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WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Lokalna Grupa Rybacka
KASZUBY

27 kwietnia 2022 r.

Program
Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Rybackiej KASZUBY
1.

Otwarcie obrad

2.

Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał

3.

Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Protokolanta
a) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego, Sekretarza i Protokolanta
b) głosowanie

4.

Przyjęcie porządku obrad
a) przedstawienie porządku obrad
b) dyskusja
c) głosowanie

5.

Sprawozdanie Zarządu z działalności LGR Kaszuby za 2021 rok
(sprawozdanie finansowe i merytoryczne)

6.

Sprawozdanie z działalności Rady LGR Kaszuby za 2021 r.

7.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej LGR Kaszuby za 2021 r.

8.

Dyskusja nad sprawozdaniami wymienionymi w punkcie 5, 6 i 7

9.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności LGR
Kaszuby za 2021 rok
a) przedstawienie projektu uchwały
b) podjęcie

uchwały

w

sprawie

zatwierdzenia

sprawozdania

merytorycznego

z działalności LGR Kaszuby za 2020 rok
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności LGR
Kaszuby za 2021 rok
a) przedstawienie projektu uchwały
b) przedstawienie

opinii

Komisji

Rewizyjnej

do

sprawozdania

finansowego

Stowarzyszenia
c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności
LGR Kaszuby za 2021 rok
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi LGR Kaszuby absolutorium
a) przedstawienie projektu uchwały
b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do wniosku o udzielenie absolutorium
Zarządowi LGR Kaszuby
c) dyskusja
d) podjęcie uchwały

12. Dyskusja programowa
a) przedstawienie przez Zarząd planu pracy LGR Kaszuby na 2022 rok
b) dyskusja
13. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady LGR Kaszuby
a) przedstawienie kandydata na członka Rady
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady LGR Kaszuby

14. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 76/XI/2016 Walnego Zebrania
Członków LGR Kaszuby z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie w sprawie zasad
wynagradzania członków organów stowarzyszenia i zasad zwrotu ponoszonych przez
nich kosztów w związku z pełnieniem funkcji w tych organach
a) przedstawienie projektu uchwały
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały
15. Sprawy różne
16. Wolne wnioski
17. Zamknięcie Walnego Zebrania

Uchwała nr 112/XVII/2022
Walnego Zebrania Członków LGR Kaszuby
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Lokalnej Grupy
Rybackiej Kaszuby za 2021 rok
Na podstawie §12 ust.2 pkt.2 Statutu LGR Kaszuby przyjętego Uchwałą nr 106/XVI/2021
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z dnia
24 czerwca 2021 r.
Walne Zebranie Członków LGR Kaszuby uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie merytoryczne Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby z siedzibą
w Chmielnie za 2021 rok.
§2
Sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w §1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków:
Sekretarz Walnego Zebrania Członków:

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI
LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ KASZUBY
za 2021 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 112/XVII/2022
Walnego Zebrania Członków
LGR Kaszuby
z dnia 24 czerwca 2021 r.

ZADANIA

I.

WDRAŻANIE I REALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
I.A ADMINISTROWANIE LGR KASZUBY

I.A/1. Działalność organów LGR Kaszuby:
 Zarząd - 6 posiedzeń
 Komisja Rewizyjna – 1 posiedzenie
 Walne Zebranie Członków - 1 zebranie
 Rada – 2 posiedzenia (3 spotkania)
I.A/2. Organizacja i działalność Biura LGR Kaszuby:
 zatrudnienie pracowników:
I – XII 2021 (4 pracowników)
- dyrektor biura – 1 etat
- specjalista ds. administracji i promocji/ kierownik projektu (PROO) – 1 etat
- specjalista ds. LSR – 1 etat
- główny księgowy – ¼ etatu

Data ogłoszenia
naboru

Termin
składania
wniosków

Liczba
złożonych
wniosków

Alokacja w
naborze

Łączna
wnioskowana
kwota o
dofinansowanie

Różnica

Liczba
protestów

1.3.1 Obiekty
infrastruktury
turystycznej i
rekreacyjnej,
przeznaczonej na
użytek publiczny
historycznie lub
terytorialnie
związane z
działalnością
rybacką, w tym
zapewniające dostęp
osobom z
niepełnosprawnością

08.10.2021 r.

29 października – 15 listopada
2021r.

Cel szczegółowy
z LSR
1.3 Tworzenie i/lub
rozwój publicznie
dostępnej
infrastruktury
turystycznej i
rekreacyjnej na
obszarze LSR,
związanych z
kaszubską tradycją
rybacką

Przedsięwzięcie

1/1.3./2021

Nr naboru

I.A/3. Nabory wniosków o dofinansowanie

5

360 000,00 zł

351 950,28 zł

8 049,72 zł

------

08.10.2021 r.

