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Sprawozdanie merytoryczne 

za 2019 rok 
Lokalna Grupa Działania 

„Gminy Powiatu Świeckiego” 

86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b 

 

 

 
 

 

data wpisu w KRS: 04-04-2008r. 

Nr KRS – 0000303015 

Regon: 340458081 

 

Skład zarządu do 24 czerwca 2019: 

1. Zdzisław Plewa – Prezes Zarządu, 

2. Mieczysław Pikuła - Wiceprezes Zarządu 

3. Adam Licznerski - Wiceprezes Zarządu 

4. Marcin Kozłowski – Członek Zarządu 

5. Justyna Ziemniewska - Członkini Zarządu 

 

Skład zarządu od 25 czerwca 2019  

(wybrany zgodnie ze statutem na sprawozdaniu sprawozdawczo-wyborczym): 

1. Zdzisław Plewa – Prezes Zarządu, 

2. Mieczysław Pikuła - Wiceprezes Zarządu 

3. Michała Grabski - Wiceprezes Zarządu 

4. Adam Licznerski – Członek Zarządu 

5. Justyna Ziemniewska - Członkini Zarządu 

 

Bieżącą działalność LGD obsługuje biuro w składzie: 

1. Kierownik biura – Katarzyna Lipowiec 

2. Specjalista do spraw obsługi projektów unijnych PROW  – Ludwika Karczewska 

3. Specjalista do spraw obsługi projektów unijnych RPO – Sabina Noetzelmann 

4. Animator rozwoju lokalnej społeczności – Marta Litkowska 

5. Specjalista do spraw ewaluacji i wdrażania LSR – Zdzisław Plewa 

6. Główna księgowa – Dorota Tuszyńska 
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Lokalna Grupa Działania w okresie sprawozdawczym prowadziła działalność statutową na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich. 
 

Celami działania Lokalnej Grupy Działania są: 

a) wspomaganie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, 

b) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie, finansowo 

organizacje pozarządowe, samorządy i podmioty gospodarcze realizujące zadania zgodne  

z Lokalną Strategią Rozwoju. 

Stowarzyszenie realizowało cele statutowe poprzez realizację programów na zasadzie działalności 

non profit. LGD działa na rzecz ogółu społeczności, obejmuje teren jedenastu gmin partnerskich 

tj. cały obszar powiatu świeckiego.  
 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” realizowała w 2019 roku cele statutowe 

oraz założenia Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 przy pomocy: 

• środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Wsparcie na 

rzecz kosztów bieżących i animacji II edycja”. Nr projektu: RPKP.11.01.00-04-0008/19 

w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. 

• środków własnych pochodzących ze składek członkowskich 
 

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju: 

1. Od 2016 roku Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” realizuje Lokalną 

Strategię Rozwoju na podstawie umowy nr 00001-6933-UM0240001/15 o warunkach  

i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zawartej  

w dniu 19 maja 2016 r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

2. 29 sierpnia 2019 r. w Toruniu Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” 

podpisała umowę o dofinansowanie projektu grantowego pt. „Wsparcie inwestycyjne dla 

mikro i małych przedsiębiorstw z powiatu świeckiego” współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój 

Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działania 7.1. Rozwój Lokalny Kierowany przez 

Społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020. na kwotę 4 285 714,29 zł.  

Umowa zawarta w kwietniu 2018 została z inicjatywy LGD rozwiązana i złożono nowy 

wniosek w celu zapewnienia przedsiębiorcom lepszych warunków w szczególności w zakresie 

likwidacji wskaźnika zatrudnienia. 

 

3. W ramach realizacji LSR ogłoszono w 2019 r. następujące nabory wniosków: 

Termin 

naboru 

Nr ogłoszenie/Zakres 

tematyczny  

Liczba 

złożonych 

wniosków 

liczba 

zgodnych  

z LSR 

Liczba 

wybranych 

operacji 

Liczba 

wybranych 

operacji 

mieszczących 

się w limicie 

środków 

07/01/2019 – 

22/01/2019 

Nabór XV - Rozwój 

przedsiębiorczości 
0 0 0 0 

08/03-2019-

22/03/2020 

Ogłoszenie nr 

III/RPO/EFRR/2019 - 
5 5 5 5 
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rewitalizacja społeczno-

gospodarcza 

08/04/2019 – 

26/04/2019 

Nabór I 2019 - 

Podejmowanie działalności 

gospodarczej 

16 14 14 14 

17/06/2019 – 

01/07/2019 

Nabór II 2019 - Inkubator 

przetwórstwa lokalnego 

produktów rolnych 

1 1 1 1 

 28/10/2019 

– 15/11/2019  

Nabór III 2019 - Inicjatywy 

na rzecz społeczności 

lokalnej 

5 5 5 5 

28/10/2019 – 

15/11/2019 

Nabór IV 2019 - Podnoszenie 

wiedzy społeczności lokalnej 
0 0 0 0 

28/10/2019 – 

15/11/2019 

Nabór V 2019 - Działania 

promocyjne obszaru 

objętego LSR 

2 2 2 2 

08/11/2019 - 

22/11/2019 

Ogłoszenie o naborze nr X 

2019 EFS granty A)KLUBY 

SAMOPOMOCY, 

B)ŚWIETLICE 

ŚRODOWISKOWE 

0 0 0 0 

08/11/2019 - 

22/11/2019 

Ogłoszenie o naborze nr XI 

2019 EFS granty C)KLUBY 

MŁODZIEŻOWE, F)INNE Z 

OBSZARU AKTYWNEJ 

INTEGRACJI O CHARAKTERZE 

ŚRODOWISKOWYM 

3 2 2 2 

08/11/2019 - 

22/11/2019 

Ogłoszenie o naborze nr XII 

2019 EFS D)KLUBY PRACY, 

E)AKTYWIZACJA 

SPOŁECZNO-ZAWODOWA 

1 1 1 1 

08/11/2019 - 

22/11/2019 

Ogłoszenie o naborze nr XIII 

2019 EFS granty A)USŁUG 

WZAJEMNOŚCIOWYCH, 

SAMOPOMOCOWYCH, 

 

