończyli działania na które otrzymali dofinansowanie.
IV. Działanie „Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym
LSROR lub działalnością LGR” .
Dnia 29 czerwca 2013r. zorganizowano jednodniową imprezę promocyjną pn.: „Pomorski Dzień
Rybaka”, mającą na celu przede wszystkim promocję terenu LGR PB oraz Osi 4 PO RYBY. Pomorski
Dzień Rybaka” rozpoczął się ustanawianiem rekordu Polski w jednoczesnym wędkowaniu na akwenie.
Ustanawianie rekordu Polski odbyło się na jeziorze Jeleń i uczestniczyło w nim 476 uczestników.
Pozostałe atrakcje związane z PDR odbyły się na rynku miejskim oraz na zamku. Podczas tej imprezy
na zamku m.in. odbyła się również konferencja na której swoją działalność zaprezentowała LGR PB
oraz sektor rybacki a także zaprezentowała się Gmina Bytów. Organizacja i udział w tego typu
imprezach pozwoliła dotrzeć do jeszcze szerszego grona beneficjentów i nawiązać z mieszkańcami
naszego terenu bliższy kontakt.
V. Działanie „Działania aktywizujące lokalne społeczności”
W roku 2013 kontynuowano działania w zakresie współpracy ze środowiskiem wędkarskim.
Utworzono i dofinansowano 4 szkółki wędkarskie dla dzieci szkół podstawowych, udzielano także
wsparcia w postaci puchar i gadżetów dla 9 kół i Stowarzyszeń wędkarskich. Zorganizowano w dniu
18 listopada 2013r. Gale Wędkarską na której podsumowana sezon wędkarski 2013. Zorganizowany
został w dniach 18-22.09.2013 wyjazd studyjny na południe Polski. W wyjeździe uczestniczyli
przedstawiciele wszystkich trzech sektorów a celem wyjazdu było poznanie dobrych praktyk w
zakresie promocji produktów regionalnych. W dniu 25 października 2013r. w Zespole Szkól w
Potęgowie odbył się finał konkursu plastycznego pn. „Oto Pojezierze Bytowskie” w którym udział
wzięli uczniowie szkół z obszaru działania LGR PB. Finaliści konkursu w nagrodę pojechali w dniu
31.10.2013 na wycieczkę do Centrum Kopernika w Warszawie. LGR Pojezierze Bytowskie była
również współorganizatorem III Edycji Powiatowego Konkursu na prezentacje multimedialna pn. „LAS
WOKÓŁ NAS”, fundując 3 pierwsze nagrody.
VI. Działania w ramach Maszoperii Pomorskich Grup Rybackich w okresie 2012-2013.
W ramach działań Maszoperii Pomorskich Grup Rybackich w okresie od II półrocza 2012 roku do
końca 2013 roku zrealizowano działania w następujących zakresach:
 spotkania robocze dot. spraw bieżących,
 szkolenia w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń pracowników LGR,

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Bytowskie”
Sprawozdanie z działalności za rok 2013









wyjazd studyjny do SILKEBORGU w Dani, którego celem było poznanie funkcjonowania
budynków pasywnych oraz zwiedzane modelowego Aqua Parku i wykorzystanie zdobytej
wiedzy do powstającego Północnego Szlaku Rybackiego,
spotkania dot. wypracowania jednolitego systemu ewaluacji i wdrażania LSROR,
spotkania mające na celu stworzenie wspólnego produktu turystycznego pełniącego funkcje
edukacyjno promocyjną w postaci Centrów Promocji i Edukacji w ramach Północnego Szlaku
Rybackiego,
konferencja dot. marketingu turystycznego pod kontem promocji i funkcjonowania
Północnego Szlaku Rybackiego,
cykl 3 wyjazdów studyjnych w ramach dobrych praktyk po terenie wszystkich LGR woj.
pomorskiego, który odbywał się w III etapach:
 I etap - LGR Kaszuby i LGR Pojezierze Bytowskie
 II etap - LGR Mórenka i Pojezierze Krajeńskie
 III etap - Północnokaszubska LGR , Słowińska Grupa Rybacka i LGR „Pradolina Łeby”

Uczestnikami wyjazdów byli przedstawiciele wszystkich LGR woj. pomorskiego.
Wszystkie podjęte w 2013 roku działania miały na celu jak najlepsze wdrożenie LSROR na terenie
objętym działaniem Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie”.
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