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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 – 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,
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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 2012 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
- 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 2012 r. Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi kontynuowała realizację umowy z Samorządem
Województwa Pomorskie na „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Również w 2012 r. Fundacja ogłosiła kolejne
nabory wniosków 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 2012 r.
Limity środków w 2012 r.

Odnowa i rozwój wsi

2 438 097,00

Małe projekty

1 177 188,30

Różnicowanie w
kierunku działalności
nierolniczej

595 742,20

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
SUMA:

1 000 000,00
5 211 027,50

 Naborów wniosków na 4 ww. działań trwały w terminach:
• Odnowa – od 18.09. do 09.10.2012 r.
• Małe projekty – od 18.09. do 08.10.2012 r.
• Różnicowanie - od 18.09. do 09.10.2012 r.
• Mikroprzedsiębiorstwa - od 18.09. do 09.10.2012 r.
Liczba złożonych wniosków
Złożono 166 wniosków na kwotę 11 735 230,95 zł (225,20% dostępnych w limicie środków na nabór w
2012), w tym:
- 31 wniosków w ramach „Odnowy wsi” na kwotę 6 589 260,00 zł (270,26% dostępnych w limicie
środków na nabór 2012)
- 114 wniosków w ramach „Małych projektów” na kwotę 2 502 350,53 zł (212,57% dostępnych w limicie
środków na nabór 2012)
- 7 wniosków w ramach „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na kwotę 552 692,00 zł
(92,77 % dostępnych w limicie środków na nabór 2012)
- 14 wniosków w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” na kwotę 2 090 928,42 zł ( 209,09
% dostępnych w limicie środków na nabór 2012)
Wyniki konkursu 2012 r.:
1. W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rada Fundacji PDS wybrała do dofinansowania 15 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 2012 r. na
łączną kwotę 2 370 218,00 zł.
2. W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie tzw. "Małych projektów"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rada Fundacji PDS wybrała do
dofinansowania 53 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 2012 r. opiewały na łączną kwotę 1 176 375,24 zł.
3. W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności
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nierolniczej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rada Fundacji PDS wybrała do
dofinansowania 5 operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju PDS, opiewające na kwotę 411 192,00
zł.
4. W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rada Fundacji PDS wybrała do
dofinansowania 5 operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju PDS, opiewające na kwotę analogicznie
772 777,82 zł.
W sumie wybrano w naborach ogłoszonych w 2012 r. do dofinansowania 78 projektów na kwotę
4 730 563,06 zł.
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Małe projekty – wnioskowana kwota dotacji – w założonych wnioskach i wybranych projektach (konkurs: od 18.09. do 08.10.2012 r.)
Gmugm

gminy składające wnioski w naborach

1.
2.
3.

Bytów
Cewice
Czarna Dąbrówka

4.

Damnica

5.

Dębnica Kaszubska

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Główczyce
Kępice
Kobylnica
Kołczygłowy
Parchowo
Postomino
Potęgowo
Sławno
Słupsk
Smołdzino
Tuchomie
Ustka
Miasto Słupsk

liczba wniosków złożonych w
2012 - kwota wnioskowana
naborze

suma

Biuro Partnerstwa Dorzecze Słupi
Krzynia 16, 76 – 248 Dębnica Kaszubska
biuro@pds.org.pl
Tel/faks: 0 59 81 32 200

liczba wniosków wybranych
do dofinansowania w
naborze

2012 - kwota dofinansowana

6
2
12

132 566,00
47 911,25
279 700,00

2
1
7

49 990,00
22 935,00
164 700,00

2

46 383,42

1

25 000,00

15
7
6
3
5
3
3
3
3
14
1
13
12

314 372,43
169 835,96
132 515,53
75 000,00
110 290,00
56 417,78
62 261,00
73 607,82
70 560,00
290 171,90
20 475,90
298 035,54
238 226,03

11
2
5
1
5
0
1
1
2
4
0
7
2

222 340,39
45 867,23
108 965,53
25 000,00
110 290,00
0,00
24 999,00
24 915,02
45 730,00
86 761,18
0,00
156 819,00
45 962,89

3

66 100,00

1

16 100,00

113

2 484 430,56

53

1 176 375,24

Nr konta: 98 9315 0004 0050 3181 2000 0010
KRS: 0000 250 440
REGON: 220 185 035
NIP: 839 297 42 95
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Odnowa wsi – wnioskowana kwota dotacji – w złożonych wnioskach i wybranych projektach (konkurs: od 18.09. do 10.10.2012)
gminy składające wnioski w naborach

liczba złożonych wniosków
2012

1.
Borzytuchom
2.
Bytów
3.
Czarna Dąbrówka
4.
Damnica
5.
Dębnica Kaszubska
6.
Kobylnica
7.
Kołczygłowy
8.
Parchowo
9.
Postomino
10. Sławno
11. Słupsk
12. Studzienice
13. Tuchomie
14. Ustka
suma