B)LIDERA LUB ANIMATORA 

AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 

ORAZ OBYWATELSKIEJ, 

 

C)INNE ROZWIĄZANIA W 

ZAKRESIE ORGANIZOWANIA 

SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I 

ANIMACJI 

3 3 3 3 
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08/11/2019 - 

22/11/2019 

Ogłoszenie o naborze nr XIV 

2019 EFS granty TYP 

3.DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE 

ROZWÓJ GOSPODARKI 

SPOŁECZNEJ I 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

SPOŁECZNEJ,  

2 1 1 1 

  suma 38 34 34 34 

 

Działalność biura LGD: 

Biuro LGD funkcjonowało zgodnie z wymogami umowy o warunkach i sposobie realizacji 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz umowy na realizację projektu  

pn. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”: 

1. Zapewniono funkcjonowanie biura wyposażonego zgodnie z wymogami umowy w telefon 

 z dostępem do sieci telekomunikacyjnej, sprzęt biurowy i komputerowy z dostępem do sieci 

Internet, oraz zapewniono bezpieczne przechowywanie dokumentacji.  

2. Zatrudniono pracowników biura o kwalifikacjach zgodnie z określonymi w opisach stanowisk. 

3. Dokonywano systematycznej aktualizacji strony internetowej www.lgdswiecie.pl oraz 

umieszczonych na niej informacji dotyczących LGD i LSR.  

4. Zapewniono obecność przynajmniej jednego pracownika LGD w godzinach pracy biura oraz 

umieszczono w widocznym miejscu w biurze LGD i na stronie LGD informacji o czasie pracy 

biura.  

5. Udzielano bezpłatnych informacji i doradztwa w zakresie przygotowania wniosków  

o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje realizujące cele LSR. Udzielono 

łącznie 481 informacji, 48 porad z których skorzystały 37 osób/podmiotów. 

6. Prowadzono wymagane ewidencje i rejestry. 

7. Rozpowszechniano informacje o zasadach przyznawania  pomocy na realizację operacji 

w ramach LSR: 

a) poprzez stronę internetową oraz drogą mailową i informowanie przez pracowników LGD 

w biurze LGD. 

b) poprzez publikację informacji w miesięczniku Teraz Świecie oraz portalu extraswiecie.pl, 

prasie lokalnej która jest dystrybułowana jest na całym obszarze działania LGD. 

8. Przeprowadzono spotkania informacyjne i szkolenia dla mieszkańców obszaru LGD  

nt. warunków uzyskania wsparcia na działania służące realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2014-2020 w tym potencjalnych wnioskodawców w zakresach 

tematycznych odpowiadających zakresom określonym w LSR: 

 

Termin Temat 

Liczba spotkań 

informacyjno-

konsultacyjnych 

LGD z 

mieszkańcami 

Liczba osób 

uczestniczących  

11.03.2019 
Spotkanie informacyjne dotyczące 

Rewitalizacji 1 20 

http://www.lgdswiecie.pl/
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25.03.2019 

Szkolenie z przygotowania wniosku o 

dofinasowanie wraz z biznes planem w 

ramach poddziałania 19.2 

w zakresie Podejmowania działalności 

gospodarczej  

1 23 

30.09.2019 Spotkanie informacyjne granty EFRR 1 51 

15.10.2019 Spotkanie informacyjne  1 9 

15.10.2019 
Szkolenie z elementami warsztatu pt. 

"Inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności" 
1 22 

22.10.2019 Spotkanie informacyjne – konkursy PROW  1 6 

24.10.2019 Spotkanie informacyjne – konkursy PROW  1 10 

29.10.2019 Spotkanie informacyjne – konkursy PROW  1 8 

05.11.2019 Spotkanie informacyjne - Granty EFS 1 12 

08.11.2019 
Szkolenie z elementami warsztatu  -

przygotowanie wniosku 
1 12 

09.12.2019 

„Przygotowanie wniosku w Generatorze 

Wniosków o Dofinansowanie [GWD] dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020”. 

1 15 

suma 11 188 

 

9. Szkolono członków organu decyzyjnego i pracowników biura zgodnie z przyjętym 

planem szkoleń: 

Szkolenia dla członków Rady: 

1) „Efektywna komunikacja LGD, działania usprawniające posiedzenia rad LGD, 

instrument RLKS w perspektywie 2021-2027” – 25-26 październik 2019., 3 członków 

Rady uczestniczyło w szkoleniu zewnętrznym zorganizowanym przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

2) „Procedura oceny i wyboru projektów inwestycyjnych objętych grantem z EFRR  

w ramach LSR” – 11 grudnia 2019 r. 13 członków Rady uczestniczyło w szkoleniu.  

W programie znalazły się m.in. takie zagadnienia jak: procedury oceny i wyboru operacji 

w ramach LSR, kryteria wyboru operacji, ocena załączników, ćwiczenia warsztatowe.  

 

Szkolenia dla Pracowników LGD: 

1)  „Szkolenie E-sprawozdania” – 1 osoba, 

2) „Podatek CIT i PIT” – 1 osoba, 

3) „Prawo Pracy” – 2 osoby, 

4) „Prawo Budowlane” w zakresie funduszy unijnych – 2 osoby. 

