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Sprawozdanie merytoryczne 

za 2020 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 Kadencja 2019/2023 

1. Prezes zarządu – Plewa Zdzisław 

2. Wiceprezes zarządu – Grabski Michał 

3. Wiceprezes zarządu – Pikuła Mieczysław 

4. Członek zarządu – Licznerski Adam 

5. Członek zarządu – Ziemniewska Justyna 

 

 

Bieżącą działalność LGD obsługuje biuro w składzie: 

1. p.o. Kierownik biura – Zdzisław Plewa 

2. Specjalista do spraw obsługi projektów unijnych  – Ludwika Karczewska 

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

4. p.o. Animator rozwoju lokalnej społeczności – Liliana Fryckowska 

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

6. Główna księgowa – Dorota Tuszyńska 

 

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 2020 roku cele statutowe 

oraz założenia Lokalnej Strategii Rozwoju2014-2020 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 
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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. W 2020 roku podpisano 28 Umów o powierzenie grantu, w ramach realizowanego przez 

Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” Projektu grantowego „Od 

A_ktywności do Z_aradności - projekt grantowy w powiecie świeckim”, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny 

kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych 

LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014–2020 na łączną kwotę grantów w wysokości 1 999 232 zł.   

3. W ramach realizacji LSR ogłoszono w 2020 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 

20/01/2020 

– 

20/02/2020 

Ogłoszenie nr 

IV/RPO/EFRR/2019 - 

Rewitalizacja społeczno-

gospodarcza 

6 6 6 6 

13/01/2020 

– 

04/02/2020 

Nabór VI 2019 - 

Infrastruktura drogowa  

w zakresie włączenia 

społecznego 

1 1 1 1 

13/01/2020 

– 

04/02/2020 

Nabór VII 2019 - Rozwój 

przedsiębiorczości w 

ramach PROW.  

6 6 6 6 

13/01/2020 

– 

04/02/2020 

Nabór VIII 2019 - 

Zachowanie dziedzictwa 

lokalnego 

3 3 3 3 

01/09/2020 - 

18/09/2020 

Nabór: 

XVI/RPO/EFS/2020 

Działania na rzecz osób 

zagrożonych lub 

wykluczonych społecznie 

6 6 6 6 

01/09/2020 -

18/09/2020 

Nabór: 

XV/RPO/EFS/2020 

Działania na rzecz osób 

zagrożonych lub 

wykluczonych społecznie 

11 11 11 10 

01/09/2020 -

18/09/2020 

Nabór: 

XVII/RPO/EFS/2020 

Działania na rzecz osób 

zagrożonych lub 

wykluczonych społecznie 

6 6 6 5 
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28/09/2020 

– 

14/10/2020 

Nabór: I/2020 

Zachowanie dziedzictwa 

lokalnego 

2 2 2 2 

28/09/2020 

– 

14/10/2020 

Nabór: II/2020 

Działania promocyjne 

obszaru objętego LSR 

0 0 0 0 

28/09/2020 

– 

14/10/2020 

Nabór: III/2020 

Inicjatywy na rzecz 

lokalnej społeczności 

0 0 0 0 

28/09/2020 

– 

14/10/2020 

Nabór: IV/2020 

Podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej 

0 0 0 0 

19/10/2020 

– 

03/11/2020 

Nabór nr V/2020 - 

Podejmowanie 

działalności gospodarczej 

10 8 8 2 

25/11/2020- 

01/12/2020 

Nabór: 

I/G/RPO/EFRR/2020 

Wsparcie inwestycyjne 

dla mikro i małych 

przedsiębiorstw.  

52 35 33 33 

18/01/2021- 

11-02-2021 

Nabór: 

XVIII/RPO/EFS/2020 

Działania na rzecz osób 

zagrożonych lub 

wykluczonych społecznie.  

11 11 11 11 

18/01/2021- 

11-02-2021 

Nabór: 

XIX/RPO/EFS/2020 

Działania na rzecz osób 

zagrożonych lub 

wykluczonych społecznie. 

6 6 6 6 

18/01/2021- 

11-02-2021 

Nabór: 

XX/RPO/EFS/2020 

Działania na rzecz osób 

zagrożonych lub 

wykluczonych społecznie. 

10 10 10 10 

18/01/2021- 

11-02-2021 

Nabór: 

XXI/RPO/EFS/2020 

Ekonomia Społeczna 

2 2 2 2 

 - suma 132 113 111 103 

 

Działalność biura LGD: 

 

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” realizuje projekt pn. „Wsparcie na rzecz 

kosztów bieżących i animacji II edycja” w okresie od 01 kwietnia 2019 do 30 czerwca 2023 r. 

Celem projektu jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania na 

lata 2014-2020 (LSR), w tym realizacja planu komunikacji.  
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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. Opracowano procedurę bezpiecznej obsługi petenta w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania 

się COVID-19. Z uwagi na epidemie częściowo wprowadzona była praca zdalna w biurze, w 

związku z tym każdorazowo była umieszczana informacja na stronie LGD bądź w mediach 

społecznościowych o zmianie w sposobie pracy.  

Ponadto wprowadzono środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w postaci zakupu lamp 

bakteriobójczych UV oraz zakupów środków ochrony osobistej. Ponadto w siedzibie biura 

korzystano z ustawionych dezynfektorów do rąk oraz regularnie odkażano pomieszczenia 

biurowe. Wydzielono pomieszczenie do obsługi potencjalnych beneficjatów, aby uniknąć 

wchodzenia do pozostałych części biur.  

6. Udzielano bezpłatnych informacji i doradztwa w zakresie przygotowania wniosków  

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

Udzielono łącznie: 

226-porad/konsultacji dla beneficjentów wg kart doradztwa; 

327-udzielonych informacji dla potencjalnych beneficjentów wg rejestru aktywności;  

69-osobom udzielono doradztwa; (dany podmiot czy osoba jest liczona raz od 2019 

roku tylko raz) 

8-spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów na temat ogłaszanych 

naborów wniosków  

 3-szkolenia dla beneficjentów 

7. Na bieżąco monitorowano stan realizacji LSR oraz osiągniętych wskaźników.  

8. 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 proces konsultacji społecznych następujących dokumentów: 

− Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na 

lata 2014-2020,  

−  „Kryteria weryfikacji/oceny i wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub 

zmiany kryteriów”,  

−  Plan działania – załącznik nr 3 do LSR  

Z raportami z przeprowadzonych konsultacji można zapoznać się na http://www.lgdswiecie-

konsultacje.pl/index.php/wyniki-raporty-2.  

http://www.lgdswiecie.pl/
http://www.lgdswiecie-konsultacje.pl/index.php/wyniki-raporty-2
http://www.lgdswiecie-konsultacje.pl/index.php/wyniki-raporty-2
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9. Przygotowano Raport z badania wpływu epidemii na działalność podmiotów działających na 

obszarze Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”. Z raportem można zapoznać 

się na stronie http://www.lgdswiecie.pl/new/index.php?start=60 

10. 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 

16.01.2020 

Szkolenie: 

Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy 

wraz z biznesplanem w ramach poddziałania 19.2 

w zakresie Rozwój przedsiębiorczości 

1 10 

17.01.2020 

Spotkanie informacyjne: 

-Infrastruktura drogowa w zakresie włączenia 

społecznego 

-Zachowanie dziedzictwa lokalnego 

1 6 

20.01.2020 Spotkanie informacyjne-rewitalizacja 1 21 

23.01.2020 

Szkolenie pt. ,,Warsztat refleksyjny” dotyczące 

bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów 

oraz zmian w otoczeniu LSR-ewaluacja 

wewnętrzna. 

1 20 

02.09.2020 

Szkolenie dla potencjalnych grantobiorców EFS. 

Przygotowanie wniosku o powierzenie grantu 

(EFS) w odpowiedzi na Ogłoszenia naborów 

wniosków na działania na rzecz osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 

ramach LSR  na lata 2014-2020. 

1 9 

29.09.2020 

Spotkanie informacyjne 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego 

Działania promocyjne obszaru objętego LSR 

Inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej 

Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej 

1 6 

19.10.2020 
Spotkanie informacyjne 

Podejmowanie działalności gospodarczej 
1 1 

27.10.2020 

(dwa 

spotkania) 

Spotkanie informacyjne 

Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych 

przedsiębiorstw-projekt grantowy w powiecie 

świeckim w ramach LSR na lata 2014-2020 

2 9 

28.10.2020 

(dwa 

spotkania) 

Spotkanie informacyjne 

Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych 

przedsiębiorstw-projekt grantowy w powiecie 

świeckim w ramach LSR na lata 2014-2020 

2 9 

suma 11 91 

 

 

http://www.lgdswiecie.pl/new/index.php?start=60
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11. Szkolono członków organu decyzyjnego i pracowników biura zgodnie z przyjętym planem 

szkoleń: 

Szkolenia dla członków Rady: 

15-10-2020 – szkolenie pt Informacje aktualizujące wiedzę w zakresie oceny i wyboru 

operacji/projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020” Uczestniczyło 11 

członków Rady.  

 

Szkolenia dla Pracowników LGD: 

1) „Zarządzanie zespołem”–1 osoba, 

2) „Księgowo/podatkowe” – 1 osoba, 

3) „Rozliczanie projektów wdrażanych w ramach LSR (w tym wnioski o płatność)”  

– 2 osoby, 

4) „Szkolenia dla pracowników LGD doradzającym beneficjentom LGD – obsługa 

klienta,prowadzenie spotkań, szkoleń”– 4 osoby. 

 

12. Działania animacyjne w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących  

i animacji II edycja”: 

1) 6 maja 2020 odbył się Konkurs wiedzy o LGD przeprowadzony w mediach 

społecznościowych (FB LGD). Celem konkursu był wzrost wiedzy o obszarze LGD, 

działaniach w ramach LSR oraz promocja LGD. Konkurs obszaru LGD był  adresowany 

do mieszkańców. W konkursie wzięły udział 4 osoby.  

2) 26 czerwca 2020 przeprowadziliśmy w mediach społecznościowych konkurs rysunkowo-

fotograficzny ,,Turystyka i Inwestycje w LGD”. Celem konkursu była promocja obiektów 

dofinansowanych w ramach LSR. W konkursie wzięły udział 4 osoby. 

3) W dniu 13.10.2020r. w ramach Mobilnego Punktu Informacji On - line odbył się konkurs 

rysunkowy pt. ,,Moja wieś-chcę tu mieszkać i się bawić!”. Przeprowadzony konkurs 

zwiększył aktywność społeczną  mieszkańców a tym samym zapewnił im dostęp do 

informacji propagujących Lokalną Strategię Rozwoju. 

4) W dniu 20.11.2020r. odbył się Mobilny Punkt Informacyjny ONLINE na naszej stronie na 

facebooku i www.lgdswiecie.pl. Były to bezpłatne konsultacje dla zainteresowanych 

możliwością otrzymania wsparcia z LGD.  Konsultacje miały charakter otwarty. 

5) W dniu 30.10.2020r. odbył się kolejny Mobilny Punkt Informacyjny ONLINE  na naszej 

stronie oraz na Facebooku.  

6) W dniu 03.12.2020r. odbyło się wydarzenie tematyczne WARSZTATY 

RĘKODZIELNICZE ONLINE Z LGD „ŚWIĄTECZNY SKRZAT”, które  w tym roku  

z uwagi na sytuację epidemiologiczną zorganizowane zostało w mediach 

społecznościowych. Celem wydarzenia było propagowanie informacji o Lokalnej Grupie 

Działania, wymiana doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi osobami w celu 

zapewnienia stałego dostępu do informacji o Lokalnej Strategii Rozwoju.  

Ponadto przeprowadzone warsztaty były dobrym przykładem na złożenie wniosku  

o przyznanie pomocy w ramach LSR. W ramach wydarzenia p. Dorota Dembińska – sołtys 

Mniszka i lider PAFW- przygotowała warsztat rękodzielniczy, na którym pokazała jak z 

tego, co mamy w domu można przygotować świątecznego skrzata. W ramach tego 

wydarzenia ogłoszony został świąteczny konkurs.  

13. Udział w wydarzeniach kulturalno-promocyjnych 

Z uwagi na COVID-19 wszystkie wydarzenia promocyjne w formie stacjonarnej zostały 

wstrzymane.  
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14. Inne projekty: 

Nasza LGD objęła patronatem projekt pt. „W poszukiwaniu zaginionych smaków". Projekt ten 

zrealizowany został na terenie wsi Lipinki i okolic, w gminie Warlubie, w powiecie świeckim.  

Projekt miał na celu kontynuację działań rozpoczętych w ubiegłym roku przez BADACZY 

HISTORII, tj. poznania historii i kultury najbliższych okolic. z różnych stron i aspektów.  

 

15. Pozostałe informacje: 

1. Przeprowadzono liczne spotkania dotyczące planowanych do realizacji projektów współpracy. 

Obecnie zakładamy przygotowanie 2 projektów: 

1) Tytuł projektu: Kampania promocyjna Ruszaj na Kociewie-wzmocnienie marki regionu 

Cel projektu: wzrost świadomości marki KOCIEWIE, zwiększeniem w regionie liczny 

turystów w sezonie turystycznym.  

Lider: LGD „Wstęga Kociewia” 

Partnerzy: LGD „Chata Kociewia”, LGD „Wstęga Kociewia”, LGD „Gminy Powiatu 

Świeckiego”  

Czas realizacji projektu: planowany na styczeń-grudzień 2021r.  

Wkład LGD „Gminy Powiatu Świeckiego": 60 000 zł 

2) Tytuł projektu: Utworzenie Kujawsko - Pomorskiej  Sieci Turystycznej, tj. regionalnego 

portalu sprzedażowo - rezerwacyjnego dla podmiotów z branży turystycznej, 

Cel projektu: zintegrowanie ofert turystycznych województwa Kujawsko-pomorskiego, 

Lider: LGD „Bory Tucholskie”, 

Partnerzy: 6 LGD z województwa kujawsko-pomorskiego, w tym  LGD „Gminy Powiatu 

Świeckiego” , LGD „Pałuki - wspólna sprawa”, LGD „ Partnerstwo dla Ziemi 

Kujawskiej”, LGD „ Dolina Drwęcy”, LGD „ Pojezierze Brodnickie”, LGD „Bory 

Tucholskie”. 

Czas realizacji projektu: planowany marzec 2021- marzec 2022r.  

Wkład LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”: 100 000 zł 

2. W sierpniu 2020 ostatecznie zakończono i rozliczono międzynarodowy projekt współpracy, 

który był realizowany w 2019 roku pt. Wzmocnienie kompetencji i współpracy podmiotów  

z obszaru LGD "Gminy Powiatu Świeckiego" związanych z rozwojem turystyki na obszarach 

wiejskich Kociewia. Refundacja została wypłacona w całości.  

3. Przygotowano i wydano publikację pt. " PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK", która miała 

na celu promocję dobrych praktyk, przedstawienie stanu realizacji osiągniętych wskaźników oraz 

osiągnięć beneficjentów LGD tj. osób, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach LSR.  

4.  Zorganizowano wydarzenia w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.  

Ogłoszono m.in. dwa konkursy na FB, konkurs: ,,Napisz suchar lub błyśnij dowcipem o Lokalnej 

Grupie Działania”. Konkurs literacki pt ,,Przedsiębiorczy z LGD” oraz zrealizowaliśmy 20 

listopada Mobilny Punkt Informacyjny online. 

 

 

Posiedzenia zarządu: 

W 2020 r. w LGD ,,Gminy Powiatu Świeckiego" odbyło się: 

- 11 Posiedzeń Rady LGD  

- 17 Posiedzeń Zarządu LGD 

- 3 obiegowe Walne Zebrania Członków LGD 
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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 realizacji projektu grantowego pt. „Od A_ktywności do Z_aradności - projekt 

grantowy w powiecie świeckim” przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Kontrola została przeprowadzona w formie zdalnej. Kontrola nie 

wykazała nieprawidłowości.  

2. Kontrola projektu współpracy pt. „Promowanie obszaru objętego strategiami rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach współpracy międzynarodowej” 

przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Kontrola przeprowadzona w siedzibie LGD. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.  

3. 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. Kontrola została 

przeprowadzona w formie zdalnej. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.  

 

 

 

Świecie, 29 czerwca 2021r. 