Biuro Partnerstwa Dorzecze Słupi
Krzynia 16, 76 – 248 Dębnica Kaszubska
biuro@pds.org.pl
Tel/faks: 0 59 81 32 200

4
1
1
3
1
4
4
1
3
1
2
1
3
2
31

kwota wnioskowana 2012 [zł]

406 715,00
490 000,00
279 300,00
1 500 000,00
40 364,00
485 051,00
738 758,00
82 652,00
431 189,00
191 514,00
771 893,00
178 353,00
686 759,00
306712,00
6 589 260,00

liczba dofinansowanych
wniosków 2012

3
0
0
0
1
3
1
0
1
1
2
1
2
0
15

kwota dofinansowania w 2012 [zł]

306 715,00
0
0
0
40 364,00
198 575,00
100 000,00
0
136 176,00
191 514,00
771 893,00
178 353,00
446 628,00
0
2 370 218,00

Nr konta: 98 9315 0004 0050 3181 2000 0010
KRS: 0000 250 440
REGON: 220 185 035
NIP: 839 297 42 95
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – wnioskowana kwota dotacji – w złożonych wnioskach i wybranych projektach (konkurs:
od 18.09 do 09.10.2012 r.)
gminy składające wnioski w naborach

liczba złożonych wniosków
2012

1. Bytów
2. Ustka
3. Czarna Dąbrówka
4. Postomino
5. Cewice
6. Potęgowo
7. Sławno
8. Kołczygłowy
9. Słupsk
suma

1
5
1
2
1
1
1
1
1
14

kwota wnioskowana 2012 [zł]

99 999,00
676 361,00
196 417,82
398 978,00
300 000,00
190 856,60
100 000,00
28 316,00
100 000,00
2 090 928,42

liczba wniosków wybranych
do dofinansowania 2012

kwota dofinansowana 2012 [zł]

1
2
1
1
0
0
0
0
0
5

99999,00
176361,00
196417,82
300000,00
0
0
0
0
0
772 777,82

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – wnioskowana kwota dotacji – w złożonych wnioskach i wybranych projektach
(konkurs: od 18.09 do 09.10.2012 r.)
gminy składające wnioski w
naborach

liczba wniosków złożona
Kwota wnioskowana 2012 [zł]
w naborze 2012

1. Ustka
2. Dębnica Kaszubska
3. Słupsk
4. Postomino
5. Kępice
6. Studzienice
suma

Biuro Partnerstwa Dorzecze Słupi
Krzynia 16, 76 – 248 Dębnica Kaszubska
biuro@pds.org.pl
Tel/faks: 0 59 81 32 200

1
1
1
1
2
1
7

100 000,00
100 000,00
68 640,00
42 552,00
200 000,00
41 500,00
552 692,00

Liczba wniosków
wybranych do
dofinansowania 2012
1
1
1
1
1
0
5

Kwota dofinansowania wybranych
projektów 2012 [zł]
100000,00
100000,00
68640,00
42552,00
100000,00
0
411 192,00

Nr konta: 98 9315 0004 0050 3181 2000 0010
KRS: 0000 250 440
REGON: 220 185 035
NIP: 839 297 42 95
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Podsumowanie naborów do działań PROW 2007 – 2013 w roku 2012 ogłaszanych przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi
Lp.

gmina

suma złożonych wniosków w naborach w
suma kwoty wnioskowanej
2012 r.

Liczba dofinansowanych wniosków w
2012 r.

Kwota dofinansowania w 2012 [zł]

1.
2.

Borzytuchom
Bytów

4
8

406 715,00
722 565,00

3
3

306 715,00
149 989,00

3.

Cewice

3

347 911,25

1

22 935,00

4.
5.

Czarna Dąbrówka
Damnica

14
5

755 417,82
1 546 383,42

8
1

361 117,82
25 000,00

6.
7.

Dębnica Kaszubska
Główczyce

17
7

454 736,43
169 835,96

13
2

362 704,39
45 867,23

8.

Kępice

8

332 515,53

6

208 965,53

9. Kobylnica
10. Kołczygłowy

7
10

560 051,00
877 364,00

4
6

223 575,00
210 290,00

11. Parchowo
12. Postomino

4
9

139 069,78
934 980,00

0
4

0
503 727,00

13. Potęgowo
14. Sławno

4
5

264 464,42
362 074,00

1
3

24 915,02
237 244,00

15. Słupsk

18

1 230 704,90

7

927 294,18

16. Smołdzino
17. Studzienice

1
2

20 475,90
219 853,00

0
1

0
178 353,00

18. Tuchomie
19. Ustka

16
20

984 794,54
1 321 299,03

9
5

603 447,00
322 323,89

20. Miasto Słupsk

3

66 100,00

1

16 100,00

165

11 717 310,98

78

4 730 563,06

suma

Biuro Partnerstwa Dorzecze Słupi
Krzynia 16, 76 – 248 Dębnica Kaszubska
biuro@pds.org.pl
Tel/faks: 0 59 81 32 200