5) „Umiejętności interpersonalne- efektywna praca zespołowa - Great Team” – 6 osób, 

6) „Warsztaty dotyczące sposobu funkcjonowania Unii oraz funduszy unijnych” – 2 osoby, 

7) „Szkolenie w zakresie wdrożenia projektów grantowych EFS w ramach RLKS” – 1 osoba, 

8) „AKCJI BILANS 2019: „MODUŁ I:  Zamknięcie roku 2019” – 1 osoba, 

9) „Biznesplan i studium wykonalności w projektach inwestycyjnych (45 godzin)” – 1 osoba, 

10) „Media społecznościowe w biznesie” – 1 osoba 

10. Monitorowano stan realizacji LSR.  
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Pozostałe działania animacyjne: 

1) Warsztat Refleksyjny w LGD (17 stycznie 2019r.) - szkolenie w którym udział wzięli m.in. 

członkowie LGD, przedstawiciele rady, zarządu, wójtowie/burmistrzowie gmin 

członkowskich, mieszkańcy obszaru LGD oraz pracownicy. Spotkanie poprowadziła mgr 

Hanna Łowicka – ewaluatorka oraz Katarzyna Lipowiec – kierownik biura. Uczestnicy 

szkolenia dokonali bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu 

LSR – ewaluacja wewnętrzna za pomocą ćwiczeń analityczno – refleksyjnych. 

Podczas spotkania zastanawiano się m.in. nad finansowym i rzeczowym przebiegiem 

wdrażania LSR , poziomem zaplanowanych i osiąganych wskaźników w projektach  

wybieranych, procedurami i kryteriami wyboru projektów. Refleksji poddano również 

skuteczność działań biura ( działań animacyjnych informacyjno – promocyjnych, doradczych). 

Dyskutowano jakie zmiany należałoby wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej 

realizowała cele LSR. 

Efektem końcowym warsztatu jest raport, wypracowane wnioski zostały również ujęte  

w rocznym sprawozdaniu z realizacji LSR. Które zgodnie z umową ramową mamy obowiązek 

przedkładać w Urzędzie Marszałkowskim do końca lutego za rok poprzedni. Liczba 

uczestników –  24 osób.  

2) Warsztaty dla NGO – Inicjatywy Lokalne na Rzecz Lokalnej Społeczności (08.10.2019) - 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych w tym głównie z KGW, podczas warsztatów   

"Jak animować ?" Jak wykorzystać potencjał wsi?" pod okiem trenera p. Hanny Łowickiej.  

W ramach przeprowadzonych warsztatów generowano pomysły na Inicjatywy na rzecz 

lokalnej społeczności. Wypracowane podczas warsztatów pomysły można wykorzystać  

w ramach planowanych projektów. Liczba uczestników – 18. 

3) Szkolenie dla liderów "Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej" (05.12.2019)  - 

Wspólnie z osobami aktywnie działającymi dla mieszkańców wsi rozmawialiśmy o 

założeniach Lokalnej Strategii Rozwoju, planowanych działaniach i naborach. W części 

warsztatowej omawialiśmy i szukaliśmy nowych rozwiązań w zakresie  efektywności działań 

komunikacyjnych i środków przekazu stosowanych przez naszą LGD. Wypracowany materiał 

uwzględnimy w naszej ewaluacji oraz planowanych na kolejne lata działaniach 

komunikacyjnych. Drugą część prowadzili pracownicy LGD - Katarzyna Lipowiec i Marta 

Litkowska. W pierwszej części spotkania odbyły się warsztaty rękodzielnicze przeprowadzone 

przez p. Dorotę Dembińską. Liczba uczestników – 21 

4) Mobilne Punkty Informacyjne (MPI) w których pracownicy LGD informowali  

o założeniach lokalnej strategii rozwoju, możliwościach i zasadach dofinansowania oraz 

innych działaniach podejmowanych przez LGD. W ramach MPI dostępne były materiały 

informacyjne oraz działania animacyjne dla dzieci oraz prowadzono konkurs wiedzy o LGD.  

 

08.06.2019 Osiny 

22.06.2019 Piknik Rodzinny Gawroniec 

06.07.2019 Święto Pomidora Wielki Lubień 

25.08.2019 Dożynki Gminy Drzycim w Dólsku 

08.09.2019 Bałabun Święto Kociewskiego Ziemniaka w Świeciu. 
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5) Wydarzenie tematyczne – (28.03.2019) gościliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Osiu gdzie hasłem przewodnim wydarzenia było Przeciwdziałanie zmianom klimatu 

„Mamy mało czasu” . 

Podczas spotkania przedstawiciele: Bractwa Czarnej Wody, Urzędu Gminy w Osiu, 

Nadleśnictwa Osie, Wdeckiego Parku Krajobrazowego oraz uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Osiu przybliżyli nam szerokie zagadnienie jakim jest przeciwdziałanie zmianom klimatu, 

wskazali nam zagrożenia wynikające z zaniedbywania naszego klimatu oraz ich  destrukcyjny 

wpływ na środowisko. Prelegenci pouczyli nas i wskazali nasze możliwości w zakresie 

ochrony środowiska. 

Tematyka wydarzenia nie była przypadkowa, w ramach środków LGD można pozyskać 

dofinansowanie na działania edukacyjne w zakresie Podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej 

w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmian klimatu. 

Podczas wydarzenie było stoisko Lokalnej Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, 

gdzie przedstawiciele LGD prowadzili konkurs wiedzy o Lokalnej Grupie Działania, a także 

informowali o prowadzonych aktualnie konkursach wynikających z naszej LSR. 

