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Sprawozdanie merytoryczne z działalności Lokalnej Grupy Działania  

„Mazurskie Morze” za rok 2017 

I – dane organizacji (m.in. nazwa, adres, numer KRS, data uzyskania statusu OPP a 

także informacje o członkach zarządu i organu nadzoru wewnętrznego oraz o celach 

statutowych i sposobach realizacji celów statutowych) 

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”, ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz, KRS 

0000312625, status OPP od 02.08.2013 r. 

Skład Zarządu:  

1. Dariusz Kizling – Prezes  

2. Aldona Mataj – Wiceprezes 

3. Hubert Sadownikow - Wiceprezes 

4. Adriana Rokosz – sekretarz 

5. Marek Kragiel – skarbnik 

6. Rafał Grusznis 

7. Jacek Bućko 

8. Lidia Świder 

9. Lidia Borys-Dymczyk 

10. Małgorzata Bigda 

Skład Komisji Rewizyjnej: 

1. Jolanta Karasek – Przewodnicząca 

2. Iwona Filipkowska 

3. Jerzy Komsta 

Cele statutowe: 

1) wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem środków z dwóch programów unijnych: 

PROW 2014-2020 i PORYBY 2014-2020 

2) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz obszarów zależnych 

od rybactwa, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, 

poprawa ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia 

działalności gospodarczej, a także aktywizacja oraz współpraca lokalnych środowisk, 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Sposoby realizacji celów statutowych: 

1) mobilizowanie ludności do brania aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów 

wiejskich i obszarów zależnych od rybactwa położonych w obszarze działania, 

2) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności 

na obszarach wiejskich i obszarach zależnych od rybactwa,  

3) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, wydawniczej, prowadzenie badań, 

analiz, ekspertyz, studiów. 
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II – charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego w okresie 

sprawozdawczym (m.in. opis głównych działań prowadzonych przez organizację, liczba 

odbiorców działań, informacje o działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej prowadzonej 

przez organizację), 

Stowarzyszenie prowadziło w roku 2017 następującą działalność nieodpłatną pożytku 

publicznego. 

Działania informacyjne 

1) Administrowanie i uaktualnianie strony internetowej www.lgrmazurskiemorze.pl oraz strony 

www.lgd.mazurskiemorze.pl 

2) Zakupiono materiały promocyjno/informacyjne - zawierające logo LGD MM, PROW 2014-

2020. Ich dystrybucja umożliwiła wywołanie pozytywnego skojarzenia z działalnością 

Stowarzyszenia, stworzenie pozytywnego wizerunku Programu PROW 2014-2020. 

Dysponowanie materiałami było doskonałą alternatywą dla komunikacji wizualnej w 

Internecie i prasie. Były one dystrybuowane jako materiał promocyjny podczas szkoleń i 

konferencji i innych wydarzeń organizowanych przez LGD MM, oraz takich na które 

Stowarzyszenie było zapraszane. 

3) W ramach informowania o możliwości uzyskania dofinansowania projektów za 

pośrednictwem LGD zorganizowano i przeprowadzono 11 spotkań (8 spotkań gminnych i 2 

powiatowe) szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów. 

4) Przez cały rok w Biurze LGD, codziennie w godzinach 8.00 – 14.00 udzielane jest 

doradztwo w zakresie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów przyczyniających się 

do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Mazurskie Morze”. 194 osoby skorzystały z 

indywidualnego doradztwa w Biurze LGD, telefonicznie lub e-mailowo.  

5) 12 grudnia odbyło się w siedzibie LGD spotkanie szkoleniowe w zakresie realizowania 

wydatków zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w PROW 2014-2020. 

6) Dwukrotnie odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego wdrażanie Lokalnej Strategii 

Rozwoju w wyniku których zaproponowane zostały zmiany w Strategii i procedurach oceny 

i wyboru operacji. 

7) Odbyły się trzy Walne Zebrania członków LGD: w styczniu, kwietniu i październiku. 