Nr konta: 98 9315 0004 0050 3181 2000 0010
KRS: 0000 250 440
REGON: 220 185 035
NIP: 839 297 42 95
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Podsumowanie wyników naborów do działań PROW 2007 – 2013 w roku 2012 prowadzonych przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi

Liczba wniosków wybranych - nabór 2012 r.
53
Małe projekty
Wnioskowana kwota dofinansowania we wnioskach
wybranych
1 176 375,24
Liczba wniosków wybranych
15
Odnowa i rozwój wsi

Wnioskowana kwota dofinansowania we wnioskach
wybranych
2 370 218,00
Liczba wniosków wybranych
5

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

SUMA - liczba wniosków
SUMA - wnioskowana kwota

Biuro Partnerstwa Dorzecze Słupi
Krzynia 16, 76 – 248 Dębnica Kaszubska
biuro@pds.org.pl
Tel/faks: 0 59 81 32 200

Wnioskowana kwota dofinansowania we wnioskach
wybranych
772 777,80
Liczba wniosków wybranych
5
Wnioskowana kwota dofinansowania we wnioskach
wybranych
411 192,00
78
4 730 563,04

Nr konta: 98 9315 0004 0050 3181 2000 0010
KRS: 0000 250 440
REGON: 220 185 035
NIP: 839 297 42 95
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Rysunek 1 Wyniki naborów przeprowadzonych przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi w roku 2012 z podziałem na gminy.
Biuro Partnerstwa Dorzecze Słupi
Krzynia 16, 76 – 248 Dębnica Kaszubska
biuro@pds.org.pl
Tel/faks: 0 59 81 32 200

Nr konta: 98 9315 0004 0050 3181 2000 0010
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REGON: 220 185 035
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Charakter wybranych projektów – odnowa wsi
Zagospodarowanie jezior:
 Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Osiecko
 Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Staniewice
 Budowa przystani wędkarskich w miejscowości Ścięgnica
Urządzanie terenów rekreacyjnych:
 Budowa miejsca rekreacji wraz ze ścieżką rowerowo-pieszą w miejscowości Tągowie
 Budowa i remont ścieżki turystycznej Pętla Kaszubska w miejscowości Chotkowo
 Budowa stref sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Górki i Łobzowo
 Budowa wiat turystyczno-rekreacyjnych na terenie Gminy Dębnica Kaszubska
 Budowa placu zabaw w miejscowości Kuleszewo
 Budowa stanicy rowerowej oraz placu zabaw i rekreacji w miejscowości Komiłowo
 Budowa i wyposażenie terenów rekreacyjnych w miejscowościach Warszkowo i Warszkówko
w Gminie Sławno
 Ścieżka turystyczna Tuchomie-Kramarzyny
 Budowa boisk sportowych wraz z małą infrastrukturą turystyczną w miejscowościach
Jutrzenka i Krosnowo
Trasy rowerowe:
 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Wielichowo - Bruskowo Wielkie stanowiącej przebieg
szlaku rowerowego USBS (Ustka Słupsk Bytów Sominy) wraz z łącznikiem międzynarodowego
szlaku rowerowego R-10
 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 210 na odcinku od granicy miasta
Słupsk do drogi nr 1019G w Głobinie.
 Wytyczenie i oznakowanie szlaków rowerowych na terenie gminy Studzienice wzdłuż głównego
szlaku rowerowego Ustka - Słupsk - Bytów - Sominy oraz budowa małej architektury
turystycznej bezpośrednio przylegającej do zaprojektowanych szlaków.
Charakter wybranych „małych projektów”
Remonty i wyposażenie świetlic, domów kultury, itp.:
• Renowacja elewacji kościoła p.w. Chrystusa Króla – Kołczygłowy
Tereny rekreacyjne:
• Budowa oazy rekreacyjno – wypoczynkowej i integracyjnej przy świetlicy środowiskowej w
miejscowości Kołczygłowy
• Zagospodarowanie nabrzeża jeziora wiejskiego w Czarnej Dąbrówce
• Przyjazna wieś – budowa infrastruktury integracyjno – rekreacyjnej w miejscowości Krępa Słupska
– gm. Słupsk
• Zagospodarowanie wypoczynkowe placu w Dębnicy Kaszubskiej
• Zagospodarowanie turystycznej i rekreacyjnej obszaru przy Cieku Warblewski w Dębnicy
kaszubskiej
• Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z oprawą jakości produktów i usług –
Niepoględzie, gm. Dębnica Kaszubska
• Budowa siłowni rekreacyjnej – miejsca spotkań i aktywnego wypoczynku w miejscowości
Rzyszczewo – gm. Sławno
Imprezy:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wesele Kurpiowskie na Pomorzu – 40-lecie działalności artystycznej zespołu „Klęcinianki” –
Klęcino, Główczyce
„Street Art. – kultura ulicy” – Dębnica Kaszubska
VII Otwarte Mistrzostwa w zbieraniu grzybów – Korzybie, gm. Kępice
„Festiwal czterech smaków” – gm. Kołczygłowy
Kolejowe imprezy integracyjne – miasto Słupsk
Organizacja VII Ogólnopolskiego zjazdu maskotek w Rowach – gm. Ustka
Weekend Dekady – X Jubileuszowe Dnia Damnicy
Biesiada z folklorem – Kobylnica 2013
Organizacja dwudniowej imprezy integracyjnej – Główczycki Festiwal Lata 2013
Piknik archeologiczny w Trzebiatkowej – gm. Tuchomie
Karczma w Podgórach, czyli ekologiczne dożynki w gminie Kępice
Festiwal Piosenki Lat 90-tych Dni Kępic 2013