29 października – 15 listopada
2021r.

9

29 października – 15 listopada
2021r.

1/3.3./2021

3.3 Wspieranie
różnicowania form
działalności w
ramach rybołówstwa
i akwakultury oraz
działalności około
rybackie

3.2.1 Projekty dla
przedsiębiorców, w
tym szczególności
rybaków,
wzmacniające
konkurencyjność
oraz pozwalające
utrzymać i/lub
zwiększyć
zatrudnienie w celu
rozwoju obszaru
LGR Kaszuby
3.3.1 Projekty
różnicowania
działalności lub
dywersyfikacji
zatrudnienia w
sektorze rybactwa
i/lub akwakultury w
celu utrzymania lub
utworzenia miejsc
pracy niezwiązanych
z działalnością
rybacką

08.10.2021 r.

1/3.2./2021

3.2 Wsparcie
przedsiębiorstw z
obszaru LGR
Kaszuby
wzmacniających
konkurencyjność
oraz pozwalających
utrzymać i/lub
zwiększyć
zatrudnienie w celu
rozwoju obszaru
LGR Kaszuby

2

668 899,83 zł

965 118,50 zł

- 296 218,67
zł

------

130 000,00 zł

125 141,00 zł

4 859,00 zł

------

I.A/4. Spotkania, szkolenia, konferencje ws. okresu budżetowego 2014 – 2020 oraz 2021 – 2027, SRWP 2030,
wdrażania LSR
Data
25.03.2021 r.
28.06.2021 r.
15.09.2021 r.
I.A/5.

30.09.2021 r.
06.10.2021 r.
21.10.2021 r.

Rodzaj spotkania
Spotkanie informacyjne online dot. PROW, RLKS, PO RYBY
Spotkanie online -wymiana informacji i doświadczeń między podmiotami
zaangażowanymi w realizację Priorytetu 4 PO „Rybactwo i Morze”, FARNET
we współpracy z Departamentem Rybołówstwa MRiRW
Spotkanie konsultacyjne online dot. projektu Programu Fundusze Europejskie
dla Pomorza 2021-2027, UMWP
Konferencja pn. „RLKS w nowej perspektywie finansowej w oparciu
o doświadczenia z okresu programowania 2014-2020” w Chojnicach
Wysłuchanie online - Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata
2021-2027
Spotkanie online dotyczące Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla
Rybactwa 2021-2027 organizowane przez UMWP

Złożenie wniosku o dofinansowanie na funkcjonowanie w 2022 roku (14.10.2021 r.), umowę podpisano w dniu
15.12.2021 r.
I.A/6. Konsultacje w siedzibie LGR Kaszuby m.in na temat:
 Ogólnych zasad przygotowywania do realizacji 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”, w tym: realizacja projektów,
wydatkowanie środków z zaliczki, przygotowanie wniosku o płatność wraz z załącznikami, stosowanie zasady
konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców, itp.
I.A/7. Kontrole przeprowadzone przez UMWP:
 01.06.2021 r. - kontrola prawidłowości realizacji działań w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju
 09.06.2021 r. – kontrola prawidłowości realizacji działań w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju
 10.06.2021 r. - kontrola prawidłowości realizacji działań w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju

 11.06.2021 r. - kontrola prawidłowości realizacji działań w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju
 11.06.2021 r. - kontrola prawidłowości realizacji działań w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju
 15.09.2021 r. – 2 kontrole prawidłowości realizacji działań w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju
 22.10.2021 r. – kontrola zobowiązań wynikających z §5 umowy ramowej
 30.11.2021 r. - kontrolna monitoringowa podczas szkolenia członków Rady
 22.12.2021 r. – kontrola monitoringowa podczas szkolenia biura
I.A/8. Monitoring i ewaluacja
 Na bieżąco prowadzony jest monitoring z zakresu wydatkowania środków oraz realizacji wskaźników w ramach
LSR (umowy o dofinansowanie z Beneficjentami, zadanie w zakresie aktywizacji i kosztów bieżących, projekty
współpracy)
I.A/9. Informacje dodatkowe:
 Wniosek o płatność na funkcjonowanie w 2021 roku został złożony:
I etap – 26.07.2021 r.
II etap – 28.01.2022 r.
 Wnioskowana kwota pomocy za 2021 r. wyniosła 191 630,62 zł
 Łącznie LGR Kaszuby w 2021 roku odwiedziło 1408 gości

