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1 Podstawowe dane Fundacji 

 
Nazwa fundacji: 
Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi  
 
Siedziba fundacji 
ul. Zjednoczenia 16 A 
76-248 Dębnica Kaszubska 
 
Nr w KRS i data wpisu 
nr KRS 0000250440; dn. 06 lutego 2006 roku   
 
Nr REGON 
220 185 035 
 
Członkowie Zarządu 
Lilianna Grosz - Prezes Zarządu 
Marta Łomża – Duszny – Wiceprezes Zarządu  
Justyna Woźniak – Sekretarz 
Mariusz Początko – Członek Zarządu  
Beata Łozowska – Członek Zarządu 
 
Cele statutowe Fundacji 

a) rozwój obszarów wiejskich, 
b) budowanie i promocja wizerunku regionu, 
c) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów 

wiejskich położonych na terenie działania Fundacji, 
d) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacja ludności, 
e) wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska, 
f) wspieranie rozwoju edukacji dzieci i dorosłych na obszarach wiejskich, 
g) wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i 

organizacji społecznych, upowszechniania idei demokracji, samorządności i samorządu, 
h) działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, 
i) wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu, 
j) wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności agro- i ekoturystyki oraz infrastruktury 

turystycznej, 
k) wspieranie tożsamości i kultury mniejszości narodowych i grup etnicznych 

zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej, 
l) zbliżenia miedzy narodem polskim a innymi narodami, 
m) ochrona dziedzictwa kulturowego i wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania 

lokalnych tradycji i sztuki, 
n) wspieranie rozwoju filantropii, wolontariatu i działalności charytatywnej, 
o) wspieranie przedsiębiorczości, 
p) przeciwdziałanie bezrobociu, 
q) zapobieganie wykluczeniu społecznemu, 
r) wspieranie pomocy społecznej i osób niepełnosprawnych, 

http://www.pds.org.pl/


FUNDACJA PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI 
Lokalna Grupa Działania, Organizacja Pożytku Publicznego 

wwwwww..ppddss..oorrgg..ppll 

  

  

Strona 4 z 31 

 

s) inicjowanie, animowanie oraz wspieranie lokalnej aktywności społecznej, zawodowej i 
gospodarczej, 

t) inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa, 
u) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie rozwoju 

gospodarki społecznej, 
v) wspieranie rozwoju działań ukierunkowanych na pozyskiwanie i zastosowanie 

alternatywnych źródeł energii, 
w) wspieranie zastosowania i rozwoju nowych technologii w różnych dziedzinach życia 

mieszkańców, w szczególności infrastruktury teleinformatycznej, 
x) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa 
y) organizowanie i promowanie wędkarstwa połowu, chowu lub hodowli ryb, raków lub 

innych organizmów żyjących w wodzie. 
 

2 Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów 
statutowych, a także opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach 
finansowych 

 
W roku 2013 Fundacja prowadziła działalność polegającą głównie na: 
- Wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju – oparte na podejściu Leader działanie w ramach PROW 
2007-2013 i realizacją związanego z tym działaniem zadania „Funkcjonowanie LGD, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja”, stanowiącego niejako „obsługę techniczną” wdrażania strategii 
- prowadzeniu działalności odpłatnej 
- realizacji dwóch projektów w ramach osi IV PO Ryby  
- udziale w innych organizacjach o celach zbieżnych z celami Fundacji. 
 
Poniżej opisano szczegółowo najważniejsze przedsięwzięcia w ramach działalność Fundacji. 
 

2.1 Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju 

 
W 2013 r. Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi kontynuowała realizację umowy z Samorządem 
Województwa Pomorskiego na „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Również w 2013 r. Fundacja ogłosiła kolejne 
nabory wniosków w tym w ramach dodatkowych zadań w ramach osi 3 w ramach PROW 2007-
2013. 
 
Działanie to realizuje następujący cel statutowy (§4  Statutu Fundacji Partnerstwo Dorzecze 
Słupi): 
- inicjowanie, animowanie oraz wspieranie lokalnej aktywności społecznej, zawodowej i 
gospodarczej, 
- rozwój obszarów wiejskich, 
- działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. 
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Nabory wniosków ogłoszone w 2013 r. 

 Limity środków w 2013 r.  

 „stare” zadania dodatkowe zadania  

Odnowa i rozwój wsi  2 394 322,50 3 600 000,001 

Małe projekty  2 295 035,57 600 000,00 

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej  

- 100 000,00 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw  

879 407,10 100 000,00 

SUMA: 5 568 765,17 4 400 000,00 

 9 968 765,17 

 

 Nabory wniosków na 4 ww. działania trwały w terminach:  

• Odnowa i rozwój wsi: 
- od 15.03. do 04.04.2013 r.; - stare zadania, 
- od 29.05. do 14.06.2013 r.; - nabór tematyczny – dodatkowe zadania,  
- od 30.10. do 12.11.2013 r. – nabór tematyczny – „stare” zadania. 

• Małe projekty: 
- od 15.03. do 04.04.2013 r.; - stare zadania, 
- od 29.05. do 14.06.2013 r.; - nabór tematyczny – dodatkowe zadania, 
- od 30.10. do 12.11.2013 r. - nabór tematyczny – „stare” zadania. 
Różnicowanie – od 29.05. do 14.06.2013 r.  - nabór tematyczny – dodatkowe zadania. 

• Mikroprzedsiębiorstwa: 
- od 15.03. do 4.04.2013 r.; - stare zadania, 
- od 29.05. do 14.06.2013 r.; - nabór tematyczny – dodatkowe zadania, 
- od 30.10. do 12.11.2013 r. - stare zadania. 
 

Liczba złożonych wniosków 
 
Złożono 280 wniosków na kwotę 22 054 193,16 zł (198,79 % w limicie dostępnych środków na nabory  
w 2013), w tym: 
- 30 wniosków w ramach „Odnowy wsi” („stare zadania”) na kwotę 7 185 345,00 zł (300,10 % w limicie 
dostępnych środków na nabór 2013) 
- 33 wnioski w ramach „Odnowy wsi” (dodatkowe zadania) na kwotę 6 498 663,00 zł (180,52 %  w limicie 
dostępnych środków na nabór 2013) 
- 168 wniosków w ramach „Małych projektów” (”stare” zadania) na kwotę 5 553 663,22 zł (241,99 %  
w limicie dostępnych środków na nabór 2013) 

                                                 
1
 w 2013 r. Fundacja PDS ogłosiła 2 nabory wniosków w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” – I nabór wniosków: limit 

środków: 3 600 000,00 zł, ze względu na powstałe oszczędności ogłoszono II nabór wniosków: limit środków: 1 124 631,00  zł  
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- 39 wniosków w ramach „Małych projektów” (dodatkowe zadania) na kwotę 1 355 289,54 zł (225,88%  
w limicie dostępnych środków na nabór 2013 ) 
- w ramach „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” nie złożono wniosków.  
- 9 wniosków w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” („stare” zadania) na kwotę 
1 361 232,40 zł ( 154,79 % dostępnych w limicie środków na nabór 2013) 
- 1 wniosek w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” (dodatkowe zadania) na kwotę 
100 000,00 zł ( 100 % dostępnych w limicie środków na nabór 2013) 
 
Wyniki konkursu 2013 r.: 
1. W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy w ramach „starych” zadań działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rada Fundacji PDS wybrała do dofinansowania 12 
operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju PDS, które uzyskały największą ilość punktów w ramach 
oceny wg kryteriów wyboru projektów, mieszczących się w limicie dostępnych środków w konkursie 
2013 r. na łączną kwotę  2 368 277,00 zł.  
W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy w ramach dodatkowych zadań działania „Odnowa i rozwój wsi” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rada Fundacji PDS wybrała do 
dofinansowania 22 operacje zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju PDS, które uzyskały największą ilość 
punktów w ramach oceny wg kryteriów wyboru projektów, mieszczących się w limicie dostępnych 
środków w konkursie 2013 r. na łączną kwotę  3 546 395,00 zł.  
 
2. W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy w ramach „starych” zadań dla działania tzw. "Małe projekty" Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rada Fundacji PDS wybrała do dofinansowania 67 
operacje zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju PDS, które uzyskały największą ilość punktów w ramach 
oceny wg kryteriów wyboru projektów, mieszczące się w limicie dostępnych środków w konkursie 2013 r. 
opiewały na łączną kwotę 2 267 092,27 zł.  
W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy w ramach dodatkowych zadań dla działania tzw. "Małe projekty" 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rada Fundacji PDS wybrała do 
dofinansowania 17 operacje zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju PDS, które uzyskały największą ilość 
punktów w ramach oceny wg kryteriów wyboru projektów, mieszczące się w limicie dostępnych środków 
w konkursie 2013 r. opiewały na łączną kwotę 588 182,12 zł.  
 
3. W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rada Fundacji PDS nie wybrała 
do dofinansowania żadnych operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju PDS.  
 
4. W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy w ramach „starych” zadań w ramach działania „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rada Fundacji PDS 
wybrała do dofinansowania 6 operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju PDS, opiewających na 
kwotę analogicznie 787 232,40 zł. 
W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy w ramach dodatkowych zadań w ramach działania „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rada Fundacji PDS 
wybrała do dofinansowania 1 operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju PDS, opiewających na 
kwotę analogicznie 100 000,00 zł. 
 
W sumie wybrano w naborach ogłoszonych w 2013 r. do dofinansowania 125 projektów na kwotę 
9 657 178,79 zł. 
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Małe projekty – „stare zadania” wnioskowana kwota dotacji – w złożonych wnioskach i wybranych projektach (konkurs: od 15.03 do 
04.04.2013 r., od 30.10. do 12.11.2013 r.) 

 Gmugm 
gminy składające wnioski w naborach  liczba wniosków złożonych w 

naborze 
2013 - kwota wnioskowana 

liczba wniosków wybranych  
do dofinansowania w 
naborze 

2013 - kwota dofinansowana 

1. Borzytuchom 4 104 327,18 2 67 029,92 

2. Bytów 15 492 445,52 7 227 352,91 

3. Cewice 6  198 192,72 2 60 882,00 

4. Czarna Dąbrówka 15 603 217,64 3 143 734,59 

5. Damnica 4 150 000,00 1 25 000,00 

6. Dębnica Kaszubska 11 377 608,75 2 100 000,00 

7. Główczyce 1 50 000,00 0 0,00 

8. Kępice 6 234 860,69 4 162 050,00 

9. Kobylnica 6 187 989,00 2 70 000,00 

10. Kołczygłowy 10 269 240,50 8 245 997,00 

11. Parchowo 4 144 259,85 1 30 486,72 

12. Postomino 13 389 457,70 8 202 733,00 

13. Potęgowo 4 128 688,21 2 54 208,21 

14. Sławno  8 267 708,77 5 179 543,00 

15. Słupsk 13 419 046,01 3 128 770,31 

16. Smołdzino 4 139 357,87 1 19 092,39 

17. Studzienice 8 183 515,98 2 43 684,52 

18. Tuchomie 16 524 401,62 9 319 275,70 

19. Ustka 16 577 401,55 5 187 252,00 

20. Miasto Ustka  4 111 943,66 0 0,00 

suma 168 5 553 663,22 67 2 267 092,27 
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Małe projekty – dodatkowe zadania - wnioskowana kwota dotacji – w złożonych wnioskach i wybranych projektach (konkurs: od 
29.05 do 14.06.2013 r.) 

 Gmugm 
gminy składające wnioski w naborach  liczba złożonych wniosków  kwota wnioskowana 

liczba wniosków wybranych  
do dofinansowania 

kwota dofinansowana 

1. Bytów 5 186 725,89 1 50 000,00 

2. Cewice 2 77 244,00 0 0,00 

3. Czarna Dąbrówka 3 137 745,13 3 137 745,13 

4. Damnica 1 50 000,00 0 0,00 

5. Dębnica Kaszubska 4 144 541,06 3 94 541,06 

6. Kępice 4 133 672,17 1 50 000,00 

7. Kobylnica 3 93 999,00 0 0,00 

8. Kołczygłowy 3 74 999,00 3 74 999,00 

9. Parchowo 1 50 000,00 0 0,00 

10. Postomino 1 16 357,00 0 0,00 

11. Sławno  1 13 873,93 1 13 873,93 

12. Słupsk 2 62 038,00 1 12 038,00 

13. Studzienice 3 103 090,00 2 78 090,00 

14. Tuchomie 2 76 895,00 2 76 895,00 

15. Ustka 3 91 920,00 0 0,00 

16. Miasto Słupsk 1 42 189,36 0 0,00 

suma 39 1 355 289,54 17 588 182,12 
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Odnowa wsi – „stare” zadania - wnioskowana kwota dotacji – w złożonych wnioskach i wybranych projektach (konkurs: od 15.03. 
do 04.04.2013, od 30.10. do 12.11.2013 r.) 

gminy składające wnioski w naborach liczba złożonych wniosków  kwota wnioskowana  
liczba dofinansowanych 
wniosków  kwota dofinansowania  

1. Borzytuchom 1 100 000,00 0 0,00 

2. Bytów 1 186 116,00 0 0,00 

3. Czarna Dąbrówka 2 703043,00 1 306 497,00 

4. Dębnica Kaszubska 2 134 327,00 1 92 204,00 

5. Kępice 1 57213,00 1 57 213,00 

6. Kobylnica 4 361 139,00 2 161 139,00 

7. Kołczygłowy 2 442 246,00 1 297 014,00 

8. Parchowo 2 149 649,00 0 0,00 

9. Postomino  1 500 000,00 0 0,00 

10. Sławno 2 376 287,00 2 376 287,00 

11. Słupsk  5 1 991 874,00 2 670 874,00 

12. Smołdzino  1 304 141,00 0 0,00 

13. Tuchomie 4 1 153 061,00 2 407 049,00 

14. Ustka  2 726 249,00 0 0,00 

suma 30 7 185 345,00 12 2 368 277,00  
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Odnowa wsi – dodatkowe zadania - wnioskowana kwota dotacji – w złożonych wnioskach i wybranych projektach (konkurs: od 
29.05. do 14.06.2013 r., od 30.10. do 12.11.2013 r.) 

gminy składające wnioski w naborach liczba złożonych wniosków  kwota wnioskowana 
liczba dofinansowanych 
wniosków  kwota dofinansowania  

1. Borzytuchom 2 201 834,00 1 90 730,00 

2. Bytów 2 245 510,00 2 245 510,00 

3. Cewice 1 136 066,00 1 136 066,00 

4. Czarna Dąbrówka 2 420 300,00 2 420 300,00 

5. Damnica 1 116 634,00 1 116 634,00 

6. Dębnica Kaszubska  1 166 678,00 1 166 678,00 

7. Główczyce 1 160 000,00 1 160 000,00 

8. Kępice 1 160 000,00 1 160 000,00 

9. Kobylnica 2 259 967,00 2 259 967,00 

10. Kołczygłowy 3 783 319,00 2 347 817,00 

11. Parchowo 2 322 018,00 0 0,00 

12. Postomino  2 260 000,00 1 160 000,00 

13. Sławno 1 160 000,00 1 160 000,00 

14. Słupsk  3 1 060 000,00 2 560 000,00 

15. Smołdzino 1 145 261,00 1 145 261,00 

16. Studzienice 1 160 000,00 1 160 000,00 

17. Tuchomie 2 257 432,00 2 257 432,00 

18. Ustka  5 1 483 644,00 0 0,00 

suma 33 6 498 663,00 22 3 546 395,00  
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – „stare” zadania - wnioskowana kwota dotacji – w złożonych wnioskach i wybranych 
projektach (konkurs: od 15.03.2013 do 4.04.2013 r., od 30.10. do 12.11.2013 r.) 

gminy składające wnioski w naborach liczba złożonych wniosków  kwota wnioskowana  
liczba wniosków wybranych 
do dofinansowania  

kwota dofinansowana  

1. Kępice 1 100 000,00 0 0,00 

2. Ustka 4 774 000,00 2 300 000,00 

3. Sławno 1 100 000,00 1 100 000,00 

4. Słupsk  1 100 000,00 1 100 000,00 

5. Studzienice 1 174 352,40 1 174 352,40 

6. Postomino  1 112 880,00 1 112 880,00 

suma 9 1 361 232,40 6 787 232,40 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – dodatkowe zadania - wnioskowana kwota dotacji – w złożonych wnioskach i wybranych 
projektach (konkurs: od 29.05.2013 do 14.06.2013 r.) 

gminy składające wnioski w naborach liczba złożonych wniosków kwota wnioskowana  
liczba wniosków wybranych 
do dofinansowania  

kwota dofinansowana  

1. Główczyce 1 100 000,00 1 100 000,00 

suma 1 100 000,00 1 100 000,00 

http://www.pds.org.pl/
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Podsumowanie naborów  do działań PROW 2007 – 2013  w roku 2013 ogłaszanych przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi  

Lp. gmina Suma złożonych wniosków w naborach  Suma kwoty wnioskowanej Suma dofinansowanych wniosków  Suma kwoty dofinansowania  

1.  Borzytuchom 7 406 161,18 3 157 759,92 

2.  Bytów 23 1 110 797,41 10 522 862,91 

3.  Cewice 9 411 502,72 3 196 948,00 

4.  Czarna Dąbrówka 22 1 864 305,77 9 1 008 276,72 

5.  Damnica 6 316 634,00 2 141 634,00 

6.  Dębnica Kaszubska 18 823 154,81 7 453 423,06 

7.  Główczyce 3 310 000,00 2 260 000,00 

8.  Kępice 13 685 745,86 7 429 263,00 

9.  Kobylnica 15 903 094,00 6 491 106,00 

10.  Kołczygłowy  18 1 569 804,50 14 965 827,00 

11.  Parchowo 9 665 926,85 1 30 486,72 

12.  Postomino 18 1 278 694,70 10 475 613,00 

13.  Potęgowo  4 128 688,21 2 54 208,21 

14.  Sławno  13 917 869,70 10 829 703,93 

15.  Słupsk 24 3 632 958,01 9 1 471 682,31 

16.  Smołdzino 6 588 759,87 2 164 353,39 

17.  Studzienice 13 620 958,38 6 456 126,92 

18.  Tuchomie 24 2 011 789,62 15 1 060 651,70 

19.  Ustka 30 3 653 214,55 7 487 252,00 

20.  Miasto Słupsk 1 42 189,36 0 0,00 

21.  Miasto Ustka  4 111 943,66 0 0,00 

suma 280 22 054 193,16 125 9 657 178,79 
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Podsumowanie wyników naborów  do działań PROW 2007 – 2013  w roku 2013 prowadzonych przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi 

Małe projekty  

Liczba wniosków wybranych - nabór 2013 r. 

67 („stare” zadania) 
17 (dodatkowe zadania) 

Wnioskowana kwota dofinansowania we wnioskach wybranych  

2 267 092,27 zł („stare” zadania) 
588 182,12 zł (dodatkowe zadania) 

Odnowa i rozwój wsi  

Liczba wniosków wybranych  

12 („stare” zadania) 
22 (dodatkowe zadania) 

Wnioskowana kwota dofinansowania we wnioskach wybranych  

2 368 277,00 (stare zadania) 
3 546 395,00 (dodatkowe zadania) 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

Liczba wniosków wybranych  

6 („stare” zadania) 
1 (dodatkowe zadania) 

Wnioskowana kwota dofinansowania we wnioskach wybranych  

787 232,40 („stare” zadania) 
100 000,00 zł (dodatkowe zadania) 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  

Liczba wniosków wybranych  

0 

Wnioskowana kwota dofinansowania we wnioskach wybranych  

0 

SUMA - liczba wniosków 125 

SUMA - wnioskowana kwota  9 657 178,79 zł  

http://www.pds.org.pl/
mailto:biuro@pds.org.pl
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Rysunek 1 Wyniki naborów przeprowadzonych przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi w roku 2013 z podziałem na gminy.
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Charakter wybranych projektów – odnowa wsi 
Zagospodarowanie jezior: 

 Budowa pomostu pływającego nad Jeziorem Łętowskim w miejscowości Łętowo, gm. Sławno 

 Budowa przystani wędkarskiej w miejscowości Zbyszewo, gm. Kobylnica 

 Budowa i oznakowanie ścieżki turystycznej wokół jeziora Piaszno, gm. Tuchomie 

 Kompleksowe zagospodarowanie terenu nad jeziorem Somińskim w Sominach w tym 
rewitalizacja i odrestaurowanie zabytkowych obiektów dziedzictwa lokalnego pełniących 
funkcję nowatorskiej świetlicy wiejskiej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych 
oraz utworzenie innowacyjnej ścieżki zdrowia wzdłuż jeziora Somińskiego przeznaczonej do 
sylwoterapii, nordic walkingu, dog runningu i zabaw questingowych, gm. Studzienice 

 
Urządzanie terenów rekreacyjnych: 

 Budowa placu fitness w miejscowości Wrząca, gm. Kobylnica 

 Utworzenie miejsca rekreacyjnego przy rzece Wieprzy, gm. Kępice 

 Budowa ścieżki turystycznej w miejscowości Kramarzyny, gm. Tuchomie 

 Budowa placu zabaw i rekreacji w Sierakowie, gm. Kobylnica 

 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Unichowie innowacyjnym miejscem 
rekreacyjno-wypoczynkowym, gm. Czarna Dąbrówka 

 Budowa "Zielonej Doliny Rekreacji" w miejscowości Wierszyno, gm. Kołczygłowy 

 Horse sleddling, cross-country skiing i inne innowacyjne formy aktywności fizycznej, 
rekreacji i wypoczynku w Swołowie w stolicy Krainy w Kratę, gm. Słupsk 

 Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Kobylnicy, gm. Kobylnica 

 Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców i turystów w Dębnicy 
Kaszubskiej – budowa siłowni zewnętrznej, doświetlenie miejscowości lampami solarnymi, 
gm. Dębnica Kaszubska 

 Budowa Skateparku w m. Świątkowo gmina Bytów 

 Modernizacja infrastruktury społeczno-kulturalnej na terenie Gminy Tuchomie 

 Utworzenie trasy do uprawiania nordic skating w miejscowościach Krzemienica i Swołowo, 
gm. Słupsk 

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w grę zewnętrzną, remont chodnika oraz budowę 
miejsc parkingowych w Kępicach, gm. Kepice 

 Utworzenie wiejskiego parku wielopokoleniowego w Cewicach 

 Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Postomino 

 Zagospodarowanie terenu w Strzyżynie - mała infrastruktura rekreacyjna i turystyczna z 
uwzględnieniem walorów przyrodniczych rzeki  Łupawy 

 
Trasy rowerowe: 

 Budowa i oznakowanie szlaków rowerowych w Krainie w Kratę, gm. Słupsk 

 Budowa dwóch ścieżek rowerowych w Bierkowie; na szlaku R-10 link i łącznika ze szlakiem 
rowerowym USB-S wraz z oznakowaniem tego szlaku na odcinku przebiegającym przez sołectwo 
Bierkowo, gm. Słupsk 

 Przebudowa drogi powiatowej w m.Krzynia poprzez wykonanie ścieżki rowerowej na trasie szlaku 
Ustka-Słupsk-Bytów-Sominy, gm. Dębnica Kaszubska 

 Turystyczny szlak rowerowy Nowe Huty - Modrzejewo - Przebudowa ścieżki w miejscowości 
Modrzejewo, gm. Tuchomie 

 Budowa ścieżki rowerowej wraz z oznakowaniem zgodnie z trasą przebiegu "Pętli Kaszubskiej" w 
miejscowości Jerzkowice, gm. Czarna Dąbrówka 

 Budowa i oznakowanie szlaku rowerowego "Pętla Północy" w Gminie Kołczygłowy wraz z 
budową stacyjki rowerowej w miejscowości Jezierze, gm. Kołczygłowy 

 Budowa i oznakowanie szlaków rowerowych na terenie Gminy Sławno, gm. Sławno 

http://www.pds.org.pl/
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Inne: 

 Remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu - powstanie świetlicy tematycznej "EKO-
ABRAKADABRA" w miejscowości Bochówko, gm. Czarna Dąbrówka 

 Poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej poprzez przebudowę i wyposażenie budynków 
świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na funkcjonowanie teatrzyku kukiełkowego "Pingwinki" w 
miejscowości Kwasowo w Gminie Sławno, gm. Sławno 

 Ochotniczo przez pokolenia - przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej oraz remizy strażackiej 
w Dargolezie z utworzeniem tematycznej świetlicy wiejskiej prezentującej historię pożarnictwa w 
gminie Główczyce, gm. Główczyce 

 
Charakter wybranych „małych projektów” 
Remonty i wyposażenie świetlic, domów kultury, itp.: 

• Zagospodarowanie brzegu jeziora Spore oraz zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ciemnie – 
gm. Tuchomie 

• Utworzenie wypożyczalni sprzętu sportowego wraz z zorganizowaniem festynu integracyjnego – 
gm. Dębnica Kaszubska 

• Stworzenie interaktywnej szkoleniowo-integracyjnej Sali wiejskiej w miejscowości Gałąźnia 
Wielkiej – gm. Kołczygłowy 

• Świetlice z charakterem - sieć świetlic tematycznych wzbogacających ofertę turystyczną w gminie 
Czarna Dąbrówka 

• Kultywowanie miejscowych tradycji związanych z zachowaniem i regionalizacją dań i potraw 
kaszubskich oraz promowanie dziedzictwa kulturowego w tym kaszubszczyzny poprzez 
wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Studzienicach w zaplecze kuchenne i regionalne wraz z 
wyposażeniem terenu przy WDK w małą architekturę turystyczną przy głównym szlaku 
rowerowym Ustka - Słupsk - Bytów - Sominy oraz organizacja cyklu szkoleń kulinarnych 
dotyczących zdrowego odżywiania – gm. Studzienice 

Tereny rekreacyjne: 

• Utworzenie ścieżki spacerowo--dydaktycznej z wykorzystaniem energii  ze źródeł odnawialnych w 
miejscowości Kołczygłowy 

• Budowa przystani turystyczno-wypoczynkowej w miejscowości Barnowo – gm. Kołczygłowy 

• Zagospodarowanie terenu i budowa małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad jeziorem 
Jasień w miejscowości Łupawsko – gm. Czarna Dąbrówka 

• Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Królewo poprzez wykonanie infrastruktury 
rekreacyjnej – gm. Postomino 

• Utworzenie pola biwakowego z zapleczem turystyczno-rekreacyjnym we wsi Warszkowo – gm. 
Sławno 

• "Zalążek lasu w środku hałasu" - zagospodarowanie terenu małą infrastrukturą turystyczno-
edukacyjną – gm. Damnica 

• Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Łącko – gm. Postomino 

• Zagospodarowanie turystyczne Jeziora Marszewo – gm. Postomino 

• Budowa kompleksu sportowo-wypoczynkowego w miejscowości Jezierze – gm. Kołczygłowy 

• Budowa Centrum Życia Wiejskiego w miejscowości Barnowiec – gm. Kołczygłowy 

• Przebudowa wiejskiego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Żukowie wraz z 
zagospodarowaniem terenu oraz modernizacją zaplecza – gm. Sławno 

• Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez stworzenie nowego 
bezpiecznego miejsca kultu religijnego oraz promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 
okolicy – gm. Czarna Dąbrówka 

• Zagospodarowanie terenu przed Szkołą Podstawową w Jasieniu - "zielone centrum" rozwoju 
innowacyjnych form turystyki – gm. Czarna Dąbrówka 

• Aktywnie w Obłężu - zagospodarowanie terenu pod nowe formy wypoczynku – gm. Kępice 

• Zagospodarowanie "Tęczowego" terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Kwasowo 
– gm. Sławno 

http://www.pds.org.pl/
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• Oznakowanie i promocja szlaku kajakowego na trasie Gałąźnia Mała - Leśny Dwór wraz 
wydaniem materiałów promocyjnych – gm. Kołczygłowy 

• Zagospodarowanie miejsca wypoczynku przy jeziorze w miejscowości Niezabyszewo poprzez 
budowę elementów małej infrastruktury turystycznej i ścieżki spacerowej – gm. Bytów 

• Utworzenie parku rekreacyjno-turystycznego w Kępicach 

• Budowa parku linowego – gm. Potęgowo 

• Utworzenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Barwinie – gm. Kępice 

• Budowa placu zabaw i rekreacji w Bzowie– gm. Kobylnica 

• Zagospodarowanie terenu przy rzece Kamienica w Tuchomiu 

• Budowa małej infrastruktury turystycznej w postaci domu pasywnego z drewna, słomy i gliny oraz 
organizacja warsztatów biobudownictwa – gm. Słupsk 

• Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Janiewice – gm. Sławno 

• Budowa placu rekreacyjnego z siłownią plenerową w miejscowości Parchowo 

• Rozwój usług turystycznych poprzez poprawę lokalnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej 
szlaku kajakowego rzeki Słupi – gm. Ustka 

• Doposażenie placu integracyjno-sportowego w Tągowiu poprzez budowę placu zabaw – gm. 
Tuchomie 

• Budowa kolejki tyrolskiej i kuchni polowej, wytyczenie ścieżki edukacji leśnej oraz remont 
połączony z modernizacją boiska do kometki przy gospodarstwie agroturystycznym w 
Niemczewie – gm. Dębnica Kaszubska 

• Budowa sportowego placu zabaw w miejscowości Boleszewo – gm. Sławno 

• Stworzenie małej architektury turystycznej jako zwiększenie walorów krajobrazowych w 
Jezierzanach, Gmina Postomino 

Imprezy: 

• Festiwal smaków regionalnych wraz z wyposażeniem zaplecza kuchennego oraz budową małej 
infrastruktury turystycznej przy Wiejskim Ośrodku Kultury w Trzebiatkowej – gm. Tuchomie 

• "Festiwal czterech smaków" wraz z budową infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości 
Kołczygłowy 

• Wdrożenie i promocja innowacyjnych form aktywności turystycznej - cykl imprez Grand Prix 
organizowanych na terenie gminy Czarna Dąbrówka  

• "Natura, ekologia naszym dobrem" powstanie ściany ekspozycyjnej do celów wystawienniczych 
wraz z organizacją 5 happyningów, zajęć fitness, maratonu nordic walking oraz Questu – gm. 
Kołczygłowy 

• Gmina Tuchomie - radość wypoczynku w zdrowym klimacie - promocja walorów turystycznych, 
przyrodniczych i zdrowego trybu życia 

• "Aktywni kaszubi - siedem cudów regionu" czyli cykl przedsięwzięć edukacyjnych, rozrywkowych, 
ekologicznych, prozdrowotnych i kulturalnych połączonych z tworzeniem miejsc do uprawiania 
aktywnej turystyki oraz zakup niezbędnego wyposażenia do innowacyjnych form wypoczynku – 
gm. Studzienice 

• Festiwal unihokeja - organizacja imprezy wraz z zakupem niezbędnego sprzętu – gm. Tuchomie 

• "Letnie spotkanie z Przyrodą i Kulturą Regionalną" – gm. Studzienice 

• BytOFFsky Festival 2013 - "Natura i Kultura" – gm. Bytów 

• Geocaching - mój sposób na nudę – gm. Słupsk 

• Organizacja VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Maskotek - innowacyjne podejście w organizacji 
targów turystycznych – gm. Ustka 

• Promocja obszaru Partnerstwa Dorzecza Słupi poprzez wyznaczenia Szlaku Kulinarnego 
Pasibrzucha oraz organizację imprez kulturalnych – gm. Czarna Dąbrówka 

• Muzyka myśliwska jako sieciowy produkt turystyczny łączący pokolenia – gm. Bytów 

• W krainie języka Kaszub, lokalnego handlu i smaków regionalnych - organizacja festynu i 
warsztatów gastronomiczno-handlowych – gm. Bytów 

• Noc Świętojańska czyli sobótki nad Jeziorem Łętowskim – gm. Sławno 

• Ugoszczanin mały czy duży rozwojowi kultury służy – gm. Studzienice 

http://www.pds.org.pl/
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• Siła różnorodności - tradycja, kultura i sport, czyli Dni Kępic 2014 

• "Cewickie lasy - relaks i leśnie rarytasy" - integracja społeczności Partnerstwa Dorzecze Słupi 
poprzez organizację 3 festynu rodzinnego – gm. Cewice 

• Biesiada z folklorem-Kobylnica 2014 
 
Wyposażenie zespołów: 

• Budowa małej altany pełniącej funkcje rekreacyjne oraz zakup instrumentów i akcesoriów 
muzycznych dla zespołów muzycznych działających przy Gminny Ośrodku Kultury w Potęgowie 
wraz z organizacją "I Przeglądu Solistów - Instrumentalistów" 

• "Jazda Kulturalna" czyli cykl imprez kulturalnych wraz z zakupem sprzętu muzycznego dla 
zespołu "Gzebe" – gm. Tuchomie 

• Zakup wyposażenia dla grupy Teatr Zamkowa 2 – gm. Bytów 

• Regiment Kaszubski czyli odtworzenie piechoty kaszubskiej – gm. Tuchomie 
 

Projekty „ekologiczne”: 

• Zielony mini Kącik umysłowy "Pod Chmurką" – gm. Kołczygłowy 

• Utworzenie Bukszpanowego Ogrodu w Parku Pałacowym w Jaworach – Dębnica Kaszubska 
 

Przedsięwzięcia „rowerowe”: 

• Rozwój infrastruktury turystycznej na trasie Międzynarodowego Szlaku Rowerowego R-10 w 
miejscowości Złakowo – gm. Postomino 

• Stworzenie trasy rowerowo-crossowej wraz infrastrukturą towarzyszącą nad jeziorem 
"Krosnowskie" – gm. Borzytuchom 

• Rekreacja nad Wieprzą - utworzenia stacyjki rowerowej w miejscowości Kępice 

• Utworzenie przystanku dla szlaku turystycznego, szlaku rowerowego Ustka - Słupsk - Bytów - 
Sominy i szlaku kajakowego na rzece Słupi, wraz z miejscem do wędkowania i miejscem 
rekreacyjnym – gm. Ustka 

• Rozwój i promocja systemu "Szlaki turystyczne w Krainie w Kratę" poprzez oznakowanie nowego 
szlaku rowerowego, budowę stacyjki rowerowej, wydanie mapy topograficznej i imprezy 
promujące – gm. Słupsk 

• Wzrost atrakcyjności szlaku USBS poprzez oznakowanie odcinka biegnącego na terenie sołectwa 
Krępa Słupska oraz rozwój rekreacji i turystyki na obszarze objętym LSR poprzez budowę 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Krępa Słupska – gm. Słupsk 

• Alternatywa przy R-10 – gm. Ustka 

• Wypożyczalnia rowerów w Jarosławcu i "Szlak Szachulcowy" – gm. Postomino 

• Budowa małej infrastruktury turystycznej przy międzynarodowym szlaku rowerowym R-10 w 
miejscowości Jezierzany – gm. Postomino 
 

Inne projekty: 

• Zakup innowacyjnego sprzętu wodniackiego dla Centrum Szkoleń Specjalistycznych "Operator" – 
gm. Bytów 

• Utworzenie Izy Pamięci w Parku Pałacowym w Jaworach – gm. Dębnica Kaszubska  

• Zakup sprzętu windsurfingowego – gm. Smołdzino 

• Modernizacja kotłowni w budynku Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu na 
ekologiczną – biomasę – gm. Tuchomie 

• Budowa "Łaźni Kaszubskiej" – gm. Tuchomie 

• Całoroczna Wypożyczalnia Kajaków -  Kajakowa Przygoda – gm. Bytów 

• Budowa siłowni zewnętrznej w Dębnicy Kaszubskiej 

• Gotujemy w domu Dorzecza Słupi – gm. Bytów 

• Wydanie albumu promującego lokalne dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze Gminy 
Postomino 

• Renowacja zabytkowych cmentarzy na terenie Gminy Tuchomie 

http://www.pds.org.pl/
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• Wykonanie materiałów promujących obszar Partnerstwa Dorzecze Słupi – gm. Cewice 

• Wykorzystanie potencjału przyrodniczo-kulturowego i wykreowanie marki lokalnej Gminy Ustka 
poprzez stworzenie nowoczesnej czytelni i minimuzeum pamiątek po założycielu pierwszego 
Domu Kultury - Romanie Zubie - oraz osadników od 1945 roku, wraz ze współczesnymi 
wydawnictwami regionalnymi – gm. Ustka 

 
Charakter wybranych działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”: 
Przedsięwzięcia turystyczne i rekreacyjne: 

 Wyposażenie obiektu użytkowego (centrum rekreacyjno-relaksacyjne) w celu uzyskania wysokiego 
standardu planowanych usług. Podniesienie konkurencyjności na obszarze wiejskim poprzez 
uruchomienie działalności gospodarczej i utworzenie miejsc pracy, zgodnie z zakresem rzeczowo-
finansowym – Gmina Ustka 

 Innowacyjna przystań rowerowa regenerująca siły w Rowach – Gmina Ustka 

 Modernizacja obiektu noclegowego z miejscami krótkotrwałego zakwaterowania, 
zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia – Gmina Słupsk 

 Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Łętowskim poprzez uruchomienie pola biwakowego z 
zapleczem gastronomicznym – Gmina Sławno 

 
Odwołania Wnioskodawców: 
Nabory od 15.03. do 04.04.2013 r. 
Małe projekty 

1) Wynajem Całorocznych Domków Drewnianych Mirosław Jankowski – gm. Postomino – 
Stworzenie małej architektury turystycznej jako zwiększenie walorów krajobrazowych w 
Jezierzanach, Gmina Postomino – rozpatrzenie odwołania negatywnie; 

2) "KWADRAT" Zakład Krawiecki Piotr Kowalczyk – gm. Smołdzino – Zakup sprzętu 
windsurfingowego – rozpatrzenie odwołania pozytywnie; 

3) Zarzycki Czesław – gm. Dębnica Kaszubska – Budowa kolejki tyrolskiej oraz budowa ścieżki 
przyrodniczo-dydaktycznej i pola biwakowego wraz z infrastrukturą turystyczną nad jeziorem w 
Niemczewie – rozpatrzenie odwołania negatywnie; 