Wyposażenie zespołów:
• Rozwijanie aktywności i twórczości kulturalnej poprzez zakup instrumentów i wyposażenia dla
kapeli „Wrzosy” z Warszkowa oraz organizacja imprezy kulturalnej „Przegląd Zespołów
ludowych Warszkowo2013” – gm. Sławno
• Zakup strojów i instrumentów muzycznych oraz organizacja warsztatów muzycznych dla Chóru
Gminy Cewice
Projekty „ekologiczne”:
• Artystyczny ogród sensoryczny w Mikorowie wiosce ziół i kwiatów – Mikorowo, gm. Czarna
Dąbrówka
•
Poprawa warunków prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej w Tuchomiu poprzez
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz nasadzenie zieleni
• Poprawa warunków prowadzenia działalności społeczno-kulturalnej na trenie Gminy Tuchomie
poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Przedsięwzięcia „rowerowe”:
• Rozwój rekreacji w Przytocku (stacyjka rowerowa) – gm. Kępice
Inne projekty:
• Kompleksowa promocja gmin: wiejskiej Ustki oraz Smołdzino poprzez utworzenie portalu
internetowego pod nazwą „Turystyczny portal gminy Ustka i gminy Smołdzino”
• Centrum twórczości, czyli warsztaty dla dzieci i młodzieży – Bytów
• Spływ kajakowy szlakiem Jana Pawła II – Dębnica Kaszubska
• „Kaszubska Fotografia – szkolenie w zakresie fotografii” – Bytów
• Tradycje zielarskie na Pomorzu. Zioła w kuchni, lecznictwa i kosmetyce – organizacja warsztatów
zielarskich oraz pomorskiego święta ziół – Swołowo, gm. Słupsk
• Kultywowanie kaszubskich tradycji ludowych wśród najmłodszych poprzez aktywny udział w
nauce tańca korkowego i rybackiego oraz zakup strojów regionalnych dla Zespołu „Kaszebscze
Nótczi” – Czarna Dąbrówka
• Spływ kajakowy „Pradolina Słupi” wraz z wydaniem materiałów promocyjnych – Kołczygłowy
Odwołania Wnioskodawców:
Nabory od 08.09. do 08.10.2012 r.
Małe projekty
1) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Czarnej Dąbrówce – Wyposażenie świetlicy
wiejskiej w Jasieniu oraz zakup strojów i innego wyposażenia na potrzeby Regionalnego Zespołu
Kaszubskiego Jasień – rozpatrzenie odwołania negatywnie,
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Biblioteka Publiczna Miasta I gminy Kępice – Festiwal Piosenki Lat 90-tych – Dni Kępic 2013 –
rozpatrzenie odwołanie pozytywne,
Gmino Parchowo – Zakup wyposażenia „Domku Spotkań” w Soszycy – rozpatrzenie odwołania
negatywnie,
Gmina Sławno – Ludowe Granie w Gminie Sławno „Łętowskie Wianki 2013” – rozpatrzenie
odwołania negatywne,
„KWADRAT” Zakład Krawiecki Piotr Kowalczyk – Zakup sprzętu windsurfingowego –
rozpatrzenie odwołania negatywne,
Stowarzyszenie Nasza Krępa – Małpi Gaj, czyli miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe dla turystów i
mieszkańców miejscowości Krępa Słupska – rozpatrzenie odwołania pozytywne
Gminy Ośrodek Kultury Gminy Słupsk – Organizacja pleneru malarskiego w Swołowie –
rozpatrzenie odwołania negatywne,
Stowarzyszenie Miłośników i Animatorów Kultury „BAZUNY” – Centrum twórczości, czyli
warsztaty dla dzieci i młodzieży – rozpatrzenie odwołania pozytywne,
Gminne Centrum Kultury w Cewicach – Zakup strojów i instrumentów muzycznych oraz
organizacja warsztatów muzycznych dla Chóru Gminy Cewice – rozpatrzenie odwołania
pozytywne,
Kraina zabawy – Klaudia Rusak – Chata Św. Mikołaja – warsztaty tradycji świątecznych –
rozpatrzenie odwołania negatywnie,
Gmina Cewice – Rozwijanie zainteresowań muzycznych mieszkańców Gminy Cewice –
rozpatrzenie odwołania negatywnie.

Nabory od 18.09. do 09.10.2012 r.
Odnowa wsi
1) Gmina Parchowo „Zakup niezbędnego wyposażenia kuchennego dla Gminnego Ośrodka
Kultury w Parchowie” - rozpatrzenie odwołania pozytywnie.
2) Gmina Postomino „Zagospodarowanie rekreacyjne terenu przy obiektach sportowych w
Postominie” – rozpatrzenie odwołania pozytywnie.
3) Gmina Ustka „Zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego przy stacyjce rowerowej w
miejscowości Poddąbie, Gmina Ustka” - rozpatrzenie odwołania negatywnie.
4) Gmina Ustka „Budowa placu rekreacyjno sportowego w miejscowości Grabno, Gmina Ustka” rozpatrzenie odwołania pozytywnie.
Nabory od 18.09. do 09.10.2012 r.
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
1) Ireneusz Małek „Zaoferowanie miejsc noclegowych w drewnianych domkach letniskowych oraz
stworzenie 2 nowych miejsc pracy” – rozpatrzenie odwołania negatywnie.
2) Łakomy Patryk „Budowa obiektu drewnianego składającego się z 4 apartamentów,
przeznaczonego pod wynajem turystom” -– rozpatrzenie odwołania negatywnie.
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 691 774,56 zł.
Termin realizacji: od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
W ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i
aktywizacja” zrealizowano następujące zadania:
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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 biura w
niezbędne urządzenia oraz sprzęt biurowy, a także ponoszono koszty materiałów biurowych. W
ramach działania ponoszono opłaty notarialne, skarbowe, sądowe. Wykorzystana kwota:
400 764,83 zł
2. Zakup upominków i nagród – w ramach zadania zakupiono nagrody dla uczestników
konkursu kulinarnego, który odbył się podczas Jarmarku Pomorskiego, dla uczestników
Konkursu Fotograficznego „Partnerstwo w obiektywie” oraz dla uczestników konkursu o
certyfikat marki lokalnej Zielone Serce Pomorza, konkursu na najlepiej przygotowane stoisko
podczas IV Jarmarku Pomorskiego oraz udział w grach i zabawach podczas Pikniku rodzinno informacyjnego wykorzystana kwota: 9 942,97 zł
3. Prowadzenie i aktualizacja stron internetowych – w ramach zadania zaktualizowano stronę
internetową: www.zielonesercepomorza.pl – wykorzystana kwota: 939,60 zł
4. Kampanie reklamowe w mediach – w ramach zadania opublikowano 13 ogłoszeń w mediach
regionalnych (Kurier Bytowski, Głos Słupska, Głos Lęborka, Obserwator Lokalny) zakupiono
również czas antenowy w Radio Koszalin. Wynajęto dziennikarza, który przeprowadził wywiady z
wnioskodawcami, którzy zrealizowali swoje projekty w ramach naszych działań, wynikiem
wywiadów są 4 profesjonalne artykuły, które zostały umieszczone na stronach lokalnych mediów
oraz www.pds.org.pl – wykorzystana kwota: 9 875,99 zł
5. Usługi doradcze – w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i/lub
Ekonomicznego Planu Operacji – wykorzystana kwota: 3 660,00 zł
6. Szkolenia dla kadr LGD:
Organizacja szkoleń – w ramach działania zorganizowano szkolenia dla członków organów
Fundacji PDS pt. „Analiza dotychczasowych efektów wdrażania LSR” oraz szkolenie w formie
wyjazdu studyjnego wykorzystana kwota: 30 789,10 zł
Udział w szkoleniach – w ramach zadania pracownicy Fundacji PDS brali udział w szkoleniach
zewnętrznych podnoszących kompetencji na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym udział
szkoleniu z zakresu akademii trenera, udział w kursach językowych, szkolenie dot. ewaluacji LSR,
szkolenie z zakresu rachunkowości organizacji pozarządowych, szkolenie administratora
bezpieczeństwa informacji: Specjalista ds. projektów – 1 szkolenie, specjalista ds. projektów – 1
szkolenie, Asystent ds. obsługi sekretariatu – 1 szkolenie, Księgowa Fundacji PDS – 2 szkolenie wykorzystana kwota: 12 600,29 zł
7. Szkolenia i spotkania informacyjne dla osób mieszkających lub prowadzanych działalność na
obszarze LSR – w ramach zadania pracownicy Fundacji PDS przeprowadzili 1 cykl szkoleń z
zakresu przygotowania i rozliczenia wniosków z tzw. małych projektów.
Fundacja PDS zorganizowała szkolenie z zakresu Marketingu miejsc oraz tworzenia Questów –
wykorzystana kwota: 17 301,96 zł
8. 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 6 tego typu imprezach m.in. Targi ITB, Jarmark Pomorski, Regionalbus, Sztuka
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w plenerze, Piknik Informacyjno-Rodzinny oraz Finał Marki Lokalnej Zielone Serce Pomorza –
wykorzystana kwota: 104 982,44 zł.
9. Materiały informacyjno – promocyjno – reklamowe – zadanie to obejmowało przygotowanie,
druk i dystrybucję materiałów informacyjno – promocyjnych w postaci:
- ulotki promujące markę lokalną Zielone Serce Pomorza oraz wyróżnione w kolejnej edycji
konkursu produkty
- aktualizacja informatorów dotyczące działań działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz tzw. małe
projekty
w ramach PROW 2007 – 2013
Wykorzystana kwota: 3 653,10 zł
Materiały promocyjne tj. 1 000 kalendarzy kulinarnych, mapy Zielonego Serca Pomorza, biuletynu
informacyjnego, Atlasu turystycznego – wykorzystana kwota: 61 591,30 zł
10.Badania obszaru LGD – w ramach zadania opracowano m.in. usługę aktualizacji LSR,
ewaluacji wdrażania LSR oraz opracowanie pakietów turystycznych – wykorzystana kwota:
35 672,99 zł
Wykorzystane dofinansowanie: 691 774,56 zł.

2.3

Dodatkowe środki przeznaczone na realizację nowych celów zapisanych w "nowej"
Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi dnia 31 lipca 2012 roku złożyła wniosek o wybór Lokalnej
Grupy Działania do Realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadań do
Samorządu Województwa Pomorskiego.
W związku z powyższym Fundacja PDS zorganizowała 4 serie spotkań, w który zabrali głos
aktywni Partnerzy Fundacji PDS oraz Wójtowie Partnerskich Gmin PDS. Podczas spotkań
skorzystano także z usługi eksperta Pana Macieja Kumora, reprezentujący firmę Studio
Kreowania Rzeczywistości.
Pod koniec 2012 roku Fundacja PDS otrzymała informację o otrzymaniu dodatkowych 5 mln zł
na realizację zadania Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju. Na początku 2013 roku zostanie podpisany
aneks do umowy.
2.4

Projekt PO RYBY

Realizacja projektu pt. Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej
„Pojezierze Bytowskie”.
Działanie to realizuje następujący cel statutowy (§ 7 Statutu Fundacji Partnerstwo Dorzecze
Słupi):
Celem operacji jest wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów
zależnych od rybactwa poprzez wydanie komiksu promującego dziedzictwo kulturowe i walory
turystyczno-krajoznawcze obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Bytowskie”.
W ramach projektu planuje się:
- Przygotowanie i wydanie komiksu w wersji tradycyjnej papierowej i elektronicznej.
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Planowane wydatki: 99 322,00 zł – 85%
Wkład własny 17 528,00 zł – 15%
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 jest 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 planuje się:
- wykonanie nawierzchni żwirowej – alejek na polu rekreacyjnym;
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej – ciągi piesze wewnętrzne;
- utwardzenie nawierzchni kostką betonową kolor szary;
- wykonanie altany – wiaty;
- 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;
- wykonanie kuchni letniej z grillem i wędzarnią ryb – murowanej;
- ogrodzenie wewnętrzne 120mb i zewnętrzne 60mb;
-wykonanie parkingu na 8 stanowisk;
- wykonanie ocieplenia i elewacji budynku CPL;
- zakup i montaż rolet zabezpieczających zewnętrznych na budynku CPL;
- zorganizowanie imprezy promującej dziedzictwo kulturowe i rekreację turystyczną obszaru LGR
„Pojezierze Bytowskie” oraz spożywanie ryb.
Planowane wydatki: 284 559,76 zł. – 85%
Wkład własny: 50 216,43 zł – 15%
2.5

Dotacja z Gminy Bytów

Fundacja Partnerstwo Dorzecze zawarła umowę z Gminą Bytów dnia 4 kwietnia 2012 r. na
realizację zadania publicznego pn. ”Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi w 2012
r.”.
Fundacja otrzymała dotację na zadanie w wysokości: 32 000,00 zł.
Termin realizacji: od 4.04.2012 r. do 17.12.2012 r.
Działanie to realizuje następujący cel statutowy (§4, §7 Statutu Fundacji Partnerstwo Dorzecze
Słupi):
- rozwój obszarów wiejskich,
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- 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.
Realizacja zadania związana była z wdrażaniem LSR i obejmowała:
- przeprowadzenie szkolenia dot. geocachongu - Geocaching – gra terenowa polegająca na poszukiwaniu
skarbów, tzw. skrzynek („geocache”) przy pomocy odbiorników gps (dobrze opisana skrzynka
możliwa jest do odnalezienia także przez osobę posługującą się mapą topograficzną w dużej skali
i orientującą się w jej czytaniu). Odnalezione skrzynki montowane przez innych uczestników
geocachingu należy odnotować najpierw w notatniku znajdującym się w znalezionym pojemniku,
a później w jednej ze specjalnych internetowych baz danych tzw. serwisach geocachingowych. W
skrzynce oprócz notatnika znajduje się także drobiazg na wymianę. Termin szkolenia: 28 czerwiec
2012 r. – Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni.
- przeprowadzenie dwudniowego szkolenia „Carving – sztuka rzeźbienia w owocach i warzywach” – termin
szkolenia: 4 -5 sierpnia 2012 r.
- przeprowadzenie dwudniowego szkolenia „Florystyka – kompozycje kwiatowe” - Termin szkolenia: 9 – 10
czwartek 2012 r.
- wsparcie dla organizacji lokalnych – prowadzenie spotkań i wsparcia merytorycznego dla
podmiotów i organizacji lokalnych w zakresie prowadzenia działalności społecznej.
Wykorzystane dofinansowanie: 32 000,00 zł
2.6

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 5 do 31 października 2012
roku. Spośród 72 zgłoszeń Kapituła Konkursowa przyznała 5 nagród głównych oraz 3
wyróżnienia – wszystkie nagrodzone certyfikatem marki lokalnej Zielone Serce Pomorza, w
ramach 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.),
B) nalewki,
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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 01-12-2012 w Hotelu
Kormoran w Rowach, w gminie Ustka. Podczas finału nagrodzono najlepsze produkty lokalne:
Kat. A – PRODUKTY SPOŻYWCZE
1. Zofia Smardz - Pikantna "musztarda" z jabłek – I miejsce - certyfikat
2. Maria Bryjka - Niemki w sosie pomidorowym – wyróżnienie - certyfikat
Kat. B - NALEWKI
1. Tamara i Waldemar Izdebscy - Aroniówka Anety – I miejsce - Certyfikat
Kat. C – WYROBY RĘKODZIELNICZE I RZEMIEŚLNICZE
1. Ceramika MK Magdalena Kamińska – CHATKI W KRATKI – I miejsce - certyfikat
2. Pracownia Ceramiczna Gliniana Zagroda - Wyroby ceramiczne – wyróżnienie - certyfikat
Kat. D - PRODUKTY I USŁUGI TURYSTYCZNE
1. Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie i Młynie Zamkowym w Słupsku, Oddział
Etnografii Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku za produkt Muzeum Kultury Ludowej
Pomorza - I miejsce - certyfikat
Kat. E – INICJATYWY LOKALNE
1. Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie - BytOFFsky Festival – I miejsce - certyfikat
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa – za produkt Stowarzyszenie Przyjaciół Warszkowa
– wyróżnienie – certyfikat
Wyróżniono (ale już nie certyfikatem) także firmę "Rena" (Usługi krawieckie i renowacja tkanin
unikatowych) – Haft kaszubski Renata Delevaux, która wygrała konkurs na facebook’u na
największą ilość kliknięć „Lubię to” przy zgłoszonych do Konkursu produktach.
2.7

Regionalbus ”

Edycja Regionalbusa w 2012 roku odbyła się 30 czerwca. Jak co roku uczestnicy wyruszyli w
drogę, aby poznać atrakcje turystyczne obszaru Partnerstwo Dorzecze Słupi. Autobus jadący z
południa Partnerstwa odwiedził m.in. Krainę w Kratę w Swołowie. Drugi autokar jadący z
północy zawiózł uczestników do elektrowni wodnej w Gałąźni Małej oraz do Bytowa, gdzie
zwiedzili Zamek. Oba autobusy i ich pasażerowie spotkali się w Krzyni przy Centrum Partnerstwa
Lokalnego, gdzie wspólnie bawili się przy ognisku oraz przy grach i zabawach związanych z
lokalną przyrodą i jej ochroną, przeprowadzonych przez pracowników Parku Krajobrazowego
Dolina Słupi. W imprezie udział wzięło 90 uczestników.
2.8

Konkurs Fotograficzny Zielone Serce Pomorza 2012 pn. „Partnerstwo w obiektywie”

Konkurs trwał od 17 maja do 26 czerwca 2012 roku i skierowany był do mieszkańców gmin
należących do Partnerstwa Dorzecze Słupi.
Prace można było zgłaszać w 2 kategoriach: Krajobraz obszaru PDS oraz wydarzenie PDS.
Do konkursu zgłosiło się 10 fotografów.
W kategorii Krajobraz obszaru PDS I nagrodę otrzymał Pan Witold Leśniewski z Dębnicy
Kaszubskiej za cykl swoich zdjęć: „Industrial w plenerze”, „Strażnik Przyrody”, „Plaża o świcie”.
Wyróżnienie w powyższej kategorii otrzymali Pan Eugeniusz Reszka z Tuchomia za zdjęcia pt.
„Złoty szlak”, „Żurawie”, „Eden”, „Osada Gotów” oraz Pan Dariusz Paciorek za zdjęcie pt.
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„Zima na wsi”, „Jesienne pola”, „Zamrożone Jezioro Jeleń”.
W kolejnej kategorii, tj. Wydarzenie PDS Komisja nie przyznała pierwszego miejsce, w tej
kategorii przyznano wyróżnienie Panu Grzegorzowi Dacków z Ustki za zdjęcie pt. „Gliniane
koguciki w Klukach”.
Rozdanie nagród z konkursu odbyło się na VI Jarmarku Pomorskim na Zamku w Bytowie.
2.9

Organizacja wizyt studyjnych – działalność odpłatna

W 2012 roku Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi nie gościła innych grup na swoim terenie, ale
opracowywano programy wizyt studyjnych dla grup, które realizacja planowana jest w 2013 r.
Pierwsza taka wizyta łobeskiej LGD została zaplanowana w terminie 1-2 marca 2013 r., druga
wizyta Partnerstwa dla Krajny i Pałuk planowana jest we wrześniu 2013.
2.10 Udział w innych organizacjach o celach zbieżnych z celami Fundacji

Fundacja w 2012 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 2012 działalności gospodarczej.
4

Odpisy uchwał Zarządu Fundacji,

W roku 2012 r., Zarząd Fundacji odbył 20 posiedzeń.
Odpisy uchwał Zarządu stanowią załączniki do niniejszego do sprawozdania.
5

Przychody Fundacji

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów:
a) składki członkowskie
b) odpłatna działalność statutowa

9950,00
32154,13

21

FUNDACJA

PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI

Lokalna Grupa Działania, Organizacja Pożytku Publicznego
www.pds.org.pl

c) darowizny (w tym 1% podatku)
d) inne przychody statutowe (Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i
aktywizacja w 2012 r., Dotacja z Gminy Miasta BytówO)
e) przychody finansowe
6

3420,30
481868,72
210,56

Koszty Fundacji

Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych: (czyli zadań wynikających z Funkcjonowanie LGD, nabywanie
umiejętności i aktywizacja w 2010 r., Dotacji z Gminy Miasta Bytów)
726830,97zł
b) administracja
10875,07 zł
c) odpłatna działalność statutowa
32685,39 zł
d) pozostałe koszty:
0,00 zł
e) koszty finansowe
6753,49 zł
7

Zatrudnienie w Fundacji

W roku 2012 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; do maja 2012 r. przebywała na urlopie macierzyńskim
- Piotr Predella - 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 - 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,
- 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,
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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. Do maja 2012
roku pełniła obowiązki dyrektora Biura Fundacji PDS.
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: 209147,68 zł
- Nagrody: 0,00zł
- Premie: 7 464,26 zł
- Inne świadczenia: 164,00.zł
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej więc nie zatrudnia osób zatrudnionych w takiej
działalności.
c) Wysokość rocznego wypłaconego łącznie członkom zarządu:
wynagrodzenia brutto: 30 000,00 zł (wynagrodzenia z umów zlecenia)
w tym premie 0,00 zł
inne świadczenia: 0,00 zł
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 49 322,79 zł
8

Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne

Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek w roku 2012.
9

Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:

Stan na dzień 31-12-2012
Nazwa banku
Bank Spółdzielczy w Ustce Filia w
Słupsku
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Gdańsku

Nr rachunku
98931500040050318120000010
64931500040050318120000040
85931500040050318120000050
43931500040050318120000030
09931500040050318120000060

Kwota
28 109,55
290,20
1632,93
17 820,93
0,00

02113011210006557917200001

95 886,03

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

Fundacja nie nabyła w roku 2012 żadnych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego.
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11 Nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz wysokość kwot wydatkowanych na to
nabycie

Fundacja nie nabyła w roku 2012 żadnych nieruchomości, jednak bezpłatnie użytkuje
nieruchomość w miejscowości Krzynia 16 na działalność Centrum Partnerstwa Lokalnego do
2020 roku.
Nabyte pozostałe środki trwałe:

Fundacja nabyła w roku 2012 następujące środki trwałe o wartości większej niż 3500 zł: GPS
Poza tym nabyto środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3500 zł - meble ogrodowe.
12 Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujęte we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych

Aktywa razem: 532 597,59 zł
Zobowiązania: 531 597,59 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 2012 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 2 kwietnia 2012 r.
Wartość umowy wynosi: 30 750,00 zł.
Termin realizacji: od 2.04.2012 do 31.12.2012 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.
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14 Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji
podatkowych
Na dzień 31-12-2012 roku zobowiązania podatkowe Fundacji (niewymagalne) wyniosły 6171,00
zł i dotyczyły one podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. PIT-4 i PIT-8)
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