Nad treścią merytoryczną wystąpień oraz częścią organizacyjną wydarzenia tematycznego 

czuwali przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu. 

6) Wydarzenie tematyczne pn. „LGD Animatorem Wsi” (23.11. 2019) w Dolnej Grupie w 

Gminie Dragacz zorganizowano wydarzenie tematyczne. Podczas wydarzenia 

informowaliśmy o swoich działaniach, prowadzonych i planowanych naborach wniosków. 

Podsumowaliśmy to co za nami – w tym stan realizacji LSR oraz podsumowanie działań 

animacyjnych prezentację z działalności naszej LGD zaprezentowała uczestnikom Kierownik 

Biura p. Katarzyna Lipowiec.   

Tradycyjnie można było wziąć udział w prowadzonym przez nas konkursie wiedzy o Lokalnej 

Grupie Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”. 

Wydarzenie rozpoczął występem Zespół Pieśni i Tańca Kociewianki z Jeżewa  

Punktem kulminacyjnym wydarzenia był II Mini Turniej Kół Gospodyń Wiejskich obszaru 

Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w którym udział wzięło 9 KGW. 

Przedstawicieli Kół zmierzyły się w trzech kategoriach : 

• Wystrój stoiska 

• Kulinaria ( zupa „uśpionka”) 

• Występ Artystyczny 

Dzięki charyzmie, energii, poczuciu humoru i zaangażowaniu przedstawicielek KGW 

mogliśmy obejrzeć niesamowite pełne radości skecze, prezentacje słowne, inscenizacje bajek 

czy piosenki. 

Jury w składzie : 

· p. Katarzyna Młynek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Górnej 

Grupie 

· p. Renata Adrian – Właścicielka Zajazdu „KRASNAL” z Fletnowa 

· p. Jolanta Robert – przedstawicielka Zespołu Pieśni i Tańca Kociewianki z Jeżewa 

Wyróżniło przyznając najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kategoriach Kołom: 

· KGW „CZAPLA” z Czapel - Wystrój stoiska 

· KGW Biechówko – Kulinaria 

· KGW „CZAPLA” z Czapel - Występ Artystyczny 

KGW „CZAPLA” z Czapel zdobyło najwyższą sumę punktów z wszystkich kategorii i w 

związku z tym zdobyło GRAND PRIX TURNIEJU!!! 
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7) Wydarzenie tematyczne „Qui-z-ES Tydzień Przedsiębiorczości z Ekonomią Społeczną” 

w ramach ŚTP 2019 (19.11.2019) Podczas wydarzenia rozmawialiśmy o Ekonomii Społecznej 

w aktywny sposób. Uczestnicy wydarzenia mogli się dowiedzieć jak założyć przedsiębiorstwo 

społeczne? skąd pozyskać środki na działalność oraz poznać przykłady funkcjonujących 

podmiotów Ekonomii Społecznej, stąd obecność Spółki non profit 4ES, Fundacji Makowo czy 

Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzonego przez TŁOK z Torunia. 

W trakcie wydarzenia odbył się quiz inspirowany teleturniejem Milionerzy oraz gry stolikowe 

związane z Przedsiębiorstwami Społecznymi. W zabawie wzięła udział nie tylko młodzież ale 

i grupa z WTZ Świecie. w miłej atmosferze uczestnicy odpowiadali na pytanie związane  

z tematem naszego wydarzenia. Zwyciężyła grupa uczennic z Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych ze Świecia. Serdecznie gratulujemy:).  

Nie mogło zabraknąć również stoisk naszych lokalnych podmiotów tj. Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Świeciu, Fundacji Makowo, Stowarzyszenia Amazonek ze Świecia czy OWES. 

Na stosiku Lokalnej Grupy Działania oraz Inkubatora Przedsiębiorczości czekały konkursy  

i słodki poczęstunek. 

Wydarzenie miało na celu promocje działań w ramach naszej Lokalnej Strategii Rozwoju, 

aktualnie trwa nabór wniosków na Granty z Europejskiego Funduszu Społecznego na m.in. 

działania na rzecz Ekonomii Społecznej. Szczegóły w zakładce Aktualne nabory. 

 

Udział w wydarzeniach kulturalno-promocyjnych 

1. Kociewskie Uciechy (16-06-2019) wzięliśmy udział w pikniku rodzinnym „Kociewskie 

Uciechy” współorganizowanym przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-

Prüfferowej w Toruniu oraz LOT Kociewie i Powiat Starogardzki. 

Informowaliśmy odwiedzających nasze stoisko o działaniach naszej LGD, aktualnym 

harmonogramie naborów wniosków i planowanych działaniach. 

Tradycyjnie ogromnym zainteresowaniem cieszyły się prowadzone przez nas animacje dla 

dzieci oraz konkurs wiedzy o naszej Lokalnej Grupie Działania „ Gminy Powiatu Świeckiego” 

gdzie nagrodą za prawidłowo udzielone odpowiedzi były gadżety promujące naszą 

organizację. 

2. Korowód Kociewski (01-08-2019) - Po raz kolejny wraz z Powiatem Świeckim oraz innymi 

organizacjami z naszego terenu promowaliśmy Kociewie na Jarmarku św. Dominika w 

Gdańsku. Co roku pierwszy czwartek Jarmarku zamienia się barwne święto Kociewia na 

którym nie mogło zabraknąć Korowodu Kociewskiego maszerującego uliczkami Gdańska 

oraz innych działań promujących nasz piękny obszar. 

3. Festiwal Smaku w Grucznie (24-08-2019 r.) na naszym stoisku prezentowaliśmy ofertę LGD 

wraz z podmiotami ekonomii społeczne. 

4. Barwy Lata Dary Jesieni (14-09-2019) uczestniczyliśmy w wydarzeniu wystawienniczym w 

Przysieku. Na stoisku LGD prezentowaliśmy założenia naszej LSR, obszar LGD. Swoje 

potrawy zaprezentowały panie z KGW Miedzno i KGW Brzeźno, można było również nabyć 

przetwory z Nadwiślańskiej Chaty z Luszkowa. 

Potrawy serwowane przez panie z KGW oraz domowe przetwory i słodycze z Luszkowa m.in. 

krówki, bezy i sernik cieszyły się dużym powodzeniem. 

5. II Kociewski Festiwal Rękodzieła i Folkloru (12-10-2019) – uczestniczyliśmy w wydarzeniu 

wystawienniczym, prezentowaliśmy ofertę LGD. Podczas festiwalu odbył pokaz mody 

Kociewskiej, konkursy, stoiska z rękodziełem, degustacja potraw kociewskich. Wydarzenie 

było objęte patronatem LGD. 
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6. Jarmark Adwentowy w Przysieku (14-12-2019) - uczestniczyliśmy wraz z Kołem Gospodyń 

Wiejskich Wery oraz Parlinianki w celu promocji LGD i obszaru działania LSR. 

 

Inne projekty: 

 

Międzynarodowy projekt współpracy: "Promowanie obszaru objętego strategiami rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach współpracy międzynarodowej". 

08 maja 2019 r. Podpisaliśmy umowę na realizację międzynarodowego projektu współpracy 

mającego na celu zwiększenie rozpoznawalności obszarów objętych LSR poprzez wzajemną 

promocję walorów turystycznych obszarów lokalnych grup" "Chata Kociewia", "Wstęga 

Kociewia", "Gminy Powiatu Świeckiego" oraz LAG Ammersee z Bawarii poprzez 

zorganizowanie wystaw fotograficznych ukazujących walory turystyczne i gospodarcze Kociewia 

i Ammersee oraz integrację podmiotów z branży turystycznej, aktywnego wypoczynku  

i wytwórców produktów lokalnych, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W ramach projektu obyły się trzy wystawy promujące walory LAG Ammersee na terenie 

Kociewia: 

• 26 kwietnia 2019 - Zamek Gniew (na terenie LGD Wstęga Kociewia) 

• 17 maja 2019 - Grodzisko Owidz (na terenie LGD Chata Kociewia) 

• 14 czerwca 2019 - Zamek Nowe (na terenie LGD  Gminy Powiatu Świeckiego) 

Dodatkowo wystawy poza wernisażami były dostępne dla zwiedzających do 31 sierpnia 2019 r. 

W miesiącu październiku odbyły się dwie wystawy promujące Kociewie na terenie Bawarii. 

• 10-13 października 2019 w Hersching am Ammersee „Wieczór Polski” 

• 17-20 października 2019 w Utting am Ammersee „Wieczór Polski” 

Wystawy były dostępne dla zwiedzających również na terenie innych miast na obszarze LAG 

Ammesee. 

W ramach projektu powstało 30 plansz ze zdjęciami oraz prezentacja zawierająca 90 zdjęć 

promujących obszar Kociewia. Wernisaże połączone były z degustacją potraw lokalnych 

Kociewskich i Bawarskich. 

 

VII Forum Turystyki Wiejskiej 

Po raz kolejny jako partner Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie bierzemy udział forum 

turystyki wiejskiej. 

W pracach Komisji Konkursowej brała udział członkini naszej LGD p. Magdalena Potulska, udział 

w komisji był dofinasowany przez naszą LGD ponadto wspieraliśmy koordynację projekty 

poprzez promocję. 

1) Forum odbyło się w Pałacu Romantycznym w Turznie w dniach 24-26 września 2019 r.  

Tradycyjnie jednym z punktów było rozstrzygnięcie konkursu AGRO- wczasy, że wśród 

laureatów są obiekty działające na obszarze naszej LGD: 

• w kategorii Gospodarstwo agroturystyczne II miejsce zdobyła Aroniówka, 

• w kategorii usługi turystyki wiejskiej III miejsce zdobyło Gospodarstwo Agroturystyczne 

„tuŻur”, a wyróżnianie w tej kategorii przypadło agroturystyce Spełnione Marzenie” Beaty 

Karpińskiej z Lubodzieży. 

• Pierwsze miejsce w kategorii kuchnia regionalna przypadło Przystankowi Tleń, 

W forum z naszej LGD brały udział p. Magdalena Potulska oraz członkini Rady p. Janina 

Plewa w uroczystym otwarciu forum brał udział Prezes LGD. 
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2) 02 października 2019 odbyło się w naszej siedzibie rozdanie nagród w konkursie „Agro-

Wczasy” wyróżnionym obiektom z naszego terenu, które nie uczestniczyły w uroczystej Gali 

w Pałacu Romantycznym w Turznie koło Torunia. 

W spotkanie wzięła udział p. Anna Dybowska z Regionalnego Sekretariatu KSOW w Toruniu 

która wręczyła nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca Panu Michałowi Semrau z Przystanku 

Tleń za najlepszy obiekt z atrakcyjną kuchnią regionalną za dania z dziczyzny. 

W kategorii „Usługi turystyki wiejskiej” wyróżnienie przyznano gospodarstwu „Spełnione 

Marzenie”z Lubodzieży (gmina Lniano). W imieniu właścicielki gospodarstwa - którego 

specjalnością stała się kuchnia wegańska - nagrodę odebrała Zofia Topolińska, wójt Lniana. 

W spotkaniu uczestniczył również Pan Michał Grabski - wójt Gminy Osie oraz Pani Marta 

Kamyszek z ODR Minikowo. 

 

„Miejsca przyjazne rowerzystom na Kociewskich trasach” projekt realizowany przez 

Lokalną Grupę Działania "Wstęga Kociewia" której celem jest tworzenie (rozszerzanie)  

i wzmacnianie sieci kontaktów (budowę sieci współpracy) dla lokalnych grup działania z terenu 

Kociewia z innymi podmiotami z trzech sektorów, oddziaływującymi na rozwój turystyki 

rowerowej ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nasza Lokalna Grupa Działania 

„Gminy Powiatu Świeckiego” jest partnerem tego projektu. Szczegóły na stronie 

http://mpr.kociewie.eu/ 

W ramach projektu: 

• Powstały dokumenty - RAPORT o stanie Kociewskich Tras Rowerowych, 

EKSPERTYZA – tworzenie MPR na KTR , Skrypt szkoleniowy, podręcznik dobrych 

praktyk 

• Publikacje - MPR na KTR podręcznik dobrych praktyk - syntetyczne ujęcie informacji  

o MPR oraz KTR,  MAPA KOCIEWIE na ROWERZE, 

• Odbyły się Warsztaty 

• Odbył się Wyjazd Studyjny w dniach 17-20 września 2019 r. delegacja 15 osób 

odwiedziło Suwalszczyznę. 

• Przeprowadzono Seminarium - 12 września 2019 r. w gościnnych progach Hotelu nad 

Wisłą*** w Knybawie koło Tczewa 

 

Pozostałe informacje: 

1. 15-01-2019 - Spotkanie robocze w sprawie EFRR w Toruniu 

2. 22-01-2019 - Spotkanie Powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej  z udziałem 

Krzysztofa Margola działacza społecznego,  prezesa Nidzickiej Fundacji Rozwoju „Nida”, 

inicjatora ruchu wiosek tematycznych w Polsce i założyciela Wioski Garncarskiej – jednego  

z najlepiej prosperujących przedsiębiorstw społecznych w Polsce. 

W spotkaniu wzięły udział przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, sołtysów, animatorów 

działań aby wspólnie porozmawiać na temat  roli ES w kontekście rozwoju lokalnego, a także 

o dobrych praktykach współpracy przedsiębiorstw społecznych z samorządem na podstawie 

doświadczeń Wioski Garncarskiej. 

3. 30-01-2019 - Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim z osobami kierującymi biurami LGD. 

Plan pracy na ten rok.  Omówienie zagadnień zaproponowanych przez LGD. 

4. 15-02-2019 - Udział w spotkaniu w Toruniu w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie 

wskaźników EFRR – aktualizacja. 

http://mpr.kociewie.eu/
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5. 18-02-2019 - Udział w szkoleniu – Rolniczy Handel Detaliczny  zmiany od 2019 

zorganizowanym przez ODR w Starostwie Powiatowym. 

6. 20-02-2019 - w Świeciu odbyło się uroczyste podpisanie kolejnych pięciu Umów  

o powierzenie grantu, dotyczących działań aktywizujących dla osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem oraz promocji ekonomii społecznej, na łączną kwotę grantów prawie  

340 tys. zł.  

7. 27-02-2019 - Warsztaty doradcze Model – Ekonomia Społeczna dla członków Regionalnego 

Komitetu Ekonomii Społecznej w Toruniu. 

8. 01-03-2019 - Spotkanie sieci LGD województwa kujawsko-pomorskiego w Świeciu. 

9. 09-03-2019 - Spotkanie robocze z LAG Ammersee w Nowym odnośnie realizacji wspólnego 

projektu.  

10. 14-03-2019 - Tragi Edukacji i Pracy- Hala sportowa w Świeciu. 

11. 15-03-2019 - Prezentacja działalności LGD na spotkaniu szkoleniowym „Edukacja 

społeczności zamieszkującej obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię 

tu być … na zielonym” – Chrystkowo. 

12. 19-03-2019 - Udział w Welconomy in Toruń. Panel dyskusyjny „Kierunek nowoczesność. 

Przedsiębiorczość społeczna”. Katarzyna Lipowiec Członek RKES. 

13. 04-04-2019 - Kociewska Narada "Kociewie na dzień powszedni i od święta". W spotkaniu 

biorą udział samorządy i instytucje kultury z Powiatu Starogardzkiego, Powiatu Świeckiego 

oraz Powiatu Tczewskiego. Rozmowy dotyczą Święta Kociewia, które odbędzie się 1 sierpnia 

2019 roku podczas Jarmarku św. Dominika w Gdańsku. Pelplin. 

14. 04-04-2019 - VI posiedzenie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej Toruniu. 

Dyskutowano m.in. o zmianach w „Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej do 

2023 roku. Ekonomia Solidarności Społecznej”, a także o konieczności aktualizacji 

„Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020”. Odbyły się 

też warsztaty mające na celu wypracowanie przez RKES tzw. kluczowych sfer rozwojowych 

dla regionu. 

15. 05-04-2019 - Pierwsze warsztaty związane z naszym projektem KOCIEWIE - marka 

turystyczna... dofinansowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Prowadzący 

Fundacja Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc z osobami z branży turystycznej, 

przedstawicielami samorządów oraz instytucji związanych z turystyką terenu Powiat Świecki. 

Toskania Kociewska Bochlin 

16. 27-04-2019 - Udział w 111 leciu Koła Gospodyń Wiejskich w Jeżewie - uczestniczyliśmy 

jubileuszu działalności KGW Jeżewo, wraz z naszymi przyjaciółmi z Lokalnej Grupy 

Działania "Ammersee" z Bawarii. Mieliśmy okazję poznać ogromny dorobek Pań skupionych 

w Kole Gospodyń Wiejskich. Nasi Bawarscy partnerzy mogli na żywo doświadczyć kultury 

regionu Kociewie. 

17. 9-05-2019 - Spotkanie LGD województwa kujawsko-pomorskiego w Łojewie. 

18. 10-05-2019 - Dni Otwarte Funduszy Europejskich- przed budynkiem Inkubator 

Przedsiębiorczości odbył się konkurs dla młodzieży szkół z terenu powiatu dotyczący celów  

i kompetencji Unii Europejskiej, takich jak: transport, edukacja, sport, bezpieczeństwo oraz 

elektryka i zdrowie. Szkołom które przyłączyły się do obchodów, bardzo serdecznie 

dziękujemy za przybycie. W konkursie wzięło udział aż 50 osób. Wszyscy uczestnicy zostali 

nagrodzeni upominkami przekazanymi przez LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” oraz 

Inkubator Przedsiębiorczości. Ponadto każdy uczestnik wydarzenia otrzymał polskie jabłka 

zabezpieczone przez Powiat Świecki. Wydarzenie możliwe było dzięki współpracy 
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Młodzieżowego Centrum Kariery w Świeciu, Powiatu Świeckiego, Inkubatora 

Przedsiębiorczości oraz Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”. 

19. 12-05-2019 - Lato na Wsi w Minikowie – udział w wydarzeniu.  

20. 15-05-2019 - Spotkanie Powiatowego Zespołu ds. ES w WTZ Świecie. 

21. 06-06-2019 - udział w uroczystości zorganizowanej przez TPD Drzycim. 

22. 06-06-2019 - udział w spotkanie konsultacyjnym dotyczącym konsultacji projektu z funduszy 

norweskich 

23. 4-07-2019 - Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim z zarządami i kierownikami biur. 

Stan wdrażania LSR ogólne funkcjonowanie LGD. Uczestniczyli Zdzisław Plewa, Adam 

Licznerski, Katarzyna Lipowiec. UM Toruń Elana. 

24. 24-07-2019 - Uroczyste otwarcie obiektu z rewitalizacji w Laskowicach dofinasowanej  

w ramach RPO – Rewitalizacja.  

25. 31-08-2019 - Udział w Dożynkach Gminy Jeżewo. 

26. 07-09-2019 - Udział w podsumowaniu projektu realizowanego w ramach naszej Lokalnej 

Strategii Rozwoju  "Gminy Powiatu Świeckiego" pt.: „Budowa ścieżki dydaktyczno-

historycznej na terenie Gminy Dragacz wraz ze stworzeniem aplikacji mobilnej i budową 

wiaty turystycznej” przez Gminę Dragacz. W ramach projektu na terenie gminy Dragacz 

powstało 39 tablic informacyjnych z opisem atrakcji turystycznych, wybudowano wiatę 

turystyczną oraz stworzono aplikację pt.: TURYSTYCZNY DRAGACZ. Aplikacja to 

interaktywny przewodnik po atrakcjach historyczno-turystycznych gminy Dragacz, aktywna 

mapa gminy z zaznaczonymi atrakcjami, możliwość nawigacji do prezentowanych w aplikacji 

obiektów, przeglądanie  opisów obiektów, trasy rowerowe oraz liczne zdjęcia. 

27. 12-09-2019 - Udział w konferencji „Miejsca przyjazne rowerzystom na Kociewskich 

trasach” którego jesteśmy partnerem w Knybawie. 

28. 12-09-2019 - Udział w seminarium Lokalnych Grup Działania w Ciechocinku.  

Podczas seminarium omówiono: 

• Efekty wdrażania wielofunduszowych Lokalnych Strategii Rozwoju na terenie 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

• Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność z perspektywy LGD oraz IZ – 

Przedstawiciele Kujawsko- Pomorskiej oraz Podlaskiej Sieci LGD, Przedstawiciele 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Podlaskiego, 

• Instrument RLKS w perspektywie finansowej 2021-2027. Możliwe warianty i kierunki,  

• Stan realizacji RLKS w województwie kujawsko-pomorskim,  

• Fundusze unijne wdrażane przez LGD plusy i minusy - perspektywa beneficjentów,  

• Prezentacje dobrych praktyk – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w ramach 

interwencji EFS, 

• Rewitalizacja obszarów wiejskich szanse i zagrożenia realizacji programów 

rewitalizacyjnych,  

• Promocja i współpraca – prezentacja projektów współpracy krajowych  

i międzynarodowych.  

29. 13-09-2019 - Spotkanie robocze projekt współpracy z LGD Wstęga Kociewia i LGD Chata 

Kociewia w Świeciu. Omówienie wyjazdu, założenia do prezentacji w ramach projektu 

międzynarodowego. 

30. 17-09-2019 - udział w spotkaniu organizacyjnym, podczas którego planowaliśmy nasze 

działania na kolejny rok w zakresie promocji Kociewia. VI Kongres Kociewski, Walne 

Plachandry w Powiecie Świeckim, Święto Kociewia w Gdańsku. Organizator Powiat Świecki. 
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31. 24-09-2019 - udział spotkaniu podsumowującym projekt objęty grantem pt. „Nowe 

możliwości dla Twojej przyszłości” realizowany przez Gminę Warlubie wspomaganą przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Warlubiu. Kwota przyznanego grantu wyniosła 94 

647,50 zł, projekt objął wsparciem społeczno- zawodowym 9 kobiet i mężczyzn, mieszkańców 

gminy Warlubie, stanowiących grupę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. 