4) Ośrodek Kultury Gminy Studzienice z siedzibą w Ugoszczy – Utworzenie Regionalnego Centrum 
Promocji Dziedzictwa Kulturowego pn. „Muzeum Pojezierza Bytowskiego” oraz Punktu 
informacji turystycznej w miejscowości Sominy – rozpatrzenie odwołania negatywnie;   

5) Michałek Elżbieta – gm. Damnica – Remont przemysłowej części młyna w Damnie w celu 
adaptacji na obiekt turystyczny w celu podkreślenia jego pierwotnego przeznaczenia – 
rozpatrzenie odwołania negatywnie; 

6) Gmina Borzytuchom – Oznakowanie szlaku rowerowego prowadzącego do rezerwatu przyrody 
„Grodzisko Borzytuchom” w obszarze Natura 2000 „Dolina Słupi” wraz z tablicami 
informacyjnymi i witaczami – rozpatrzenie odwołania negatywnie; 

7) Gminny Ośrodek Kultury Gminy Ustka – Organizacja dożynek gminnych Gminy Ustka w 
miejscowości Gąbino – rozpatrzenie odwołania negatywnie; 

8) Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Ustka – Stworzenie nowoczesnej czytelni z ekspozycją 
pamiątek po założycielu pierwszego Domu Kultury – Romanie Zubie oraz osadników od 1945 
roku, wraz ze współczesnymi wydawnictwami regionalnymi na terenie Gminy Ustka – 
rozpatrzenie odwołania negatywnie; 

9) Gminny Ośrodek Kultury Gminy Ustka – „Gmina Ustka w jakości HD” – wydanie filmowej 
publikacji informacyjno promocyjnej wraz z informatorem turystycznym – rozpatrzenie 
odwołania negatywnie; 

10) Gminny Ośrodek Kultury Gminy Ustka – „W drewnie ukryte”. Organizacja pleneru 
rzeźbiarskiego w miejscowości Rowy – rozpatrzenie odwołania negatywnie; 

11) Gminny Ośrodek Kultury Gminy Ustka – Organizacja gminnych obchodów Dnia Dziecka w 
miejscowości Pęplino – rozpatrzenie odwołania negatywnie; 

12) Gminny Ośrodek Kultury Gminy Ustka – Zakup strojów dla chóru dziecięcego działającego w 
Gminie Ustka przy Gminnym Ośrodku Kultury w Zaleskich – rozpatrzenie odwołania 
negatywnie; 

http://www.pds.org.pl/
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13) Bojkowska Ewa – gm. Postomino – Budowa małej infrastruktury turystycznej przy 
międzynarodowym szlaku rowerowym R-10 w miejscowości Jezierzany – rozpatrzenie odwołania 
negatywnie; 

14) Gospodarek Niepubliczne Przedszkole "Świętego Filipa" – gm. Bytów – Budowa obiektów małej 
architektury w postaci placu zabaw – rozpatrzenie odwołania negatywnie; 

15) Gmina Cewice – Turniej Rycerski w Oskowie – rozpatrzenie odwołania negatywnie; 
16) Kwasigroch Tomasz Paweł – gm. Bytów – Całoroczna Wypożyczalnia Kajaków – Kajakowa 

Przygoda – rozpatrzenie odwołania pozytywnie; 
17) Kraina Zabawy - Klaudia Rusak – gm. Potęgowo – Warsztaty tradycji świątecznych – rozpatrzenie 

odwołania negatywnie; 
18) Kościewicz Maja – gm. Ustka – Utworzenie przystanku dla szlaku turystycznego, szlaku 

rowerowego Ustka – Słupsk – Bytów – Sominy i szlaku kajakowego na rzece Słupi, wraz z 
miejscem do wędkowania i miejscem rekreacyjnym – rozpatrzenie odwołania pozytywnie; 

19) Kościewicz Maja – gm. Ustka – Rozwój usług turystycznych poprzez uatrakcyjnienie i 
wyposażenie bazy wypoczynkowej w miejscowości Charnowo – rozpatrzenie odwołania 
negatywnie; 

 
Nabory od 29.05. do 14.06.2013 r. 
Małe projekty 

1) Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Studzienice – „Aktywni Kaszubi – siedem cudów 
regionu” czyli cykl przedsięwzięć edukacyjnych, rozrywkowych, ekologicznych, prozdrowotnych i 
kulturalnych połączonych z tworzeniem miejsc do uprawiania aktywnej turystyki oraz zakup 
niezbędnego wyposażenia do innowacyjnych form wypoczynku – rozpatrzenie odwołania 
pozytywnie; 

2) Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej – Utworzenie wypożyczalni sprzętu 
sportowego wraz z zorganizowaniem festynu integracyjnego – rozpatrzenie odwołania 
pozytywnie; 

3) Gmina Dębnica Kaszubska – Budowa siłowni zewnętrznej w Dębnicy Kaszubskiej – rozpatrzenie 
odwołania pozytywnie; 

4) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice – Czary Mary Noc Kupały – ekologiczne Dni Kępic 
– rozpatrzenie odwołania negatywnie; 

5) Kościewicz Maja – gm. Ustka – Rozwój infrastruktury turystycznej wraz z organizacją spotkania 
dla rodzin z dziećmi w miejscowości Charnowo – rozpatrzenie odwołania negatywnie. 

 
Nabory od 30.10. do 12.11.2013 r. 
Małe projekty 

1) Gmina Damnica – Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Stara Dąbrowa – 
rozpatrzenie odwołania negatywnie; 

2) Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa Króla w Kołczygłowach – Nowoczesność i historia na 
jednym szlaku – rozpatrzenie odwołania pozytywnie; 

3) Wynajem Całorocznych Domków Drewnianych Mirosław Jankowski – gm. Postomino – 
Stworzenie małej architektury turystycznej jako zwiększenie walorów krajobrazowych w 
Jezierzanach, Gmina Postomino – rozpatrzenie odwołania pozytywnie; 

4) Przybylak Arkadiusz – gm. Ustka – Budowa stacji rowerowej w m. Rowy, Gm. Ustka, w celu 
uatrakcyjnienia i przedłużenia istniejącego szlaku rowerowego – rozpatrzenie odwołania 
negatywnie; 

5) Przybylak Barbara – gm. Ustka – Budowa ścieżki rowerowej i towarzyszącej infrastruktury 
turystycznej: parku dendrologicznego, na działce nr 682 w m. Rowy, Gm. Ustka – rozpatrzenie 
odwołania negatywnie;  

6) Ewa Lange – gm. Ustka – Swim-Spa w Rowach – rozpatrzenie odwołania negatywnie; 
7) Ewa Lange – gm. Ustka – Hortiterapia i helioterapia na szlaku rowerowym w Rowach – 

rozpatrzenie odwołania negatywnie. 
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Nabory od 15.03.2013 r. do 04.04.2013 r. 
Odnowa wsi  

1) Gmina Ustka „Budowa i wyposażenie placów rekreacyjno-sportowych w miejscowościach 
Przewłoka, Poddąbie, Grabno i Pęplino w Gminie Ustka” - rozpatrzenie odwołania negatywne. 

 
Nabory od 29.05.2013 r. do 14.06.2013 r. 
Odnowa wsi  

1) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej „Budowa kompleksu boisk 
sportowych wraz z wyposażeniem przy Publicznym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w 
miejscowości Duninowo” - rozpatrzenie odwołania negatywne. 

2) Gmina Ustka „Budowa placów rekreacyjno – sportowych w miejscowościach Przewłoka i 
Poddąbie, Gmina Ustka.” - rozpatrzenie odwołania negatywne. 

3) Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego Centrum Charytatywno-Społeczne Caritas 
im. Bł ks kmdr Władysława Miegonia w Ustce „Budowa Centrum Integracji Społecznej w 
Lędowie” rozpatrzenie odwołania negatywne 
 

Nabory od 30.10.2013 r. do 12.11.2013 r. 
Odnowa wsi  

1) Gmina Borzytuchom „Budowa innowacyjnego międzypokoleniowego edukacyjno-ruchowego 
placu zabaw w miejscowości Borzytuchom” - rozpatrzenie odwołania negatywne 

2) Gmina Słupska „Horse sleddling, cross-country skiing i inne innowacyjne formy aktywności 
fizycznej, rekreacji i wypoczynku w Swołowie w stolicy Krainy w Kratę” - rozpatrzenie odwołania 
negatywne 

3) Gmina Słupska „Budowa i wyposażenie nowoczesnego Centrum Aktywności Kulturalno-
Sportowej wsi Gałęzinowo w Gminie Słupsk” - rozpatrzenie odwołania negatywne 

4) Gmina Ustka „Morska Kraina - budowa i wyposażenie placu rekreacyjno-sportowo-
rehabilitacyjnego dla dzieci i dorosłych (placu zabaw) o tematyce morskiej przy stacyjce rowerowej 
w Poddąbiu” - rozpatrzenie odwołania negatywne 

 

2.2 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

 
Dnia 7 kwietnia 2011 roku Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi podpisała umowę o przyznanie 
pomocy z Samorządem Województwa Pomorskiego w ramach działania „Funkcjonowanie 
lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
 
Fundacja otrzymała dotację na funkcjonowanie LGD (PROW) w wysokości 759 127,10 zł. 

Termin realizacji: od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.  
W ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i 
aktywizacja” zrealizowano następujące zadania:  
1. Zadania bieżące (administracyjne) – w ramach zadania poniesiono koszty związane z 
wynagrodzeniami pracowników LGD, członków organów LGD, a także osób zaangażowanych 
jako zewnętrznych usługodawców i ekspertów. Zadanie obejmowało również koszty podróży 
służbowych. W ramach zadania utrzymano biuro LGD (miejscowość Krzynia 16, gm. Dębnica 
Kaszubska), ponoszono koszty związane z komunikacją (telefony). Wyposażono biuro w 
niezbędne urządzenia oraz monitoring, sprzęt biurowy, a także ponoszono koszty materiałów 
biurowych. Wykorzystana kwota: 569 669,08 zł. 

2. Zakup upominków i nagród – w ramach zadania zakupiono nagrody dla uczestników 
konkursu kulinarnego oraz konkursu za najlepiej przygotowane stoisko, które odbyły się podczas 

http://www.pds.org.pl/
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VII Jarmarku Pomorskiego oraz dla uczestników konkursu o certyfikat marki lokalnej Zielone 
Serce Pomorza 2013 wykorzystana kwota: 7 246,17 zł.  

3. Kampanie reklamowe w mediach – w ramach zadania opublikowano 15 ogłoszeń w mediach 
regionalnych (Kurier Bytowski, Dziennik Bałtycki - Dziennik Sławieński oraz Echo Ziemi 
Lęborskiej, Głos Słupska, Głos Lęborka, Obserwator Lokalny) zakupiono również dwukrotnie 
czas antenowy w Radio Koszalin. Wynajęto dziennikarza, który przeprowadził wywiady z 
wnioskodawcami, którzy zrealizowali swoje projekty w ramach naszych działań – wykorzystana 
kwota: 38 382,73 zł 

4. Usługi doradcze –  w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i/lub 
Ekonomicznego Planu Operacji – wykorzystana kwota: 2 280,00 zł 

5. Szkolenia dla kadr LGD: 

Organizacja szkoleń – w ramach działania zorganizowano szkolenia dla członków organów 
Fundacji PDS pt. „Zasady wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju” oraz z zakresu stosowania 
procedur LGD. Pracownicy biura Fundacji PDS zostali przeszkoleniu z zakresu komunikacji. 
Wykorzystana kwota: 8 919,44 zł.  

Udział w szkoleniach – w ramach zadania pracownicy Fundacji PDS brali udział w szkoleniach 
zewnętrznych podnoszących kompetencji na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym udział w 
szkoleniu z zakresu podatku CIP i VAT po zmianach obowiązujących w 2013 r., z zakresu 
rachunkowości organizacji pozarządowych  oraz udział w studiach podyplomowych z zakresu 
rachunkowości: Asystent ds. obsługi sekretariatu – 1 studia podyplomowe, Księgowa Fundacji 
PDS – 2 szkolenia - wykorzystana kwota: 5 641,70 zł   

Szkolenia i spotkania informacyjne dla osób mieszkających lub prowadzanych działalność na 
obszarze LSR – w ramach zadania pracownicy Fundacji PDS przeprowadzili 5 cykli szkoleń z 
zakresu przygotowania i rozliczenia wniosków z tzw. małych projektów.  

Fundacja PDS zorganizowała także szkolenie o tematyce: „Nowe formy turystyki, czyli wyróżnij 
się dla turysty”.  

Wykorzystana kwota na powyższe szkolenia wyniosła: 30 269,07 zł  

6. Organizacja imprez promocyjnych i udział w wydarzeniach promujących obszar LSR – zadanie 
zakładało promocję obszarów wiejskich oraz działań Fundacji PDS poprzez organizowanie 
imprez, bądź udział w imprezach i targach o charakterze promocyjnym. W sumie Fundacja 
promowała się na 3 tego typu imprezach m.in. Jarmark Pomorski oraz Finał Marki Lokalnej 
Zielone Serce Pomorza – wykorzystana kwota: 62 962,11 zł. 

7. Materiały informacyjno – promocyjno – reklamowe – zadanie to obejmowało przygotowanie, 
druk i dystrybucję materiałów informacyjno – promocyjnych. Materiały promocyjne tj. 1 000 
kalendarzy promującego zrealizowane projekty w ramach PROW 2007-2013, biuletynu 
informacyjnego, zakupiono namiot promocyjny oraz zakupiono gadżety promocyjne w postaci – 
bluz polarowych, lnianych toreb, długopisów, kubków, kamizelki odblaskowe, karty do gry, teczki 
ofertowe oraz pamięć USB – wykorzystana kwota: 27 256,80 zł  

8. Badania obszaru LGD – w ramach zadania rozbudowano ankiety ewaluacyjnej oraz system 
ankiet inii wykorzystana kwota: 6 500,00 zł  

 

Wykorzystane dofinansowanie: 759 127,10 zł. 

 

http://www.pds.org.pl/
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2.3 Dodatkowe środki przeznaczone na realizację nowych celów zapisanych w "nowej" 
Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi 

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi na początku w 2013 roku podpisała aneks do umowy oraz 
otrzymała dodatkowe 5 mln zł na realizację zadania Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju.  
Dodatkowe środki zostały przeznaczone w kwocie 404 545,00 zł na realizację zadania 
Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja, zaś pozostała kwota została 
przeznaczona na realizację zadania Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju.  
 

2.4 Projekt PO RYBY – Zagospodarowanie terenu oraz renowacja budynku przy CPL w 
Krzyni 

Realizacja projektu pt. „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Partnerstwa Lokalnego w 
Krzyni na cele  promocji dziedzictwa kulturowego i rekreacji turystycznej”.  
Działanie to realizuje następujący cel statutowy (§ 7 Statutu Fundacji Partnerstwo Dorzecze 
Słupi): 
Celem operacji było wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa poprzez: zagospodarowanie terenu Centrum partnerstwa Lokalnego w 
Krzyni w małą infrastrukturę turystyczną w tym miejsca wypoczynkowe i rekreacyjne na cele 
promocji dziedzictwa kulturowego i rekreacji turystycznej oraz zachęcanie do większego 
spożywania ryb na obszarze LGR „Pojezierze Bytowskie” poprzez organizację imprezy 
promocyjnej. 
 
W ramach projektu wykonano: 
- wykonanie nawierzchni żwirowej – alejek na polu rekreacyjnym (76,80 m²); 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej – ciągi piesze wewnętrzne (118,53m²); 
- utwardzenie nawierzchni kostką betonową kolor szary (160m²); 
- wykonanie altany – wiaty (o powierzchni 25m²); 
- urządzenie inne elementy małej architektury: ławki 10 szt., stoły z ławkami 5 szt., tablica 
informacyjna 1 szt.; 
- wykonanie zieleni: nasadzenie drzew, krzewów i żywopłotów, wykonanie trawników na polu 
rekreacyjnym o powierzchni 450m²; 
- wykonanie kuchni letniej z grillem i wędzarnią ryb – murowanej (10m²); 
- ogrodzenie wewnętrzne 100mb i zewnętrzne 66mb; 
-wykonanie parkingu na 8 stanowisk (120m²); 
- renowacja elewacji budynku CPL; 
- zakup i montaż folii antywłamaniowej na oknach budynku CPL; 
- zorganizowanie imprezy promującej pt. „A mi to rybka…” - dziedzictwo kulturowe i rekreację 
turystyczną obszaru LGR „Pojezierze Bytowskie” oraz spożywanie ryb.   
 
Poniesione wydatki: 308 115,82 zł. 
Otrzymana kwota dotacja PO Ryby: 225 440,55 zł  
Otrzymana kwota dotacji Gminy Dębnica Kaszubska: 2 000,00 zł  
Wkład własny: 80 675,27 zł.  

http://www.pds.org.pl/
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2.5 Projekt PO RYBY – wydanie komiksu pt. „Wakacje w raju” 

Realizacja projektu pt. Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Pojezierze Bytowskie”.  
 
Działanie to realizuje następujący cel statutowy (§ 7 Statutu Fundacji Partnerstwo Dorzecze 
Słupi): organizowanie i finansowanie działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i 
poligraficznej, w tym:  
- opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,  

- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,  

- tworzenie stron internetowych,  

- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub 
promocyjnym. 
 
Realizacja zadania pozwoliła na osiągnięcie zaplanowanego celu operacji, jakim jest promocja 
dziedzictwa kulturowego i walorów turystyczno – krajoznawczych obszaru Lokalnej Grupy 
Rybackiej „Pojezierze Bytowskie” w tym tradycji, kultury, języka, zabytków materialnych i 
niematerialnych, atrakcji turystycznych obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 
Bytowskie” poprzez wydanie komiksu w wersji papierowej i elektronicznej. Jest to publikacja dla 
różnych odbiorców: młodszych i starszych, mieszkańców obszaru i turystów oraz miłośników 
kultury i turystyki. Komiks jest ogólnodostępny /bezpłatny /dla mieszkańców i turystów. Druk 
komiksu w języku polskim – 2 000 szt. 
 
Wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania: 99 322,00 zł – 85% 
 
Wysokość wkładu własnego: 17 528,00 zł – 15% 
 

2.6 Dotacja z Gminy Bytów  

 
Fundacja Partnerstwo Dorzecze zawarła umowę z Gminą Bytów dnia 1 lutego 2013 r. na 
realizację zadania publicznego pn. ”Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi w roku 
2013 r.”. 
Fundacja otrzymała dotację na zadanie w wysokości: 32 300,00 zł. 
Termin realizacji: od 01-02-2013 r. do 16-12-2013 r. 
 