I.B DZIAŁANIA INFORMACYJNE I SZKOLENIOWE
I.B/1. Usługi doradcze, szkoleniowe, edukacyjne w formie indywidualnych konsultacji, świadczone przez
pracowników Biura
 udzielanie konsultacji i informacji w siedzibie LGR Kaszuby
 liczba uczestników/odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, edukacyjnych – 16 osób/podmiotów
I.B/2. Rozmowy telefoniczne, konsultacje za pośrednictwem poczty elektronicznej
 udzielanie konsultacji i informacji za pośrednictwem rozmów telefonicznych oraz poczty elektronicznej
I.B/3. Strona internetowa www LGR, profil LGR na Facebooku
 przekazywanie treści na temat działalności LGR Kaszuby poprzez stronę internetową oraz profil społecznościowy
I.B/4. Listy mailingowe do poszczególnych grup odbiorców
 działania polegające na przekazywaniu wiadomości mailowych dotyczących działalności LGR Kaszuby
np. w ramach konsultacji społecznych dotyczących proponowanych zmian w LSR, procedurach, kryteriach wyboru
operacji
I.B/5 "My rybacy z Kaszub"
 materiały promocyjne oraz materiały informacyjne z równoległym przekazem promocyjnym, skonstruowane jako
prezentacje Osobistych Doświadczeń
 informacje dostępne na stronie internetowej www LGR oraz na profilu LGR na Facebooku
 Łącznie informacja dotarła do 913 osób
I.B/6 „Biblioteka rybaka”
 informacje o zasobach kulturowych, przyrodniczych oraz zasobach rybołówstwa na Kaszubach
 zbiór publikacji w siedzibie LGR Kaszuby oraz w formie internetowej
I.B/7 „Gazetka informacyjno-promocyjna”
 gazetka informacyjno – promocyjna dotycząca realizowanych działań przez stowarzyszenie oraz realizowanych
inwestycji za pośrednictwem środków pozyskanych z LGR Kaszuby
 Informacja internetowa dostępna na stronie internetowej www LGR oraz na profilu LGR na Facebooku, listy
mailingowe do poszczególnych grup odbiorców
 Łącznie informacja dotarła do 277 osób

I.B/9. Wystrój siedziby LGR Kaszuby oraz najbliższego otoczenia, prowadzenie prezentacji/wystaw pokazujących
kaszubską tradycję rybacką opisanych w języku polskim i kaszubskim
I.B/10. Udział w wydarzeniach organizowanych na terenie objętym LSR
Rodzaj spotkania

Data
20-21.04.2021 r.
26.06.2021 r.

Zarybianie węgorzem Jezior Raduńskie Górne i Kłodno w miejscowościach Zgorzałe oraz
Chmielno
Piknik Wędkarski z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez PZW Koło Wędkarskie 57
w Kartuzach

I.B /11. Rozpowszechnianie materiałów i gadżetów informacyjno–promocyjnych (publikacje, ulotki, mapy, bruliony,
balony, itp.)
I.B/12 Szkolenie wewnętrzne dla członków Rady i pracowników biura:
 Szkolenie dla członków Rady z zakresu analizy wyników i jakości pracy Rady, postępów wdrażania LSR
i osiągania celów oraz wskaźników i ewaluacji (30.11.2021 r.)
 Szkolenie wewnętrzne dla pracowników biura „Ocena jakości świadczonego doradztwa: autoewaluacja,
podsumowanie działań biura” (22.12.2021 r.)

I.C DZIAŁANIA W ZAKRESIE ANIMACJI LOKALNEJ
I.C/1. Edukacyjne działania aktywizujące dla dzieci i młodzieży w zakresie kaszubskiej tożsamości obszaru LGR
Kaszuby, z uwzględnieniem miejsca i roli kaszubskiej tradycji rybackiej
 Działania edukacyjne na rzecz popularyzacji Tradycyjnego kaszubskiego malarstwa na szkle
Miejsce realizacji zadania: siedziba LGR Kaszuby
Uczestnicy zadania: razem 91 osób
Termin: 31.05.2021 r., 18.06.2021 r., 15.09.2021
 Działania edukacyjne na rzecz popularyzacji znajomości nut kaszubskich i haftu kaszubskiego poprzez
organizację warsztatów malarstwa na ceramice w LGR Kaszuby
Miejsce realizacji zadania: siedziba LGR Kaszuby
Uczestnicy zadania: razem 97 osób
Termin: 7.06.2021 r., 9.06.2021 r., 10.06.2021 r., 11.06.2021 r.
 Przedsięwzięcia przyczyniły się do realizacji Celu Ogólnego 1: Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa
rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby oraz Celu szczegółowego 1.1 Zachowanie i popularyzacja
dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa,
wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR (cele Lokalnej Strategii Rozwoju)
I.C/2. Działania kulturalne ukierunkowane na odnowienie kaszubskiej tożsamości LGR, w tym upowszechniające
wiedzę o tradycyjnym sprzęcie rybackim i pracy rybaka