8) Odbyło się trzynaście posiedzeń zarządu LGD, raz w miesiącu, w kwietniu dwukrotnie w 

celu dokonania wyboru Prezydium zarządu po dokonaniu zmian w składzie. 

9) Odbyło się osiemnaście posiedzeń Rady Decyzyjnej LGD, których tematem była ocena 

wniosków złożonych w naborach przeprowadzonych w 2017 roku. 

10) Zorganizowano wizytę w LGD dzieci z Domu Dziecka w Ełku w ramach współpracy ze 

Szkołą Podstawową w Orzyszu. 

11) Zorganizowano dwa spotkania z udziałem przedstawicieli samorządów gmin i powiatów 

objętych LSR poświęcone analizie postępów w realizacji Strategii i wykorzystaniu środków 

finansowych. 

12) Zorganizowano dwa spotkania dedykowane podmiotom z sektora rybackiego 

poświęcone analizie wykorzystania środków z PO RYBY oraz planowanym naborom. 

Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych 

1) Przeprowadzono cykl działań promocyjno-informacyjnych wystawiając stoisko LGD 

„Mazurskie Morze” podczas wydarzeń gminnych w 8 gminach wchodzących w skład LGD. 

Podczas wydarzeń przekazano (w formie konkursów) wiedzę w zakresie zrównoważonego 

wykorzystania wód do wędkowania i połowów rybackich. Podczas akcji zrealizowana została 

również część dotycząca promowania wiedzy o przyrodzie (fauna i flora obszaru Mazurskiego 

http://www.lgrmazurskiemorze.pl/
http://www.lgd.mazurskiemorze.pl/
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Morza) skierowana do dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydarzenia były promowane w prasie 

regionalnej, telewizji regionalnej oraz na stronach internetowych. 

2) Opracowano i wdrożono aplikację mobilną „Mazuria4U”, gdzie promowane są atrakcje 

obszaru oraz usługi i produkty lokalnych przedsiębiorców. 

 

Działania aktywizujące lokalne społeczności. 

 

1) Przeprowadzono 13 naborów wniosków o dofinansowanie ze środków, które LGD otrzymało 

na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. W wyniku rozstrzygnięcia naborów podpisanych 

zostało 65 umów dofinansowania operacji i 10 umów powierzenia grantów. Łączna kwota 

udzielonego dofinansowania to 8,9 mln. zł. 

2) Nawiązano współpracę z miastem Gusiew z Obwodu Kaliningradzkiego i podpisano 

Porozumienie, którego intencją jest wspólne pozyskanie środków z Programu Polska-Rosja na 

realizację projektu. Planowany projekt ukierunkowany jest na promowanie wykorzystania 

posiadanych zasobów przyrodniczo-kulturowych do rozwoju gospodarczego przygranicznych 

obszarów. 

3) Kontynuowano działania w ramach zadania powierzonego LGD przez Powiatowy Urząd 

Pracy w zakresie zatrudniania bezrobotnych przez Agencję zatrudnienia. Efektem realizacji 

projektu było zatrudnienie przez przedsiębiorców z Gminy Orzysz pięciu osób bezrobotnych. 

4) Wspólnie z LGD „Łączy nas Kanał Elbląski” i LGD „Ziemia Lubawska” złożono wniosek o 

dofinansowanie projektu współpracy pt. „Markowy Produkt Turystyczny”. Zakres 

zaplanowany w projekcie to warsztaty i szkolenia z tworzenia i promowania produktów 

turystycznych. Zadaniem LGD będzie organizacja warsztatów zielarskich oraz wyjazdu 

studyjnego do Biskupina. Realizacja planowana jest w roku 2018. 

5) Złożono wniosek do RPO WiM 2014-2020 o dofinansowanie projektu Budowa kempingu w 

formie stanowisk i miejsc postojowych dla kamperów, budynku higieniczno-sanitarnego oraz 

infrastruktury towarzyszącej. Wniosek jest w trakcie oceny. 
6) Przeprowadzono jedno szkolenie rady decyzyjnej LGD w zakresie stosowania procedury 

oceny i wyboru grantobiorców oraz wyboru operacji do dofinansowania ze środków PO 

RYBY 2014-2020. 