Działanie to realizuje następujący cel statutowy (§4, §7 Statutu Fundacji Partnerstwo Dorzecze 
Słupi): 
- rozwój obszarów wiejskich, 
- mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich 
położonych na terenie działanie Fundacji, 
- upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności, 
- wspieranie rozwoju edukacji dzieci i dorosłych na obszarach wiejskich, 
- wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i organizacji 
społecznych, upowszechnienie idei demokracji, samorządności i samorządu, 
- wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu, 
- wspieranie rozwoju turystyki, w szczególności agro- i ekoturystyki oraz infrastruktury 
turystycznej. 

http://www.pds.org.pl/
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Realizacja zadania związana była z wdrażaniem LSR i obejmowała: 
- przeprowadzenie Forum Animatorów Kultury – w dniach 15-16 listopada 2013 r. w Centrum 
Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu spotkali się animatorzy kultury z regionu Pomorza 
Środkowego. Celem forum była wymiana doświadczeń i informacji, integracja osób działających 
w sektorze animacji kultury, a także promowanie dobrych praktyk. Warsztaty poprowadziły 
trenerki z Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy we współpracy z prof. Cezarym 
Obrachtem-Prondzyńskim oraz dr Agatą Bachórz.  
- oznakowanie wybranych tras turystycznych - przygotowano do oznakowania (w formie dokumentów z 
pozwoleniami) oraz oznakowano zgodnie z nowym wzorem znaków rowerowych część szlaku 
rowerowego USBS (Ustka – Słupsk – Bytów – Sominy) obejmujący fragment biegnący od Ustki 
do Słupska (od granic miasta, do granic miasta). 
 
Wykorzystane dofinansowanie: 32 300,00 zł 
 

2.7 Promocja marki lokalnej Zielone Serce Pomorza. 

Działanie to realizuje następujący cel statutowy (§4 i §7 Statutu Fundacji Partnerstwo Dorzecze 
Słupi): 
- wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu, 
- organizowanie konkursów i stypendiów, przedsięwzięć wymiany młodzieży, 
- wspieranie innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna  
z celami Fundacji, 
- ustanowienie odznak i medali honorowych oraz przyznawanie ich wraz z wyróżnieniami 
osobom fizycznym, prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadających osobowości prawnej 
zasłużonych dla celów Fundacji lub dla samej Fundacji.   
 

Konkurs o certyfikat marki lokalnej Zielone Serce Pomorza trwał od 7 października do  

1 listopada 2013 roku. Spośród 72 zgłoszeń Kapituła Konkursowa przyznała 5 nagród głównych 
oraz 5 wyróżnień – wszystkie nagrodzone certyfikatem marki lokalnej Zielone Serce Pomorza, w 
tym w ramach poszczególnych kategorii: 

A) produkty spożywcze (potrawy i dania gotowe, mięso, ryby, drób, wędliny, mleko, sery, 
farsze, miód i jego przetwory, owoce, warzywa, konfitury, powidła, soki, zakwasy, mąki, 
kasze, chleby i inne wypieki, wyroby cukiernicze i piekarnicze, etc.), które są dostępne w 
sprzedaży,  

B) nalewki, 
C) wyroby rękodzielnicze i rzemieślnicze,  
D) produkty i usługi turystyczne, w tym: gospodarstwa agroturystyczne i ośrodki 

wypoczynkowe, szlaki turystyczne, etc.,  
E) inicjatywy lokalne, w tym: imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne, itp.  

 

Finał Konkursu Marki Lokalnej Zielone Serce Pomorza odbył się dnia 23 listopada 2013 r. w 
Restauracji Jaś Kowalski w Bytowie. Podczas finału nagrodzono najlepsze produkty lokalne: 
Kat. A: 
I miejsce – Regina Kossak Główczewska - Wyroby wędzone z kaczki i gęsi 
Wyróżnienie - Tamara Jagodzińska Izdebska – Potrawa Kaczka pieczona 
Kat. B: 
I miejsce - Maria Różańska – Nalewka pigwówka „Złoty raj” 
Wyróżnienie - Maria Jońca – Nalewka z orzecha zielonego włoskiego 

http://www.pds.org.pl/
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Kat. C: 
I miejsce - Jerzy Jankowski – Wyroby bednarskie 
Wyróżnienie: Firma „Rena” (Usługi Krawieckie i Renowacja Tkanin Unikatowych) – Haft 
kaszubski 
Kat. D: 
I miejsce - Ośrodek Wypoczynkowy „Zawiaty”  
Wyróżnienie: Stanisław Pajdo - Produkt Zdrowe Koła 
Kat. E: 
I miejsce - Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej Słowiniec w Smołdzinie – Inicjatywa 
Wiejskie Centrum Turystyki  
Wyróżnienie - Gminny Ośrodek Kultury w Kępicach – Inicjatywa Bieg im. Elżbiety Garduły w 
Korzybiu 

 
Wyróżniono także (ale już nie certyfikatem) Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej Szprycha ze 
Słupska, które wygrało konkurs na facebook’u marki lokalnej Zielone Serce Pomorza na 
największą ilość kliknięć „Lubię to” przy zgłoszonych do Konkursu produktach. 
Ogłoszono także zwycięzców nagrody specjalnej przygotowanej przez jednego z patronów 
medialnych konkursu – mianowicie portal Gryf24, dla najbardziej nowoczesnego i innowacyjnego 
produktu zgłoszonego do konkursu.  
 

2.8 Organizacja wizyt studyjnych – działalność odpłatna 

 
W 2013 roku Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi gościła łobeską LGD - LGD Centrum 
Inicjatyw Wiejskich, która odbyła się w terminie: 1-3 marca 2013. Fundacja PDS przedstawiła 
swoje działania, zarówno zasady funkcjonowania LGD, dobre praktyki zrealizowane przez 
beneficjentów Fundacji na jej terenie, a także przekazała informacje dotyczące działań 
promocyjnych związanych z obszarem oraz marką lokalną Zielone Serce Pomorza. Odwiedzili 
także miejsca, gdzie mogli zapoznać się z praktykami  Fundacji PDS na żywo. Odwiedzili 
Stowarzyszenie LOKO-MOTYWA z Mikorowa, Stowarzyszenie „Nasze Środowisko” oraz 
Stowarzyszenie Nasza Krępa, zapoznając się z projektami realizowanymi przez te organizacje. 
Obie grupy wymieniły się także doświadczeniami we wdrażaniu LSR. 
 
Kolejna grupa odwiedziła Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi jesienią ubiegłego roku, była to 
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Wizyta odbyła się w terminie: 27.09.-29.09.2013 
r. Fundacja PDS przedstawiła swoje działania, zarówno zasady funkcjonowania LGD, dobre 
praktyki zrealizowane przez beneficjentów Fundacji na jej terenie, jak i przekazała informacje 
dotyczące działań promocyjnych związanych z obszarem oraz marką lokalną Zielone Serce 
Pomorza. Goście odwiedzili także miejsca, w których były realizowane projekty. Zawitali do 
Bytowa na Bytoffsky Festiwal, gdzie m.in. uczestniczyli w spektaklu teatralnym, dotarli do 
Stowarzyszenia „Nasze Środowisko”, Nasza Krępa oraz do Doliny Charlotty, żeby posłuchać i 
zobaczyć zrealizowane przez nich projekty. Nie zabrakło w programie także miejsc związanych z 
produktami markowymi obszaru (certyfikowanymi marką lokalną Zielone Serce Pomorza). 
Goście odwiedzili Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie oraz Warcino. Między innymi 
w tym ostatnim mieli okazję przejść się trasą questu oraz dowiedzieć się co to jest geocaching i 
spróbować odnaleźć skrzyneczki poukrywane na terenie Warcina. Obie grupy wymieniły się także 
doświadczeniami we wdrażaniu LSR. 
 

http://www.pds.org.pl/
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2.9  Udział w innych organizacjach o celach zbieżnych z celami Fundacji 

 
Fundacja w 2013 roku była członkiem następujących organizacji: 

 Związek Stowarzyszeń Pomorska Sieć Leader (siedziba Związku mieści się w Centrum 
Partnerstwa Lokalnego w Krzyni) 

 Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich  

 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 

 Pomorska Organizacja Turystyczna  

 LGR Pojezierze Bytowskie 

 LGR Słowińska Grupa Rybacka 

 Spółdzielnia Osób Prawnych „EkoSłupia” 
 

3 Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

Fundacja nie prowadziła w roku 2013 działalności gospodarczej.  
 

4 Odpisy uchwał Zarządu Fundacji 
W roku 2013 r., Zarząd Fundacji odbył 16 posiedzeń.  
Odpisy uchwał Zarządu stanowią załączniki do niniejszego do sprawozdania.  
 

5 Przychody Fundacji 

 
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 
a) składki członkowskie (zaległości w składach w 2013 r: 3 850,00 zł) 
b) odpłatna działalność statutowa  
c) darowizny (w tym 1% podatku)  

9 200,00 
49 320,00 
19 202,20 

d) inne przychody statutowe (refundacja kosztów funkcjonowanie LGD, 
nabywanie umiejętności i aktywizacja za okres od IX 2011 do II 2013), Dotacja  
z Gminy Bytów, PO Ryby – dotacja z tytułu realizacji dwóch projektów, 
pozostałe przychody operacyjne – odszkodowania, dotacja docelowa z Gminy 
Dębnica Kaszubska) 

1 252 551,63 

e) przychody finansowe 227,03 
 

6 Koszty Fundacji 

 
Informacja o poniesionych kosztach na: 
a) realizację celów statutowych: (czyli zadań wynikających z Funkcjonowanie 
LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja w 2013 r., Dotacji z Gminy Bytów, 
PO Ryby) 

1 189 058,34 zł 

b) administracja 42 567,55 zł 
c) odpłatna działalność statutowa 50 557,50 zł 
d) pozostałe koszty 1 844,40 zł 
e) koszty finansowe  9 596,57 zł 

http://www.pds.org.pl/
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7 Zatrudnienie w Fundacji 

 
W roku 2013 Fundacja zatrudniała: 
a) Personel biura: 
- Inga Kawałek - Dyrektor Biura Fundacji PDS – nadzoruje pracę podległego personelu biura, 
ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności biura, planowanie i nadzór nad wdrożeniem 
działań służących nabywaniu umiejętności i aktywizacji mieszkańców oraz pozyskiwanie środków, 
nadzoruje realizację projektów Fundacji;  
- Piotr Pradella - Specjalista ds. projektów – odpowiada za: prowadzenie spraw związanych z 
projektami w ramach działania „Małe projekty”, prowadzenie akcji promocyjnych w ramach 
działania, rozliczanie projektów, prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie oraz 
prowadzenie ścisłej współpracy z Komisją ds. małych projektów w ramach LGD;   
- Monika Gębczyńska - Specjalista ds. projektów – odpowiada za: prowadzenie spraw związanych 
z projektami w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, prowadzenie akcji promocyjnych w ramach 
w/w działań, rozliczanie projektów, prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie, prowadzenie 
ścisłej współpracy z Komisją ds. tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw i różnicowania w 
kierunku działalności nierolniczej w ramach LGD oraz prowadzenie portalu internetowego 
www.zielonesercepomorza.pl;  
- Sylwia Wyrzykowska - specjalista ds. projektów – odpowiada za: prowadzenie spraw związanych 
z projektami w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, prowadzenie akcji promocyjnych w 
ramach działania, rozliczanie projektów, prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie oraz 
prowadzenie ścisłej współpracy z Komisją ds. odnowy i rozwoju wsi w ramach LGD;  
- Anna Wyszecka – Asystentka ds. obsługi sekretariatu/referent ds. księgowości - odpowiada za: 
uzupełnienie dokumentów, pomoc przy sprawach finansowych związane z realizacją i 
rozliczaniem projektów Fundacji, odpowiada za: prowadzenie sekretariatu biura LGD, rejestrację 
korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rozprowadzanie przesyłek wewnątrz i na zewnątrz 
biura LGD, prowadzenie archiwum biura LGD, prowadzenie kart czasu pracy pracowników biura 
LGD, przygotowywanie dokumentów księgowych, dekretowanie i księgowanie dokumentów 
księgowych, przygotowywanie zestawień i sprawozdań księgowych wraz ze sprawozdaniami 
wymaganymi przez przepisy Ustawy o rachunkowości, prowadzenie kasy Fundacji.  
- Joanna Katarzyńska - Zientala – Księgowa Fundacji PDS – odpowiada za nadzór nad finansami 
i prowadzenie księgowości LGD, sporządzanie okresowych raportów i sprawozdań finansowych, 
prowadzenie spraw kadrowo – płacowych oraz ubezpieczeń społecznych, współpraca z bankami, 
urzędami skarbowymi i ZUS oraz podmiotami prowadzącymi kontrole LGD w zakresie finansów, 
planowanie i monitorowanie budżetu LGD, współpraca z kontrahentami w sprawach płatności za 
zobowiązania oraz czuwanie nad windykacją należności, rozliczanie projektów.  
 
Fundacja nie zatrudniała osób w działalności gospodarczej, gdyż jej nie prowadziła. 
 
b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z podziałem na wynagrodzenia, 
nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób 
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 

- Wynagrodzenia: 312 577,48 zł 

- Nagrody: 0,00zł 

- Premie: 10 628,25 zł 

- Inne świadczenia: 0,00 zł 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej więc nie zatrudnia osób zatrudnionych w takiej 
działalności. 

http://www.pds.org.pl/
http://www.zielonesercepomorza.pl/
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c) Wysokość rocznego wypłaconego łącznie członkom zarządu:  
wynagrodzenia brutto: 36 000,00 zł (wynagrodzenia z umów zlecenia) 
w tym premie 0,00 zł 
inne świadczenia: 0,00 zł 
 
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 72 997,58 zł: 
- wynagrodzenie sprzątaczki 11 346,24 zł 
- wynagrodzenie konserwatora 18 000,00 zł 
- wynagrodzenie informatyka 1 875,00 zł  
- inne 41 776,34 zł  

 

8 Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne 

 
Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek w roku 2013.  
  

9 Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku 
Stan na dzień 31-12-2013 

Nazwa banku Nr rachunku Kwota 

Bank Spółdzielczy w Ustce Filia w 
Słupsku 

98931500040050318120000010 38 649,23 

64931500040050318120000040 0,00 

85931500040050318120000050 1632,93 

43931500040050318120000030 25 320,23 

Bank Gospodarstwa Krajowego 
Oddział w Gdańsku 

02113011210006557917200001 114 539,76 

 

10 Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w 
spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 

Fundacja nie nabyła w roku 2013 żadnych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa 
handlowego.  
 

11 Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to 
nabycie 

 
Fundacja nie nabyła w roku 2013 żadnych nieruchomości, jednak bezpłatnie użytkuje 
nieruchomość w miejscowości Krzynia 16 na działalność Centrum Partnerstwa Lokalnego do 31-
12-2031 roku. 
Nabyte pozostałe środki trwałe: 
Fundacja nabyła w roku 2013 następujące środki trwałe o wartości nie większej niż 3500 zł: 
komputery, namiot, ekspres do kawy, programy komputerowe i ich aktualizacje, tablice 
ogłoszeniowe, aparat telefoniczny, drukarka, stoły i krzesła, ups i flipczart. Poza tym w roku 2013 
Fundacja poprzez projekt Zagospodarowanie terenu przy Centrum Partnerstwa Lokalnego w 
Krzyni na cele  promocji dziedzictwa kulturowego i rekreacji turystycznej dokonała inwestycji na 
obcych środkach trwałych – zagospodarowanie terenu i postawienie altany wraz z kuchnią. Jako 
środek trwały umiejscowiony na obcym gruncie nie podlega on odpisom amortyzacyjnym.  

http://www.pds.org.pl/
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12 Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujęte we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych 

 
Aktywa razem: 1 272 704,18 zł 
Zobowiązania: 539 054,21 zł 
 

13 Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe 
(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku 
finansowym tej działalności 

 
Fundacja w 2013 roku zrealizowała jedno zadanie zlecone przez podmioty państwowe i 
samorządowe, którym jest utworzenie i prowadzenie portalu o partnerstwie lokalnym (działalność 
odpłatna). Na realizację zadania Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi umowę z Gminą Bytów 
dnia 15 lutego 2013 r.  
Wartość umowy wynosi: 30 750,00 zł. 
Termin realizacji: od 15-02-2013 do 31-12-2013 r.  
 
Działanie to realizuje następujący cel statutowy (§4, §7 Statutu Fundacji Partnerstwo Dorzecze 
Słupi): 
- rozwój obszarów wiejskich, 
- mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich 
położonych na terenie działanie Fundacji, 
- upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności, 
- wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i organizacji 
społecznych, upowszechnienie idei demokracji, samorządności i samorządu. 
Realizacja zadania związana jest z wdrażaniem LSR i obejmowała: 
- przygotowywanie, opracowywanie i redagowanie tekstów informacyjnych oraz przygotowywanie 
i obróbki zdjęć na portalu www.krzynia.org.pl 
- bieżącą aktualizację portalu.  
 

14 Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań 
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji 
podatkowych 

 
Na dzień 31-12-2013  roku zobowiązania podatkowe Fundacji (niewymagalne) wyniosły 
10 827,00 zł i dotyczyły one podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. PIT-4 i PIT-8). 
 
 

http://www.pds.org.pl/
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15 Informacja o przeprowadzonych w Fundacji kontrolach Urzędu 
Marszałkowskiego oraz innych instytucji  

 
W 2013 roku w Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi przeprowadzono kontrole:  

Data 
kontroli 

Podmiot 
przeprowadzający 

kontrolę 
Przedmiot czynności kontrolnych 

Uwagi/efekty 
czynności kontrolnych 

22.07.2013r.  
Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego  

Kontrola poprawności wyboru przez 
Lokalną Grupę Działania Fundację 
Partnerstwo Dorzecze Słupi operacji 
odpowiadających warunkom przyznania 
pomocy w ramach tzw. „małych 
projektów” przeprowadzonego w dniach 
15 marca 2013 r. – 4 kwietnia 2013 r.  

Pracownicy 
odpowiedzialni za 
realizację czynności 
kontrolnych przekazali 
uwagi i zalecenia 
Fundacji PDS   

10.09.2013r. 
–27.09.2013r.  

Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych w Słupsku 

Kontrola poprawności i rzetelności 
obliczania składek na ubezpieczenia 
społeczne oraz inne składki, ustalenie 
uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń 
społecznych i wypłacanie tych świadczeń, 
prawidłowości i terminowość 
opracowywania wniosków o świadczenie 
emerytalne i rentowe, wystawianie 
zaświadczeń  

Pracownicy 
odpowiedzialni za 
realizację czynności 
kontrolnych przekazali 
uwagi i zalecenia 
Fundacji PDS   

21.11.2013r. 
Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego 

Kontrola dotyczyła realizacji operacji pn. 
„Promocja dziedzictwa kulturowego 
obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Pojezierze Bytowskie”  

Zgodność 
kontrolowanych 
dokumentów 3 
przedstawionymi do 
refundacji 

09.12.2013 r.  
Urząd Marszałkowski 
Województwa Pomorskiego 

Kontrola poprawności wyboru przez 
Lokalną Grupę Działania Fundację 
Partnerstwo Dorzecze Słupi operacji 
odpowiadających warunkom przyznania 
pomocy w ramach działania „Odnowa i 
rozwój wsi” przeprowadzonego w dniach 
29 maja 2013 r. – 14 czerwca 2013 r. 

Zgodność 
kontrolowanych 
dokumentów z 
dokumentami 
przedstawionymi do 
refundacji 

 
 

http://www.pds.org.pl/