W ramach zadania przeprowadzono działania upowszechniające wiedzę o tradycyjnym sprzęcie rybackim
i pracy rybaka na Kaszubach poprzez prezentację wystawy sprzętu rybackiego przed siedzibą LGR Kaszuby
 Przedsięwzięcie przyczyniło się do realizacji Celu Ogólnego 1: Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa
rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby oraz Celu szczegółowego 1.1 Zachowanie i popularyzacja
dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa,
wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR (cele Lokalnej Strategii Rozwoju)
Miejsce realizacji zadania (zajęcia nt. tradycyjnego sprzętu rybackiego i pracy rybaka): siedziba LGR Kaszuby
Uczestnicy zadania: razem 48 osób
Termin: 9.06.2021 r., 10.06.2021 r.

I.C/3. Działania szkoleniowe uświadamiające negatywny wpływ ścieków, spływów i odpadów na stan biologiczny
i chemiczny wód w zbiornikach wodnych
 W ramach zadania przeprowadzono działania szkoleniowe uświadamiające negatywny wpływ ścieków,
spływów i odpadów na jakość wód poprzez projekcję filmów edukacyjnych w LGR Kaszuby
 Przedsięwzięcie przyczyniło się do realizacji Celu Ogólnego 2: Podniesienie świadomości ekologicznej
rybaków, mieszkańców i turystów na obszarze LGR Kaszuby oraz Celu szczegółowego 2.1. Gromadzenie
i popularyzacja wiedzy o zasobach rybołówstwa na obszarze LGR_K i występujących w nim zagrożeniach
dla środowiska oraz sposobach adaptacji do zmian klimatycznych. (cele Lokalnej Strategii Rozwoju)
Miejsce realizacji zadania: siedziba LGR Kaszuby
Uczestnicy zadania: razem 109 osób
Grupa I i II: 38 osób, 26.05.2021 r.
Grupa III: 22 osoby, 1.06.2021 r.
Grupa IV: 21 osób, 11.06.2021 r.
Grupa V: 28 osób, 14.06.2021 r.
I.C/4. Akcja informacyjna poprzez rozpowszechnianie informacji i udostępnienie publikacji, opracowań,
raportów itp. o zasobach naturalnych, w tym wodnych i zasobach rybołówstwa
 W ramach zadania prowadzono Bibliotekę Rybaka - „rybacki kącik czytelniczy”, gdzie wszystkie chętne osoby
mogły korzystać z udostępnionych publikacji, opracowań w siedzibie LGR Kaszuby w Chmielnie
 Przedsięwzięcie przyczyniło się do realizacji Celu Ogólnego 2: Podniesienie świadomości ekologicznej
rybaków, mieszkańców i turystów na obszarze LGR Kaszuby oraz Celu szczegółowego 2.1. Gromadzenie
i popularyzacja wiedzy o zasobach rybołówstwa na obszarze LGR_K i występujących w nim zagrożeniach
dla środowiska oraz sposobach adaptacji do zmian klimatycznych. (cele Lokalnej Strategii Rozwoju)
Odbiorcy zadania: 15 osób
I.C/5. Inicjatywy lokalne na rzecz dialogu obywatelskiego i zwiększania udziału lokalnych społeczności, w tym
rybaków, w rozwoju lokalnym i zarządzaniu zasobami rybołówstwa
 Współorganizacja wraz z Kaszubską Fundacją Nasza Checz oraz Kaszubskim Parkiem Krajobrazowym rajdu
terenowego "Nocny łowca komarów”, 18.08.2021 r.,
 Przedsięwzięcie przyczyniło się do realizacji Celu szczegółowego 4.2 Rozwój inicjatyw wspierających dialog
obywatelski i zwiększający rolę społeczności na obszarze LSR, w tym społeczności rybackiej w rozwoju
lokalnym. (cele Lokalnej Strategii Rozwoju)

II.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA STOWARZYSZENIA LGR KASZUBY
NA RZECZ LSR NIEFINANSOWANA Z DOTACJI NA WDRAŻANIE LSR

II/1. Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby
 Zajęcia edukacyjne w sali multimedialnej/interaktywnej m.in. z zakresu ekologii i ochrony przyrody
 projekcje bajek oraz filmów przyrodniczych w 3D w sali wielofunkcyjnej
II/2. Prowadzenie zajęć/warsztatów dla dzieci i młodzieży
 Warsztaty plastyczne np. malowania na ceramice, szkle, tkaninach
II/3. Odpłatna działalność statutowa
 Warsztaty plastyczne malowania na szkle, na kubkach, torbach ekologicznych, itp.
 Warsztaty filcowania.
Łącznie Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby w Chmielnie w 2021 roku odwiedziło ok. 1408 osób, w tym:
 Turyści, Mieszkańcy obszaru LGR Kaszuby
 Wnioskodawcy, Beneficjenci








III.