32. 26-09-2019 - Dyżur Punktu Informacyjnego Funduszy Unijnych z Bydgoszczy zorganizowany 

we współpracy z Inkubatorem Przedsiębiorczości. Dyżur specjalistów ZUS. Liczba 

uczestników – 16 przedsiębiorców. 

33. 27-09-2019 - Udział w podsumowaniu projektu grantowego dofinasowanego przez LGD z 

EFS realizowany przez DPS Świecie.  

34. 28-09-2019 - udział w uroczystym otwarciu Świetlicy w Jaszczu (Gmina Osie) która została 

dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji naszej LSR. 

Miło gdy wniosek, który trafia do LGD staje się rzeczywistością. 

35. 30-09-2019 - Spotkanie informacyjne Granty EFRR w Toruniu. 

36. 01-10-2019 - udział w konferencji „Uczba na Kociewiu”, LGD jest partnerem wydarzenia.  

37. 10-10-2019 - udział w konferencji „Aktywność zawodowa osób z chorobą psychiczną” 

organizowana prze PUP. 

38. 25-10-2019 - udział w Forum Organizacji Pozarządowych pod hasłem „Twoje działanie ma 

znaczenie”. Dwór Artusa w Toruniu. 

39. 31-10-2019 - Spotkanie sieci LGD województwa kujawsko-pomorskiego – Nowa perspektywa 

finansowa, bieżące problemy 

40. 20-11-2019 - Udział w obchodach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości we współpracy  

z Inkubatorem Przedsiębiorczości: 

1) Odbyły się organizowane przez Inkubator Przedsiębiorczości we współpracy z LGD 

wydarzenia:  

• Przedsiębiorco! zwiększ swoje szanse na sukces" spotkanie dla przedsiębiorców   

z zakresu oferty ZUS, Baza Usług Rozwojowych, Akademia Menadżera MŚP, zwrotne 

środki unijne na rozwój działalności zorganizowane we współpracy z Głównym 

Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich, LGD Gminy Powiatu Świeckiego  

- liczba uczestników 9 

• Warsztaty Business model canvas dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie. 

Uczniowie klasy informatycznej wspólnie ćwiczyli pomysły na biznes w brażach IT, 

spożywczej i usługowej.  Liczba uczestników - 18. 

• Warsztaty Business model canvas dla uczniów Zespołu Szkół Menedżerskich  

w Świeciu . Uczniowie klasy informatycznej wspólnie ćwiczyli pomysły na biznes  

w spożywczej, usługowej i handlowej.  Liczba uczestników - 25. 

2) Zorganizowano wydarzenie tematyczne „Qui-z-ES Tydzień Przedsiębiorczości  

z Ekonomią Społeczną” (opisane wyżej w zakresie działań animacyjnych LGD). 

41. 04-12-2019 - Posiedzenie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy. 

42. 16-12-2019 - udział w szkoleniu dotyczącym ewaluacji  LSR. Warszawa MINROL. 

43. 17-12-2019 - uczestniczyliśmy w konferencji dotyczącej marki Kociewie w ramach 

projektu  „Opracowanie strategii rozwoju i promocji marki regionu turystycznego 

Kociewia na lata 2019-2023". Spotkanie było okazją do podsumowania działań projektowych 

oraz wysłuchania prezentacji m.in. na temat nowoczesnych narzędzi promocyjnych,  strategii 

rozwoju marki turystycznej Kociewia.  
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Podsumowaniem prezentacji było uroczyste podpisanie umowy partnerskiej w zakresie 

realizacji projektu współpracy przez lokalne grupy działania. 

44. 19-12-2019 - Udział w uroczystym podsumowaniu działań Gminy Jeżewo. 

 

Udział reprezentantów LGD w zespołach: 

1. Kierownik biura LGD reprezentuje LGD w: 

• Regionalnym Komitecie Ekonomii Społecznej powołanym przez Marszałka 

Województwa jako reprezentant lokalnych grup działania z terenu województwa 

kujawsko-pomorskiego (w 2019 roku odbyły się trzy posiedzenia) 

• Powiatowym Zespole ds. Ekonomii Społecznej – powołanym w ramach projektu 

realizowanego przez OWES (Stowarzyszenie Tłok) (w 2019 odbyły się trzy spotkania) 

• Prezydium sieci Lokalnych Grup Działania Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

2. Prezes zarządu reprezentuje LGD w Komitecie Sterującym Obszaru Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Powiatu Świeckiego  

 

Posiedzenia zarządu: 

W 2019 roku odbyło się 20 posiedzeń zarządu, podczas których zarząd podjął 45 uchwał. 

 

LGD jako podatnik: 

Stowarzyszenie jest płatnikiem podatku: 

✓ Dochodowego od osób prawnych, 

✓ Dochodowego od osób fizycznych z tytułu umów o pracę i umów cywilno-prawnych, 

Stowarzyszenie składa następujące deklaracje podatkowe: 

✓ CIT 8 

✓ PIT 4R, PIT 11, PIT 8B 

 

Przeprowadzone kontrole: 

1. Kontrola ex post PROW 2014-2020 w zakresie projektu na przygotowanie międzynarodowego 

projektu współpracy poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 

współpracy z lokalną grupą działania” PROW 2014-2020  przeprowadzona przez Prezes 

ARMIR (16-05-2019). Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.  

2. Kontrola w zakresie prawidłowej realizacji zobowiązania § 5 umowy o warunkach i sposobie 

realizacji strategii rozwoju lokalnego z dnia 19 maja 2016 roku, przeprowadzona przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (październik 2019).  

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. 

 

 

Świecie, ………………… 2019 r.  