7) Przeprowadzono dwudniowe szkolenie dla Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, Biura LGD, 

którego tematami było dokonanie ewaluacji pracy Rady, monitorowania wdrażania LSR i 

osiągania zaplanowanych wskaźników, wymiana doświadczeń z Północnokaszubską LGR. 

8) Utworzony został Fundusz Pożyczkowy, z którego nieoprocentowane pożyczki mogą zostać 

udzielone organizacjom pozarządowym realizującym zadania grantowe w ramach wdrażania 

LSR. 

9) Przedstawiciele Zarządu, lub pracownicy Biura LGD uczestniczyli w kilkudziesięciu 

spotkaniach o różnej tematyce związanej z rozwojem obszaru LGD. Najważniejsze z nich to: 

 spotkania w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie 

wdrażania PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020– dwa spotkania w roku, 

 międzynarodowe spotkanie w Rydze poświęcone wdrażaniu PO „Rybactwo i Morze” na 

lata 2014-2020 – w marcu, 

 spotkanie organizowane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej na temat rozwoju 

ekonomii społecznej w województwie – w lutym, 

 spotkanie organizowane przez Ośrodek Doradztwa Rolnego w Olsztynie na temat 

produktów lokalnych, 

 prace w grupie roboczej opracowującej Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w 

powiecie piskim – 3 spotkania w roku, 

 debata organizowana przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Warszawskiego w Pieckach 

- tematyka środowiskowa - kwiecień 

 konferencja inauguracyjna Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w regionie – 

Mikołajki, kwiecień, 
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 kongres pt. „ Wieś z pomysłem-pomysł na wieś” – maj, 

 konferencja „Budowanie marki społecznej w regionie Warmii i Mazur” organizowanej w 

ramach V Warmińsko – Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną w Olsztynie – czerwiec, 

 Forum poszukiwania Partnerów zorganizowane przez Instytucję Zarządzającą oraz 

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 

2014-2020 w Olsztynie – czerwiec, 

 seminarium w Olsztynie pt. ”Ze sobą czy obok siebie-czyli o umiejętnościach budowania 

wspólnoty lokalnej” – wrzesień, 

 konferencja w Olsztynie pt. „Turystyka nas inspiruje Szlaki turystyczne szansą rozwoju 

turystyki regionalnej” – październik, 

 uroczyste podpisanie umów w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego PROW na 

lata 2014-2020 – cztery spotkania w roku, 

 ogólnopolskie spotkanie sieciujące dla pracowników zaangażowanych w proces wsparcia 

istniejących przedsiębiorstw społecznych w Bałtowie - listopad 

 spotkanie sieciujące przedsiębiorstw ekonomii  społecznej województwa warmińsko – 

mazurskiego w Olsztynie – listopad, 

 międzynarodowe seminarium pt.: Integracja akwakultury w społeczności lokalnej (Weiden, 

Niemcy), organizowanym przez FARNET – listopad. 

III – przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 

(informacje o przychodach organizacji z podziałem na rodzaje, sposobie wydawania środków z 

1%, kosztach działania organizacji również z podziałem na rodzaje), 

Przychody 243 939,99 –  zł, w tym: 

a) składki członkowskie i wpisowe –167 200,00 zł, w tym od jednostek samorządu 

terytorialnego162 000,00 zł, pozostali członkowie 5200,00 zł  

b) przychód z tytułu zawartej umowy przyznania pomocy w ramach PROW                             

59 217,00 zł  

c) przychód z tytułu umowy z PUP 11 788,90 zł 

d) darowizn 300,00 zł 

e) przychód z tytułu OPP 1%  463,30 zł 

f) sprzedaż książek 696,15 zł 

g) pozostałe przychody statutowe 4242,77 zł 

h) przychody finansowe związane z działalnością statutową w wysokości 31,87 zł. wynikają 

z naliczenia odsetek bankowych od lokaty oraz od środków na rachunkach bankowych 

 

Koszty 610 754,19 –zł, w tym: 

1. koszty administracyjne 610 754,19 –zł, w tym:  

 amortyzacja 32 368,17 zł  

 zużycie materiałów i energii 21 462,97 zł 

 usługi obce 107 063,80 zł 

 podatki i opłaty 7006,53 zł 

 wynagrodzenia 296 915,38 zł 

 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 39 357,50 zł 
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 pozostałe koszty rodzajowe ( w tym m.in.: zakup gadżetów promocyjnych, wypłaty 

dla grantobiorców, podróże służbowe, koszty realizacji projektów LGD MM )  106 

579,84 zł. 

 

Środki zgromadzone w ramach darowizn 1% nie były wydatkowane. Pozostają jako kapitał, który 

będzie uzupełniany celem stworzenia funduszu wspierającego organizacje pozarządowe 

korzystające z dofinansowania zewnętrznego wymagającego wkładu własnego pieniężnego. 

IV – korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym (w tym dziale wymienione są takie 

przywileje organizacji pożytku publicznego jak zwolnienia z podatków, opłat sądowych  

ale także korzystanie z uprawnień do nabywania, użytkowania wieczystego na szczególnych 

zasadach nieruchomości Skarbu Państwa). 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczącego posiadanej przez Stowarzyszenie 

nieruchomości.  

V – personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym (informacje  

o pracownikach, członkach i wolontariuszach), 

W Biurze LGD zatrudnione były w 2017 roku na umowę o pracę na czas nieokreślony 4 osoby.  

Ilość członków stowarzyszenia na 31.12.2017 r. to 110 osób. Część członków (ok. 17 osób) 

wykonuje pracę na rzecz stowarzyszenia na zasadzie wolontariatu.  

VI – wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym (łączna kwota wynagrodzeń z podziałem na 

umowy o pracę i umowy cywilnoprawne oraz wysokość przeciętnego i najwyższego 

wynagrodzenia wypłacona pracownikom, członkom zarządów, członkom organu nadzoru), 

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła w 2017 r. 296 915,38 zł, w tym: 

- umowy o pracę 187 042,58 zł. 

- umowy cywilnoprawne 13 708 zł. 

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacona pracownikom  15586,88 zł.  

Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia wypłacona pracownikowi 3509,43 zł. 

Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłacona członkom zarządu 400,00 zł. 

Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia wypłacona członkowi zarządu  400,00 zł. 

Członkowie organów nadzoru (komisji rewizyjnej) nie otrzymywali wynagrodzenia w 2017 roku. 

VII – informacja o udzielonych przez organizację pożyczkach pieniężnych w okresie 

sprawozdawczym 

Nie udzielano pożyczek. 



 

6 
 

VIII – informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację 

publiczną w okresie sprawozdawczym  (podaje się nazwy zadań i kwoty dotacji udzielonych 

przez samorząd oraz administrację rządową), 

1. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – funkcjonowanie i aktywizacja –  428 873,31 zł. 

2. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju – projekty grantowe – 50992,00   zł. 

3. Zadanie Publiczne Agencja Zatrudnienia PUP    29868,77    zł. 

IX – informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień 

publicznych w okresie sprawozdawczym (podaje się nazwy kwoty zamówień), 

Nie realizowano 

X – informacje uzupełniające (m.in. wykaz spółek w których organizacja ma 20% udziałów, 

wykaz fundacji których jest fundatorem, informacje o kontrolach prowadzonych w okresie 

sprawozdawczym). 

1) 8 grudnia 2017 r. przeprowadzona została przez Samorząd Województwa Warmińsko-

Mazurskiego kontrola w zakresie realizacji zobowiązań określonych w § 5 umowy z dnia 20 

maja 2016 r. nr 00001-6933-UM1410003/15 o warunkach i sposobie realizacji strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W kontrolowanym zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

2)  Powiatowy Urząd Pracy w Piszu przeprowadził kontrolę w zakresie realizacji umowy o 

sfinansowanie z Krajowego Funduszu szkoleniowego działań obejmujących kształcenie 

pracowników LGD. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Orzysz, 29.03.2018r. 

Sporządziła: G. Leszczyńska                                              Zarząd: 

N. Januszko 