Grupy szkolne i przedszkolne z następujących miejscowości: Kolonia, Stężyca, Borcz, Stara Huta,
Kożyczkowo, Chmielno, Pomieczyńska Huta, Głodnica, Miechucino, Staniszewo, Brodnica Górna,
Kartuzy, Goręczyno, Dzierżążno, Borzestowo, Sierakowice, Somonino, Kiełpino, Jelonko, Wielki Klincz,
SOSW Żukowo, DPS Chmielno, DPS Nowe Łosienice, OREW Szklana, Stowarzyszenie „Korne bez
granic”
Uczestnicy obozów, wycieczek, kolonii: w tym m.in. dziecięca kadra Arka Gdynia itp.
Uczestnicy zebrania wiejskiego
Uczestnicy Walnego Zebrania Członków LGR

PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ LGR KASZUBY ZE ŚRODKÓW
Z DOTACJI INNYCH NIŻ PO „RYBACTWO I MORZE”

III/1. „PLAN ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ KASZUBY NA LATA 2020-2022” w ramach
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 1a.
 Projekt realizowany z dotacji Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego
Cel zadania: rozwój instytucjonalny i statutowy LGR Kaszuby poprzez prace modernizacyjne, renowacyjne,
wyposażeniowe, szkolenia pracowników oraz rozszerzenie dotychczasowej oferty o nowe warsztaty,
kącik malucha i pracownię ekologiczną.
Wartość dofinansowania: 388 572,40 zł
Termin realizacji: 01.07.2020 – 31.12.2022 r.
Zakres projektu w 2021 r.:
 organizacja warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu: filcowania, decoupage, mydeł
i świec, animacji dla dzieci w ramach kącika zabaw;
 finansowanie wynagrodzeń 2 pracowników
 Łącznie w warsztatach w ramach projektu wzięło udział ponad 1000 uczestników
W roku 2022 zaplanowano do realizacji:










renowację eksponatów rybackich i zakup szklanych zewnętrznych gablot;
modernizację systemu monitoringu i oświetlenia na zewnątrz;
opłata roczna za parasol licencyjny;
zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych;
wynagrodzenia pracowników;
szkolenia pracowników (księgowość i finanse, ceramika i szkło);
utworzenie ekopracowni – salki ekologicznej z wyposażeniem;
zakup pieca elektrycznego i materiałów na warsztaty ceramiki i szkła;
materiały informacyjno – promocyjne (ogłoszenia w prasie, ulotka promocyjna 2–języczna).

III/2. „Nagranie i wydanie płyty z utworami propagującymi dziedzictwo kulturowe Kaszub”
 Projekt realizowany 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.
 Wsparcie otrzymano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby.
Cel zadania: propagowanie i rozwój lokalnego dziedzictwa kulturowego Kaszub, w tym języka kaszubskiego.
Wartość dofinansowania: 75 000,00 zł
Termin realizacji: do 30.12.2022 r.
Zakres projektu będzie realizowany w 2022 r.:
Przedmiotem projektu jest nagranie i wydanie płyty, na której znajdą się autorskie kompozycje napisane
do filmów propagujących kulturę kaszubską, tj.: „Przygody Remusa” – animacja oparta na powieści „Życie

i przygody Remusa” A. Majkowskiego, „Kamienne serce – legenda Stolem i Stolemka” oraz animacji
„Opowieści Babci Iwonki”. Ponadto na płycie znajdą się tradycyjne kaszubskie utwory w nowych aranżacjach.
Kompozycje będą wzbogacone nowymi tekstami, wykonywanymi w całości w języku kaszubskim. Płyta zostanie
wydana w nakładzie 500 egzemplarzy.
III/3. „Dawne Chmielno. Kalendarz 2022”
 Projekt realizowany w ramach zadań publicznych współfinansowanych przez Gminę Chmielno.
Cel zadania: promocja Gminy Chmielno oraz uczczenie jubileuszu 800-lecia Chmielna poprzez prezentację
i przybliżenie oraz przypomnienie mieszkańcom Gminy jej bogactwa, tradycji, kultury kaszubskiej
Wartość projektu: 8 700,00 zł, w tym:
- Kwota dofinansowania: 7 500,00 zł
- Wkład własny osobowy: 1 200,00 zł
Termin realizacji: 01.04.2021 – 30.11.2021 r.
Zakres projektu:
o opracowanie i wydanie publikacji w formie pamiątkowego kalendarza - albumu na rok 2022, ze starymi
zdjęciami prezentującymi między innymi jego mieszkańców, budynki, zabytki, miejsca pamięci itp. usytuowane
w całej miejscowości Chmielno.
III/4. „Odkryj na nowo piękno Szwajcarii Kaszubskiej”
 Projekt realizowany w ramach zadań publicznych współfinansowanych przez Powiat Kartuski.
Cel zadania: zachowanie lokalnego dziedzictwa regionalnego w świadomości mieszkańców oraz ich zachęcenie
do poznania rodzimego regionu Kaszub – Powiatu Kartuskiego, jego przeszłości, współczesnego
dorobku, kultury, piękna krajobrazu i przyrody.
Wartość projektu: 3 770,00 zł, w tym:
- Kwota dofinansowania: 3 000,00 zł
- Wkład własny osobowy: 600,00 zł
- Wkład własny finansowy: 170,00 zł
Termin realizacji: 01.05.2021 – 15.12.2021 r.
Zakres projektu:

przygotowanie merytoryczne, opracowanie i wydanie paszportu turystycznego w formie edukacyjnego mini
przewodnika, który służyć będzie promocji Kaszub. W paszporcie wskazano ciekawe, mało znane miejsca,
które znaleźć można także dzięki opracowanej i zamieszczonej w paszporcie mapie.

wersja elektroniczna paszportu została udostępniona na stronie internetowej LGR Kaszuby

IV.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I MIĘDZYREGIONALNA

V/1. Z wody na talerz - zadania wspierające rozwijanie łańcuchów dostaw produktów rybackich
Cel zadania: międzynarodowa wymiana wiedzy i doświadczeń na rzecz podnoszenia wartości produktów
rybactwa na etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury
poprzez wyjazdy studyjne szlakiem kulinarnym wraz z warsztatami
Partnerzy:
1)
2)

Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
Lokalna Grupa Rybacka Shabla-Kavarna-Balchik z Bułgarii

W związku z pandemią COVID_19 w 2020 r. dokonano zmian w projekcie, które polegały na:
- zamianie wizyty studyjno-warsztatowej w Bułgarii na wyjazdy studyjno – warsztatowe na obszar PLGR
i LGR Kaszuby,
- wprowadzono nowe zadanie, tj. opracowanie interaktywnej mapy o tematyce produktów rybackich,

- zmniejszeniu wartości projektu i wydłużeniu okresu realizacji projektu do 22 stycznia 2021 r.,
Wartość projektu: 16 003,00 zł (było 42 265,00)
Termin realizacji: 23.07.2019 do 22.01.2021 r .
Uczestnicy:
- 24 osoby (po 12 osób z obszaru działania LGR Kaszuby i PLGR) - przedstawiciele reprezentujący LGR
lub/i osoby zaangażowane w rozwój lokalnej gastronomii (było: 24 osoby, w tym uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych o profilu gastronomicznym wraz z opiekunami ze szkół)
Zakres projektu zrealizowany w 2020 r.:
1. Wyjazdy studyjno – warsztatowe na obszar PLGR i LGR Kaszuby
- Jednodniowe wizyty studyjno-warsztatowe na obszarach LGR Kaszuby i PLGR dla 24 osób, w tym
12 osób z LGR Kaszuby oraz 12 osób z PLGR wraz z warsztatami online dla LGR Shabla – Kavarna
Balchik z Bułgarii.
2. Interaktywna mapa o tematyce produktów rybackich
- Wykonanie i udostępnienie autorskiej, interaktywnej mapy obszarów LGR Kaszuby oraz
Północnokaszubskiej LGR o tematyce produktów rybackich
Zakres projektu zrealizowany w 2021 r.:
- 22.01.2021 r. – złożono wniosek o płatność
- 13.04.2021 r. – przekazano uzupełnienia do wniosku o płatność
- 05.05.2021 r. – otrzymano informację z UMWP DPROW o zakończonej weryfikacji wniosku
o płatność
V/2. Potencjał rybactwa i wędkarstwa - tworzenie warunków dla rozwoju lokalnego obszarów LGR
Cel zadania: rozwój kapitału społecznego, nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, wymiana informacji
i doświadczeń przez LGR-y – partnerów projektu oraz rozwój i dywersyfikacja działalności rybackich
poprzez organizację międzynarodowych wyjazdów studyjnych.
Partnerzy:
1) Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei
2) Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
3) Słowińska Grupa Rybacka
4) Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Szczeciński"
5) Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka
6) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany"
7) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”
8) ΑΝΕΤΧΑ ΑΕ - Αναπτυξιακή Χαλκιδικής ΑΑΕ ΟΤΑ (Grecja)
9) “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”(Łotwa)
10) Vakarų Lietuvos Žuvininkystės Regiono Vietos Veiklos Grupė (Litwa)
Wartość projektu: 42 231,86 zł
Termin realizacji: 04.08.2020 do 31.12.2021 r .
 W ramach projektu zaplanowano:
 dwa wyjazdy studyjne partnerów z Polski do Grecji oraz na Litwą i Łotwę;
 wizyty partnerów zagranicznych w Polsce;
 działania promocyjne np. nakręcenie filmu o obszarze każdego z partnerów;
 spotkanie podsumowujące projekt.
W związku z pandemią COVID-19, ciągle zmieniającymi się obostrzeniami w różnych krajach oraz
ogromnym ryzyku związanym z organizacją wyjazdów zagranicznych partnerzy projektu podjęli decyzję
o odstąpieniu od realizacji projektu. Umowa o dofinansowanie została rozwiązana w dniu 11.05.2021 r.

V/3. Rybactwo wczoraj i dziś - realizacja działań na rzecz zachowania i promocji lokalnej tradycji
na obszarach: LGR Kaszuby, LGR „Mòrénka” i SRLGD „Morze i Parsęta”
Cel zadania: rozwój kapitału społecznego, nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, wymiana informacji
i doświadczeń przez LGR-y – partnerów projektu oraz promocja obszarów zależnych
od rybactwa i lokalnych tradycji na obszarach poprzez działania ukierunkowane
na zachowanie i promocję dziedzictwa obszarów partnerów projektu
Partnerzy:
1) Wdzydzko-Charzykowska Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
2) Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”
Wartość projektu: 45 505,35 zł
Termin realizacji: 27.05.2021 r. do 31.10.2022 r .
Zakres projektu w 2021 r.:
1) Plener rzeźbiarski - w ramach zadania zorganizowano tygodniowy Plener Rzeźbiarski pn. "Tradycje
lokalne w drewnie zaklęte”, który odbył się w dniach 22-29.04.2021 r. W inicjatywie udział wzięło 6
twórców z całej Polski.
2) Wydanie książeczek z bajkami dla dzieci - w ramach zadania przeprowadzono konkurs
na opracowanie tekstów oraz konkurs na opracowanie ilustracji do bajek o przygodach Wandzi
i Lutka w krainie Kaszubów. Wydano 5 książeczek z bajkami, w których znajdują się zwycięskie
scenariusze wraz z ilustracjami bajek.
W roku 2022 zaplanowano do realizacji:

Realizacja filmu promocyjno-edukacyjnego z obszarów działania partnerów
W ramach zadania zaplanowano wspólną realizację filmu promocyjno-edukacyjnego z obszarów działania
partnerów, ukazującego np. pracę rybaka oraz jego codziennego środowiska pracy, narzędzia połowów,
faunę i florę Bałtyku oraz jezior (ryby, ptaki, ssaki i glony), ciekawostki: jak funkcjonuje ławica ryb, co to
jest linia boczna u ryb i w jaki sposób ryby radzą sobie z zasoleniem, ryba słodkowodna a morska różnice
budowy.

WYDATKI 2021 r.*:
I. Wdrażanie i realizacja LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

231 447,15

1) Dofinansowanie PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zgodnie z umową o
dofinansowanie (zaliczka, refundacja)

191 630,62

2) Wkład własny sfinansowany ze środków własnych

II. Działalność statutowa Stowarzyszenia LGR Kaszuby na rzecz LSR
niefinansowana z dotacji na wdrażanie LSR, w tym:
A) KOSZTY FUNKCJONOWANIA BIURA LGR oraz UTRZYMANIA
OBIEKTU CPIE W CHMIELNIE
1) Koszty utrzymania obiektu, usługi telekomunikacyjne, bankowe, prąd, woda,
dzierżawa, ogrzewanie, wywóz śmieci, ochrona, konserwacja windy itp.
2) Koszty Zarządu, Rady LGR, Walnego Zebrania Członków (w tym diety
Zarządu, wynagrodzenia Rady, koszty podróży, poczęstunku, itp..)
III. Projekty zrealizowane przez LGR Kaszuby ze środków z dotacji innych
niż PO „Rybactwo i Morze” (wydatki finansowe)
1) „PLAN ROZWOJU LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ KASZUBY NA
LATA 2020-2022” w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich,
Priorytet 1a.,
2) Nagranie i wydanie płyty z utworami propagującymi dziedzictwo kulturowe
Kaszub

39 816,53

46 112,58
46 112,58
31 911,70
14 200,88
52 104,48
41 434,48
0,00

3) Dawne Chmielno. Kalendarz 2022

7 500,00

4) Odkryj na nowo piękno Szwajcarii Kaszubskiej

3 170,00

a) Dofinansowanie w ramach zadań publicznych Powiatu Kartuskiego
b) Wkład własny sfinansowany ze środków własnych

IV. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I MIĘDZYREGIONALNA
1) Z wody na talerz - zadania wspierające rozwijanie łańcuchów dostaw
produktów rybackich
2) Potencjał rybactwa i wędkarstwa - tworzenie warunków dla rozwoju
lokalnego obszarów LGR
3) Rybactwo wczoraj i dziś - realizacja działań na rzecz zachowania i promocji
lokalnej tradycji na obszarach: LGR Kaszuby, LGR „Mòrénka” i SRLGD
„Morze i Parsęta”
a) Dofinansowanie PO Rybactwo i Morze 2014-2020 - zgodnie z umową o
dofinansowanie (refundacja w 2022 r.)

b) Wkład własny sfinansowany ze środków własnych
RAZEM (I-IV)

3 000,00
170,00

44 505,35
0,00
0,00
44 505,35
42 268,27
2 237,08

374 169,56

* koszty poniesione w 2021 roku – sporządzono na podstawie danych z wniosków o płatność/sprawozdań
poszczególnych projektów oraz salda początkowego i końcowego na rachunku bankowym i w kasie

Uchwała nr 113/XVII/2022
Walnego Zebrania Członków LGR Kaszuby
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Lokalnej Grupy
Rybackiej Kaszuby za 2021 rok
Na podstawie §12 ust.2 pkt.2 Statutu LGR Kaszuby przyjętego Uchwałą nr 106/XVI/2021
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby z dnia
24 czerwca 2021 r.
Walne Zebranie Członków LGR Kaszuby uchwala co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby z siedzibą
w Chmielnie za 2021 r. składającego się z :
1) Bilansu –stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
2) Rachunku zysków i strat –stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
§2
Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków:
Sekretarz Walnego Zebrania Członków:

Uchwała nr 114/XVII/2022
Walnego Zebrania Członków LGR Kaszuby
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby absolutorium
Na podstawie §12 ust.2 pkt.2 oraz §14 ust.8 pkt.5 Statutu LGR Kaszuby przyjętego Uchwałą
nr 106/XVI/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
Kaszuby z dnia 24 czerwca 2021 r.

Walne Zebranie Członków LGR Kaszuby uchwala co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r. Zarządowi Lokalnej Grupy
Rybackiej Kaszuby w składzie:
1. Stanisław Klimowicz

- Prezes Zarządu

2. Janusz Bystron

- Wiceprezes Zarządu

3. Maciej Czapiewski

- Członek Zarządu

4. Hanna Kajeta

- Członek Zarządu

5. Anna Król

- Członek Zarządu

6. Jan Marciński

- Członek Zarządu

7. Zdzisław Okrój

- Członek Zarządu

8. Ewelina Pobłocka

- Członek Zarządu

9. Kinga Zaworska

- Członek Zarządu
§2

Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków:
Sekretarz Walnego Zebrania Członków:

Uchwała nr 115/XVII/2022
Walnego Zebrania Członków LGR Kaszuby
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie uzupełnienia składu Rady LGR Kaszuby
Na podstawie §16 ust. 1 w związku z §13 ust. 3 i §12 ust. 2 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Uchwałą nr 106/XVI/2021 Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia LGR Kaszuby z dnia 24 czerwca 2021 r.
Walne Zebranie Członków LGR Kaszuby uchwala, co następuje
§1
Powołuje się do składu Rady LGR Kaszuby n/w osoby:
Z sektora gospodarczego (rybackiego):
1. ……………………
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków:

Sekretarz Walnego Zebrania Członków:

Uchwała nr 116/XVII/2022
Walnego Zebrania Członków LGR Kaszuby
z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 76/IX/2016 Walnego Zebrania Członków LGR Kaszuby
z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie w sprawie zasad wynagradzania członków organów
stowarzyszenia i zasad zwrotu ponoszonych przez nich kosztów w związku z pełnieniem
funkcji w tych organach
Na podstawie §17 ust.1 Statutu LGR Kaszuby przyjętego Uchwałą nr 106/XVI/2021 Walnego
Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR Kaszuby z dnia 24 czerwca 2021 r.
Walne Zebranie Członków LGR Kaszuby uchwala co następuje:
§1
1. Członkom organów LGR Kaszuby tj. Zarządowi, Radzie i Komisji Rewizyjnej,
przysługuje od LGR Kaszuby zwrot kosztów przejazdów w związku z pełnieniem funkcji
w tych organach w wysokości ustalonej aktualnie obowiązującym rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
2. Prezesowi Zarządu LGR Kaszuby przysługuje miesięczne wynagrodzenie (dieta) z tytułu
pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w wysokości 2 000 zł brutto, wypłacane na koniec
miesiąca.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Walnego Zebrania Członków:
Sekretarz Walnego Zebrania Członków:

