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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, Półczynek 2, 77-100 Bytów – Prezes Zarządu 
Marta Łomża, ul. Zajęcza 35 b, 76-248 Dębnica Kaszubska – Wiceprezes Zarządu  
Justyna Woźniak, Osiedle Młodych 11, 84-312 Cewice – Sekretarz 
Maciej Chaberski, ul. Wolności 14/1, 76-200 Słupsk – 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, 
s) inicjowanie, animowanie oraz wspieranie lokalnej aktywności społecznej, zawodowej i 

gospodarczej, 
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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 2011 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 
- realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych  
- 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 2011 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 2011r. 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 2011 r. 

 Limity środków w 2011 r.  

Odnowa i rozwój wsi  2 279 519,50 zł 

Małe projekty  1 404 812,82 zł 

Różnicowanie w 
kierunku działalności 

nierolniczej  
387 271,81 zł 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw  

396 203,99 zł 

SUMA: 4 467 808,12 zł 

 

 Naborów wniosków na 4 ww. działań trwały w terminach:  

• Odnowa – od 07.09. do 04.10.2011 r.  

• Małe projekty – od 07.09. do 03.10.2011 r.  

• Różnicowanie - od 07.09. do 04.10.2011 r.  

• Mikroprzedsiębiorstwa - od 07.09. do 04.10.2011 r.  
 

Liczba złożonych wniosków 
 
Złożono 121 wniosków na kwotę 6 339 478,40 zł (141,89% dostępnych w limicie środków na nabór w 
2011), w tym: 
- 28 wniosków w ramach „Odnowy wsi” na kwotę 4 128 464,00 zł (181% dostępnych w limicie środków 
na nabór 2011) 
- 86 wniosków w ramach „Małych projektów” na kwotę 1 805 625,62zł (128,53 % dostępnych w limicie 
środków na nabór 2011) 
- 6 wniosków w ramach „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” na kwotę 305 388,78 zł 
(78,86 % dostępnych w limicie środków na nabór 2011) 
- 1 wniosek w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” na kwotę 100 tys. zł ( 25,24% 
dostępnych w limicie środków na nabór 2011) 
 
Wyniki konkursu 2011 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 18 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 2011 r. na 
łączną kwotę  2 184 777,00 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 65 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 2011 r. opiewały na łączną kwotę 1 392 777,49 zł. Podczas weryfikacji wniosków, wniosek 
PDS-2011-MP-055 został wycofany na prośbę beneficjenta. 
3. W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają 



FUNDACJA PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI 
Lokalna Grupa Działania, Organizacja Pożytku Publicznego 

wwwwww..ppddss..oorrgg..ppll 

  

  

Strona 6 z 25 

 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rada Fundacji PDS wybrała do 
dofinansowania 6 operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju PDS, opiewające na kwotę 305 388,78 
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 1 operacje wniosków zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju PDS, opiewające na kwotę 
analogicznie 100 000 zł. 
 
W sumie wybrano w naborach ogłoszonych w 2011 r. do dofinansowania 90 projektów na kwotę 
3 982 943,27 zł. 
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Małe projekty – wnioskowana kwota dotacji – w założonych wnioskach i wybranych projektach (konkurs: od 07.09. do 03.10.2011 r.) 

 Gmugm 
gminy składające wnioski w naborach  liczba wniosków złożonych w 

naborze 
2011 - kwota wnioskowana 

liczba wniosków wybranych  
do dofinansowania w 
naborze 

2011 - kwota dofinansowana 

1. Borzytuchom 5 102 840,00 4 77 890,00 

2. Bytów 10 199 904,20 9 188 276,20 

3. Cewice 4 86 359,85 4 86 359,85 

4. Czarna Dąbrówka 9 187 450,00 5 112 850,00 

5. Damnica 
1 15 733,00 0 0,00 

6. Dębnica Kaszubska 
6 120 543,44 1 23 713,31 

7. Główczyce 2 37 448,19 2 37 448,19 

8. Kępice 8 171 851,12 8 171 851,12 

9. Kobylnica 2 49 999,00 2 49 999,00 

10. Kołczygłowy 6 131 997,00 6 131 997,00 

11. Parchowo 1 25 000,00 1 25 000,00 

12. Postomino 6 125 082,00 6 125 082,00 

13. Potęgowo 4 95 619,00 3 71 262,00 

14. Sławno  4 72 805,00 3 66 905,00 

15. Słupsk 4 87 247,41 2 40 047,41 

16. Smołdzino 1 20 819,05 1 20 819,05 

17. Studzienice 1 25 000,00 1 25 000,00 

18. Tuchomie 6 136 750,00 2 50 000,00 

19. Ustka 4 67 956,00 3 43 056,00 

20. Miasto Słupsk 1 20 221,36 1 20 221,36 

21. 
Pozostałe podmioty spoza 
obszaru PDS 1 25 000,00 1 25 000,00 

suma 86 1 805 625,62 65 1 392 777,49 
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Odnowa wsi – wnioskowana kwota dotacji – w złożonych wnioskach i wybranych projektach )konkurs: od 07.09. do 04.10.2011) 

gminy składające wnioski w naborach 
liczba złożonych wniosków 
2011 kwota wnioskowana 2011 [zł] 

liczba dofinansowanych 
wniosków 2011 kwota dofinansowania w 2011 [zł] 

1. Borzytuchom 3 211 442,00 3 211 442,00 

2. Bytów 1 246 000,00 1 246 000,00 

3. Cewice 1 48 320,00 1 48 320,00 

4. Czarna Dąbrówka 2 380 000,00 1 100 000,00 

5. Damnica 1 278 634,00 0 0,00 

6. Kępice 1 145 000,00 1 145 000,00 

7. Kobylnica 2 199 960,00 2 199 960,00 

8. Kołczygłowy 2 189 689,00 2 189 689,00 

9. Parchowo 1 148 282,00 1 148 282,00 

10. Postomino  1 72 734,00 1 72 734,00 

11. Sławno 1 94 938,00 1 94 938,00 

12. Słupsk  2 878 183,00 1 378 183,00 

13. Smołdzino 2 336 565,00 0 0,00 

14. Studzienice 1 100 000,00 1 100 000,00 

15. Tuchomie 5 646 439,00 1 194 096,00 

16. Ustka  2 152 278,00 1 56 133,00 

suma 28 4 128 464,00 18 2 184 777,00 
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – wnioskowana kwota dotacji – w złożonych wnioskach i wybranych projektach (konkurs: od 07.09 do 04.10.2011 r.) 

gminy składające wnioski w naborach 
liczba złożonych wniosków 
2011 

kwota wnioskowana 2011 [zł] 
liczba wniosków wybranych 
do dofinansowania 2011  

kwota dofinansowana 2011 [zł] 

1. Sławno 1 100 000,00 1 100 000,00 

suma 1 100 000,00 1 100 000,00 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – wnioskowana kwota dotacji – w złożonych wnioskach i wybranych projektach  
(konkurs: od 07.09 do 04.10.2011 r.) 

gminy składające wnioski w naborach 
liczba wniosków złożona w 
naborze 2011 

Kwota wnioskowana 2011 [zł] 
Liczba wniosków wybranych 

do dofinansowania 2011 
Kwota dofinansowania wybranych projektów 

2011 [zł] 

1. Czarna Dąbrówka 1 67 162,00 1 67 162,00 

2. Dębnica Kaszubska 2 122 026,00 2 122 026,00 

3. Sławno 1 19 729,00 1 19 729,00 

4. Słupsk 1 48 000,00 1 48 000,00 

5. Tuchomie 1 48 471,78 1 48 471,78 

suma 6 305 388,78 6 305 388,78 
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Podsumowanie naborów  do działań PROW 2007 – 2013  w roku 2011 ogłaszanych przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi  

Lp. gmina 
suma złożonych wniosków w naborach w 
2011 r. 

suma kwoty wnioskowanej 
Liczba dofinansowanych wniosków w 
2011 r. 

Kwota dofinansowania w 2011 [zł] 

1.  Borzytuchom 8 314 282,00 7 289 332,00 

2.  Bytów 11 445 904,20 10 434 276,20 

3.  Cewice 5 134 679,85 5 134 679,85 

4.  Czarna Dąbrówka 12 634 612,00 7 280 012,00 

5.  Damnica 2 294 367,00 0 0,00 

6.  Dębnica Kaszubska 8 242 569,44 3 145 739,31 

7.  Główczyce 2 37 448,19 2 37 448,19 

8.  Kępice 9 316 851,12 9 316 851,12 

9.  Kobylnica 4 249 959,00 4 249 959,00 

10.  Kołczygłowy  8 321 686,00 8 321 686,00 

11.  Parchowo 2 173 282,00 2 173 282,00 

12.  Postomino 7 197 816,00 7 197 816,00 

13.  Potęgowo  4 95 619,00 3 71 262,00 

14.  Sławno  7 287 472,00 6 281 572,00 

15.  Słupsk 7 1 013 430,41 4 466 230,41 

16.  Smołdzino 3 357 384,05 1 20 819,05 

17.  Studzienice 2 125 000,00 2 125 000,00 

18.  Tuchomie 12 831 660,78 4 292 567,78 

19.  Ustka 6 220 234,00 4 99 189,00 

20.  Miasto Słupsk 1 20 221,36 1 20 221,36 

21.  
Pozostałe podmioty spoza 
obszaru PDS 

1 25 000,00 1 25 000,00 

suma 121 3 685 282,95 90 2 821 644,58 
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Podsumowanie wyników naborów  do działań PROW 2007 – 2013  w roku 2011 prowadzonych przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi 

Małe projekty  

Liczba wniosków wybranych - 
nabór 2011 r. 

 Liczba wniosków wybranych i 
mieszczących się w limicie środków 
- nabór 2011 r. 

81,00 65,00 

Wnioskowana kwota 
dofinansowania we wnioskach 
wybranych  

Wnioskowana kwota 
dofinansowania we wnioskach 
wybranych  i mieszczących się w 
limicie środków  

1 710 085,64 1 392 777,49 

Odnowa i rozwój wsi  

Liczba wniosków wybranych  
 Liczba wniosków wybranych i 
mieszczących się w limicie środków 

18,00 18,00 

Wnioskowana kwota 
dofinansowania we wnioskach 
wybranych  

Wnioskowana kwota 
dofinansowania we wnioskach 
wybranych  i mieszczących się w 
limicie środków  

2 184 777,00 2 184 777,00 

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw 

Liczba wniosków wybranych  
 Liczba wniosków wybranych i 
mieszczących się w limicie środków 

1,00 1,00 

Wnioskowana kwota 
dofinansowania we wnioskach 
wybranych  

Wnioskowana kwota 
dofinansowania we wnioskach 
wybranych  i mieszczących się w 
limicie środków  

100 000,00 100 000,00 

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej  

Liczba wniosków wybranych  
 Liczba wniosków wybranych i 
mieszczących się w limicie środków 

6,00 6,00 

Wnioskowana kwota 
dofinansowania we wnioskach 
wybranych  

Wnioskowana kwota 
dofinansowania we wnioskach 
wybranych  i mieszczących się w 
limicie środków  

308 409,00 308 409,00 

SUMA - liczba wniosków 106,00 90,00 

SUMA - wnioskowana kwota  4 303 271,64 3 985 963,49 
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KRS: 0000 250 440 

biuro@pds.org.pl  

Tel/faks: 0 59 81 32 200 

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 2011 z podziałem na gminy.
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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 Pieńkówko 

 Budowa małej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Łętowskim w miejscowości Łętowo 
 

Urządzanie terenów rekreacyjnych: 

• Zagospodarowanie centrum miejscowości Soszyca dla celów rekreacyjno-turystycznych 

• Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, społecznej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy 
Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice 

• Podniesienie atrakcyjności turystycznej oraz poprawa wizerunku wsi Łubno poprzez budowę 
miejsc turystyczno-wypoczynkowych 

• Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Barnowiec 

• Budowa placu zabaw i renowacja nawierzchni bioska trawiastego na działkach nr 76 i 77 w 
Zębowie - etap II 

• Budowa terenu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 178 w 
Bolesławicach - etap I 

• Rozwój infrastruktury i usług turystyki wiejskiej i aktywnej poprzez budowę, przebudowę i 
remont małej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej 

• Zagospodarowanie parku w miejscowości Chotkowo 

• Zagospodarowanie placu rekreacyjno-zabawowego w miejscowości Dąbie gm. Bytów 

• Budowa małej infrastruktury turystycznej przy Publicznym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 
w Duninowie 

 
Trasy rowerowe: 

• Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1728G w Piasznie  

• Budowa ścieżki rowerowej na odcinku PGO Bierkowo - Słupsk stanowiącej łącznik Słupska ze 
szlakiem Ustka - Słupsk - Bytów - Sominy oraz z międzynarodowym szlakiem rowerowym R-10 

 
Inne:  

• Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Barcinie 

• Zagospodarowanie skweru przy Ośrodku Zdrowia w Borzytuchomiu 
 

 

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

• Budowa szachulcowej altany rekreacyjnej i promowanie regionalnego budownictwa „Kraina  
w Kratę” – Rzyszczewo, gm. Sławno 

• Zakup wyposażenia na potrzeby schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół Społecznych  
w Korlinie, gm. Postomino  

• Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Niezabyszewie, gm. Bytów 
 
Place zabaw:  

• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad rzeką Bytową poprzez budowę małej architektury – 
Bytów 

• Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktywności rekreacyjno – społecznej w miejscowości 
Nożyno – budowa placu zabaw 

• Budowa placu zabaw oraz renowacja nawierzchni boiska trawiastego – Zębowo, gm. Kobylnica 

• W zdrowym ciele zdrowy duch – Budowa placu zabaw – Grąbkowo, gm. Potęgowo  
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Tereny rekreacyjne: 

• Budowa boiska do siatkówki plażowej na szlaku rowerowym Rusinowo – Smołdzino, gm. 
Postomino 

• Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Płotowo, gm. Bytów 

• Rozwijanie rekreacji w miejscowości Swołowo poprzez utworzenie miejsca rekreacyjno – 
wypoczynkowego w centrum wsi 

• Budowa placu rekreacyjno – sportowego w Nowych Hutach – gm. Tuchomie 

• Budowa miejsc integracji i wypoczynku w miejscowości Kołczygłowy  
 

Imprezy: 

• Organizacja spotkań artystycznych pn. BytOFFsky Festival 2012 

• Organizacja spotkania artystycznego pn. „Barwy Kultury” – Bytów 

• „Międzynarodowy przegląd zespołów folklorystycznych reprezentujących różnorodne grupy 
etniczne pn. Festiwal Kultur 2012” – Kobylnica  

• Festiwal piosenki lat 70-tych – Dni Kępic 2012 

• „Cewickie lasy – relaks i leśne rarytasy” – integracja społeczności Partnerstwo Dorzecze Słupi 
poprzez organizację drugiego festynu rodzinnego – Cewice  

 
Wyposażenie zespołów: 

• Zakup wyposażenia dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Postominie 
 
Projekty „ekologiczne”: 

• „Siła słońca” – montaż lamp solarowych na terenie gminy Kołczygłowy  
 
Przedsięwzięcia „rowerowe”: 

• Oznakowanie i promocja ścieżek rowerowych na terenie gminy Czarna Dąbrówka 

• Rekreacyjne Kotłowo – utworzenie stacyjki rowerowej w centrum wsi – gm. Kępice 

• Szlak rowerowy po ziemi bytowskiej 

• Budowa ścieżki rowerowej przy jeziorze Kamieniczno w Ciemnie 

• Przystań rowerowa Żurawia - Borzytuchom 
 
Inne projekty: 

• Kołczygłowski spływ kajakowy „Pradoliną Słupi” wraz z wydanie materiałów promocyjnych 

• Organizacja szkolenia z windsurfingu w okresie letnim nad jeziorem w Bytowie 

• Odnowienie pokrycia dachowego XVII – wiecznego kościoła w Płocku, gm. Kępice 

• Rozwój partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Kępice a Gminą Bomlitz 

• Przeszkolenie 50 mieszkańców Gminy Cewice z zakresu ochrony środowiska, ekologii i energii 
odnawialnej, połączone z wyjazdem studyjnym 

• Montaż trzech witaczy na granicy z sąsiednimi gminami z naniesioną mapą promującą atrakcje 
turystyczne, przyrodnicze i kulturowe LGD i wyodrębnioną mapą Gminy Cewice         

 
 

Odwołania Wnioskodawców: 
Nabory od 07.09. do 03.10.2011 r. 
Małe projekty 

1) Koło Rolnicze – Koło Gospodyń Wiejskich w Trzebiatkowej – „Wyposażenie zaplecza 
kuchennego w Wiejskim Ośrodku Kultury Trzebiatkowa” – rozpatrzenie odwołania negatywne, 

2) Pani Anna Gołębiowska – Rusak – Agencja Turystyczno – Artystyczna Przygoda – 
„Wypożyczalnia kajaków i rowerów wraz  miejscem przechowywania i remontu sprzętu” – 
rozpatrzenie odwołania negatywne, 

3) Stowarzyszenie Miłośnicy Gminy Tuchomie – „Stworzenie centrum szkoleń w budynku Urzędu 
Gminy w Tuchomiu poprzez remont oraz zakup wyposażenia” – rozpatrzenie odwołania 
negatywne, 
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4) Pomorskie Stowarzyszenie „Nasze Środowisko” – „Oznakowanie szlaku rowerowego USBS” – 
rozpatrzenie odwołania negatywne, 

5) Pomorskie Stowarzyszenie „Nasze Środowisko” – „Udrożnienie szlaku USBS wraz z odbiciem do 
Swołowa stolicy Krainy w Kratę” – rozpatrzenie odwołania negatywne, 

6) Pan Krzysztof Mackiewicz – „Rozwój infrastruktury i oferty usług turystycznych Doliny Marzeń 
w m. Dobra 1” – rozpatrzenie odwołania negatywne. 

 
Nabory od 07.09. do 04.10.2011 r. 
Odnowa wsi  

7) Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie „Budowa małej 
infrastruktury turystycznej przy Publicznym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Duninowie” 
– rozpatrzenie odwołania pozytywne 

8) Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Duninowie – „Remont 
zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Bartłomieja w Możdżanowie” 
– rozpatrzenie odwołania negatywne, 

9) Stowarzyszenie Miłośnicy Gminy Tuchomie „Zagospodarowanie centrum wsi Modrzejewo” – 
rozpatrzenie odwołania negatywne   

 
 

 

2.2 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 

 
Dnia 07 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 701.840,00 zł.  
Termin realizacji: od 7.04.2011 r. do 31.12.2011 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 (w Słupsku do lutego 2011, w Krzynia do końca 2011 r.), ponoszono koszty 
związane z komunikacją (telefony, Internet). Wyposażono biura w niezbędne umeblowanie, urządzenia 
oraz sprzęt biurowy, a także ponoszono koszty materiałów biurowych. W ramach działania ponoszono 
opłaty notarialne, skarbowe, sądowe. Wykorzystana kwota: 453 661,68 zł  

2. Zakup upominków i nagród – w ramach zadania zakupiono nagrody dla uczestników konkursu 
kulinarnego, który odbył się podczas Jarmarku Pomorskiego, dla uczestników Konkursu Inicjatyw 
Lokalnych 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: 10 440,10 zł 

3. Prowadzenie i aktualizacja stron internetowych – w ramach zadania zaktualizowano stronę internetową: 
www.zielonesercepomorza.pl – wykorzystana kwota: 2 952,00 zł  

4. Kampanie reklamowe w mediach – w ramach zadania opublikowano 7 ogłoszeń w mediach 
regionalnych (Kurier Lęborski, Kurier Gazeta Pomorza w mutacjach: słupska, powiatowa słupska, ustecka) 
zakupiono również czas antenowy w radio oraz przestrzeń reklamową na portalach internetowych (np. 
www.gp24.pl) – wykorzystana kwota: 10 393,50 zł 

http://www.zielonesercepomorza.pl/
http://www.gp24.pl/
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5. Usługi doradcze –  w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i/lub Ekonomicznego 
Planu Operacji – wykorzystana kwota: 3 738,00 zł 

6. Szkolenia dla kadr LGD: 

Organizacja szkoleń – w ramach działania zorganizowano szkolenia dla członków organów Fundacji PDS 
w formie wyjazdu studyjnego oraz szkolenie z zakresu BHP na stanowisku pracy – wykorzystana kwota: 
19 275,00 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 studiach 
podyplomowych, Specjalista ds. projektów – 1 szkolenie, specjalista ds. projektów – 1 szkolenie 
wykorzystana kwota: 5 219,00 zł 

7. Szkolenia i spotkania informacyjne dla osób mieszkających lub prowadzanych działalność na obszarze 
LSR – w ramach zadania pracownicy Fundacji PDS przeprowadzili 10 szkoleń i spotkań 
informacyjnych dla mieszkańców obszaru objętego LSR podczas których omawiane były działania 
Fundacji na obszarach wiejskich, działania Programu Leader oraz możliwości pozyskiwania środków 
zewnętrznych za pośrednictwem Fundacji – wykorzystana kwota: 18 973,86 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 o charakterze promocyjnym. W sumie Fundacja promowała się na 6 tego typu 
imprezach m.in. Jarmark Pomorski, Regionalbus, Sztuka w plenerze – wykorzystana kwota: 106 283,22 zł. 

9. Materiały informacyjno – promocyjno – reklamowe – zadanie to obejmowało przygotowanie, druk i 
dystrybucję materiałów informacyjno – promocyjnych w postaci:  

- ulotki dot. działań PROW 2007 – 2013  
- ulotki informacyjne dot. Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi (3 wersje językowe: polska, niemiecka, 
angielska)  
- ulotki promujące markę lokalną Zielone Serce Pomorza oraz wyróżnione w pierwszej edycji konkursu 
produkty (2 wersje językowe: polska i niemiecka)  
- informatory dotyczące działań PROW 2007 – 2013  
- Tablice informacyjne  
Wykorzystana kwota: 17 976,74 zł 
Materiały reklamowe  w postaci suwenirów (np. kubki z logotypem, smycze, kompasy, apteczki, notatniki, 
długopisy, torby i inne) oraz materiały promocyjne tj. 1200 kalendarzy kulinarnych oraz biuletynu 
informacyjnego – wykorzystana kwota: 41 138,42 zł  

 
10. Badania obszaru LGD – w ramach zadania opracowano m.in. usługę ewaluacji LSR oraz wykonanie 
mapy do celów projektowych na potrzeby rozwoju tras rowerowych obszaru PDS – wykorzystana kwota: 
15 277,00zł 

 

Wykorzystane dofinansowanie: 697 278,35 zł. 

 

2.3 „Upowszechnianie modelu ekonomii społecznej poprzez utworzenie spółdzielni 
organizacji pozarządowych” w ramach PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 

 
Podczas realizacji projektu „Upowszechnienie modelu ekonomii społecznej poprzez utworzenie spółdzielni 
organizacji pozarządowych” w ramach PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich powstała Spółdzielnia 
Osób Prawnych „EkoSłupia” w Krzyni oraz strona internetowa pełniąca funkcję sklepu 
internetowego www.ekoslupia.pl. Odbył się wyjazd na Międzynarodowe Targi Turystyczne do 

http://www.ekoslupia.pl/
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Gdańska, przygotowano i wydrukowano m.in. informator o twórcach i rzemieślnikach ludowych, 
a także zakupiono od twórców obszaru gadżety promocyjne.  
 
Działanie to realizuje następujący cel statutowy (§4 i §7 Statutu Fundacji Partnerstwo Dorzecze 
Słupi): 
- rozwój obszarów wiejskich, 
- budowanie i promocja wizerunku regionu, 
- mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów 

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

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

turystycznej, 
- wspieranie rozwoju filantropii, wolontariatu i działalności charytatywnej, 
- wspieranie przedsiębiorczości, 
- inicjowanie, animowanie oraz wspieranie lokalnej aktywności społecznej, zawodowej i 

gospodarczej, 
- inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa, 
- inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć społecznych oraz upowszechnianie rozwoju 

gospodarki społecznej, 
 
W ramach projektu w roku 2011 zrealizowano następujące zadania: 

˗ zorganizowano 2 trzydniowe warsztaty dla Liderów Ekonomii Społecznej i Animatorów 
Społecznych; 

˗ zorganizowano 2 warsztaty z budowy struktury organizacyjnej  

˗ zarejestrowano spółdzielnię  

˗ podpisano umowy współpracy z lokalnymi twórcami i artystami ludowymi  

˗ zbudowano 1 stronę internetową 

˗ wydrukowano ulotki  

˗ wydrukowano informatory 

˗ zorganizowano wyjazd na targi turystyczne 

˗ zakupiono gadżety promocyjne od twórców ludowych 
 
Koszty osobowe administracji i obsługi projektu 4 250,00 

 

Koszty osobowe merytoryczne 19 000,00 
 

Koszty związane z uczestnictwem bezpośrednich adresatów projektu 13 400,00 
 

Koszty funkcjonowania organizacji związane z realizacją projektu 3 000,00 
 

Wyjazdy służbowe osób zaangażowanych w realizację projektu 1 650,00 
 

Wydatki związane z działaniami promocyjnymi projektu 15 140,00 
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Wykorzystane dofinansowanie: 56 440,00 zł. 
 
Wymagany wkład własny w ramach projektu: 8 788,00 zł. 

2.4  „Od pomysłu do realizacji – szkolenie dla liderów lokalnych” w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 
Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi uzyska dofinansowanie w wysokości 49 978,00 zł w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX na projekt pn. „Od pomysłu do 
realizacji – szkolenie dla liderów lokalnych”, którego celem jest przeszkolenie grupy 20 liderów 
lokalnych w zakresie wiedzy i umiejętności związanych z tworzeniem pomysłów, inicjatyw 
oddolnych i ich realizacją.  
 
Termin realizacji: od 1.02.2011 r. do 31.07.2011 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 działania Fundacji,  

 upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacja ludności, 

 wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup i 
organizacji społecznych, upowszechniania idei demokracji, samorządności i samorządu,  

 wspomaganie rozwoju kultury, sztuki i sportu,  

 zapobieganie wykluczeniu społecznemu,  

 wspieranie zastosowania i rozwoju nowych technologii w różnych dziedzinach życia 
mieszkańców, w szczególności infrastruktury teleinformatycznej,  

 organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub 
szkoleniowym, w tym w szczególności seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów, 
imprez kulturalnych,  

 sportowych, rekreacyjnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących 
zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej,  

 wykorzystanie w swej działalności Internetu, filmu, multimediów i innych nowoczesnych i 
innowacyjnych środków przekazu. 
 

W wyniku realizacji projektu uczestnicy mają szanse na: 
 podniesienie kompleksowej wiedzy i umiejętności 20 liderów lokalnych w wybranych 

miejscowościach wiejskich gmin objętych projektem w zakresie powstawania, realizacji 
oraz finansowania pomysłu i sposobów zachowania produktu końcowego;  

 zwiększenie umiejętności społecznych uczestników szkolenia, w tym: komunikacyjnych, 
przewodnictwa w grupie, kreatywnego rozwiązywania problemów oraz stereotypów płci;   

 podniesienie wiedzy z zakresu źródeł pozyskiwania funduszy na założone cele oraz 
umiejętności z zakresu pisania wniosków w ramach Leader'a; 

 podniesienie umiejętności z zakresu możliwości korzystania z Internetu w promocji 
zrealizowanego przedsięwzięcia przez osoby zamieszkujące obszary wiejskie z 
wykorzystaniem marketingu internetowego; 

 pobudzenie aspiracji twórczych związanych z inicjatywami możliwymi do realizacji na 
obszarach wiejskich.  
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W projekcie zaplanowano 4 warsztaty i 1 wyjazd studyjny dla 20 liderów lokalnych z 11 gmin 
(Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Borzytuchom, 
Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Parchowo, Tuchomie) z powiatów: słupskiego i bytowskiego. 
Uczestnictwo w Projekcie umożliwiło wymianę doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami, 
wzbudzenie dyskusji, zwiększenie kompetencji psychospołecznych, podniesienie poziomu 
specjalistycznej wiedzy w zakresie funduszy unijnych i szerzenie dobrych praktyk w środowisku 
lokalnym. 
Celem projektu było przeszkolenie 20 liderów lokalnych z obszaru 11 gmin powiatu słupskiego  
i bytowskiego w zakresie:  
- powstawania, realizacji oraz finansowania pomysłów i sposobów zachowania produktu 
końcowego; 
- zwiększania umiejętności społecznych uczestników szkolenia, w tym komunikacyjnych, 
przewodnictwa w grupie, kreatywnego rozwiązywania problemów, stereotypów płci; 
- podniesienia wiedzy z zakresu źródeł pozyskiwania funduszy na założone cele oraz umiejętności 
z zakresu pisania wniosków Leader’a; 
- podniesienia umiejętności z zakresu możliwości korzystania z Internetu w promocji 
zrealizowanego przedsięwzięcia przez osoby zamieszkujące obszary wiejskie z wykorzystaniem 
marketingu internetowego; 
- pobudzenia aspiracji twórczych związanych z inicjatywami możliwymi do realizacji na obszarach 
wiejskich. 
 

2.5 Dotacja z Gminy Bytów  

 
Fundacja Partnerstwo Dorzecze zawarła umowę z Gminą Bytów dnia 19.01.2011 r. na realizację 
zadania publicznego pn. ”Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Dorzecza Słupi w 2011 r.”. 
Fundacja otrzymała dotację na zadanie w wysokości: 32 000,00 zł. 
Termin realizacji: od 19.01.2011 r. do 31.12.2011 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. 
 
Realizacja zadania związana była z wdrażaniem LSR i obejmowała: 
- przeprowadzenie dwu dniowych „Domowe kompozycje smakowe – nalewki i wina” warsztatów dot. 
przygotowywania nalewek na terenie działania Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi (03 -04 września 
2011 r.. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Agroregina” w Bytowie), 
- udział w Targach Turystycznych Grune Woche (od 21 do 25 stycznia 2011 roku), 
- wsparcie dla organizacji lokalnych – prowadzenie spotkań i wsparcia merytorycznego dla podmiotów i 
organizacji lokalnych w zakresie prowadzenia działalności społecznej.  
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Wykorzystane dofinansowanie: 32 000,00 zł 
 

2.6 Remont i adaptacja budynku szkoły na Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni 

 
Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi wspólnie z Gminą Dębnica Kaszubska zrealizowała 
projekt pn. „Remont i adaptacja budynku szkoły na Centrum Partnerstwa Lokalnego w Krzyni” 
w ramach działania 9.3. Lokalne Inicjatywy Obywatelskie RPO WP. 
Gmina Dębnica Kaszubska przekazała Fundacji PDS 2 w dniu 03.01.2011 r. budynek oraz 
niezbędną dokumentację dotyczącą projektu.  
 
Działanie to realizuje następujący cel statutowy (§4 i §7 Statutu Fundacji Partnerstwo Dorzecze 
Słupi): 
- rozwój obszarów wiejskich, 
- budowa i promocja wizerunku regionu, 
- wspieranie zrównoważonego rozwoju i ochrona środowiska, 
- zapobieganie wykluczeniu społecznemu, 
- prowadzenie innych działań służących realizacji celów statutowych. 
 
Dzięki realizacji projektu na bazie obiektu byłej szkoły wiejskiej powstało Centrum Partnerstwa 
Lokalnego w Krzyni, w którym mieści się biuro Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi, jedno 
pomieszczenie udostępnione dla utworzonej Spółdzielni Osób Prawnych „Eko-Słupia” w Krzyni. 
Z obiektu mogą korzystać zarówno mieszkańcy Krzyni i Gminy Dębnica Kaszubska, lokalne 
podmioty pozarządowe jak i publiczne oraz partnerzy Fundacji PDS.  
 

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 15 września do 31 
października 2011 roku. Spośród 67 zgłoszeń Kapituła Konkursowa wybrała jeno specjalne 
wyróżnienie oraz po jednej nagrodzie głównej i po jednym wyróżnieniu produktów w każdej z 
trzech 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, napoje, etc., 
B) produkty lokalne niespożywcze: produkty i usługi turystyczne, wyroby rękodzielnicze  
i rzemieślnicze, gospodarstwa agroturystyczne i ośrodki wypoczynkowe, zespoły regionalne, 
szlaki turystyczne, etc., 



 

FUNDACJA PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI 
Lokalna Grupa Działania, Organizacja Pożytku Publicznego 

wwwwww..ppddss..oorrgg..ppll  

 

21 

 

C) inicjatywy lokalne: wioski tematyczne, imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne (rajdy 
rowerowe, spływy kajakowe, itp.), zrealizowane projekty i przedsięwzięcia społeczne, etc. 
 
Finał Konkursu Marki Lokalnej Zielone Serce Pomorza odbył się dnia 25-11-2011 w Dworku 
Glikowo w Rzyszczewie, w gminie Sławno. Podczas finału nagrodzono najlepsze produkty 
lokalne: 
- laureatem głównej nagrody w pierwszej została pani Magdalena Daroszewska za 
Niezabyszewskie Łakocie Madzi wyróżnienie natomiast przyznano pani Danuty Mielczarek za 
Rozkosz podniebienia. Specjalne wyróżnienie: Maria Jońca – za całokształt i aktywne 
uczestnictwo we wszystkich konkursach organizowanych przez Fundację Partnerstwo Dorzecze 
Słupi. 
- największe uznanie Kapituły w kategorii B uzyskało Centrum Edukacji Regionalnej za produkt 
Turystyczne Bogactwa Warcina; wyróżnienie natomiast otrzymał Pan Piotr Janka za rzeźbę w 
drewnie. 
- główną nagrodę w kategorii C przyznano przedstawicielom Stowarzyszenia Węsiory za 
widowisko plenerowe „Iliada Kaszubska”, a wyróżnienie otrzymało Centrum Kultury i Sportu w 
Postominie za Międzynarodowy Bieg po Plaży. 
 

2.8 Konkurs Inicjatyw Lokalnych „Aktywni Mieszkańcy Sukcesem Rozwoju Lokalnego” 

 
Konkurs trwał od 1 sierpnia do 28 października 2011 roku i celem Konkursu było wspieranie 
rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności lokalnej, dbałość o tożsamość i dziedzictwo 
kulturowe oraz kształtowanie ładu przestrzennego i pielęgnowanie środowiska naturalnego. 
Celem Konkursu jest również promowanie i nagradzanie tych sołectw z obszaru objętego 
Lokalną Strategią Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi, których inicjatywy lokalne szczególnie 
wyróżniają się w dziedzinie aktywizacji społeczności lokalnej do wspólnych działań, estetyzacji 
wsi oraz ochrony lokalnych dóbr kultury i krajobrazu.  
Kapituła Konkursowa wybrała najlepsze inicjatywy lokalne z obszaru PDS:  
I miejsce: Stowarzyszenie Nasza Krępa za projekt pt. "Śladami księżniczki von Krampe" 
II miejsce: Stowarzyszenie Loko-motywa za projekt animacyjno - kulturalny pt. "Skrzydlata 
Baśka" 
III miejsce: Stowarzyszenie KIETA (Kaszubski Instytut Edukacji Teatralno - Artystycznej) za 
projekt "Moje miejsce na ziemi" 
 

2.9 Pomoc w opracowywaniu strategii dla Lokalnych Grup Rybackich – działalność 
odpłatna 

 
W 2011 roku Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi nie pomagała w opracowywaniu strategii dla 
Lokalnych Grup Rybackich.  
  

2.10 Organizacja wizyt studyjnych – działalność odpłatna 

 
W 2011 roku Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi nie zlecono zorganizowania wizyt studyjnych dla 
Lokalnych Grup Działania.  
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2.11  Udział w innych organizacjach o celach zbieżnych z celami Fundacji 

 
Fundacja w 2011 roku była członkiem następujących organizacji: 

 Pomorska Sieć Leader (Fundacja PDS prowadzi sekretariat sieci) 

 LGR Pojezierze Bytowskie 

 LGR Słowińska Grupa Rybacka 

 Fundusz Aktywizacji Obszarów Wiejskich  

 Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 

 Pomorska Organizacja Turystyczna  

 Spółdzielnia Osób Prawnych „EkoSłupia” 

 Związek Stowarzyszeń Pomorskiej Sieci Leader 
 

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

 
Fundacja nie prowadziła w roku 2011 działalności gospodarczej.  
 

4 Odpisy uchwał Zarządu Fundacji, 

 
W roku 2011 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 
c) darowizny (w tym 1% podatku) 

8 050,00 zł 
31 877,67 zł 
13 106,80 zł 

d) inne przychody statutowe (Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i 
aktywizacja w 2010 r., Dotacja z Gminy Miasta Bytów, Dotacja FIO) 

1 052 497,64 zł 

e) przychody finansowe 75,32 zł 
 

6 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, Dotacji FIO, POKL)  
805 006,87 zł 
b) administracja         28 236,55 zł 
c) odpłatna działalność statutowa       32 083,97 zł 
d) pozostałe koszty:         28 729,08 zł 
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e) koszty finansowe         5 276,46 zł 

7 Zatrudnienie w Fundacji 

 
W roku 2011 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; od września 2011 r. przebywa na urlopie macierzyńskim 
- Grażyna Socha - Zastępca Dyrektora Biura Fundacji PDS – odpowiedzialna za sprawy 
finansowe związane z realizacją i rozliczaniem projektów Fundacji oraz zapewnienie sprawnego 
funkcjonowania zaplecza organizacyjnego biura; od kwietnia 2011 r. nie jest pracownikiem 
Fundacji PDS,  
- Aleksandra Cylka - Specjalista ds. odnowy wsi – 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; od lutego 
2011 r. nie jest pracownikiem Fundacji PDS,  
- 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, 
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. Od września 2011 
roku pełni obowiązki dyrektora Biura Fundacji PDS.  
 
Fundacja nie zatrudniała osób w działalności gospodarczej, gdyż jej nie prowadziła. 
 

http://www.zielonesercepomorza.pl/
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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: 219136,40 zł 

- Nagrody: 0,00 zł 

- Premie: 10776,90 z 

- Inne świadczenia: 688,32 zł 
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej więc nie zatrudnia osób zatrudnionych w takiej 
działalności. 
 
c) Wysokość rocznego wypłaconego łącznie członkom zarządu:  
wynagrodzenia brutto: 36000,00 zł (wynagrodzenia z umów zlecenia) 
w tym premie 0,00 zł 
inne świadczenia: 0,00 zł 
 
d) Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia: 68478,52 zł 

 

8 Udzielone przez Fundację pożyczki pieniężne 

 
Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek w roku 2011.  
  

9 Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: 

 
Stan na dzień 31-12-2011 

Nazwa banku Nr rachunku Kwota 

Bank Spółdzielczy w Ustce Filia w 
Słupsku 

98931500040050318120000010 12 919,20 

64931500040050318120000040 290,20 

85931500040050318120000050 130 766,79 

43931500040050318120000030 9 220,93 

09931500040050318120000060 0,00 

Bank Gospodarstwa Krajowego 
Oddział w Gdańsku 

02113011210006557917200001 138182,95 

 

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

 
Fundacja nie nabyła w roku 2011 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 2011 żadnych nieruchomości, jednak bezpłatnie użytkuje 
nieruchomość w miejscowości Krzynia 16na działalność Centrum Partnerstwa Lokalnego do 
2020 roku. 
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Nabyte pozostałe środki trwałe: 

Fundacja nabyła w roku 2011 następujące środki trwałe o wartości większej niż 3500 zł: sejf, 
centrala telefoniczna. Poza tym nabyto wiele środków trwałych o wartości nie przekraczającej 
3500 zł niezbędnych do wyposażenia biura – meble, rolety, ekran, kosiarka. 
 

12 Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujęte we właściwych sprawozdaniach 
finansowych sporządzanych dla celów statystycznych 

 
Aktywa razem: 442963,48 zł 
Zobowiązania: 441963,48 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 2011 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 10-01-2011 r. 
Wartość umowy wynosi: 30 750,00.zł. 
Termin realizacji: od 10-01-2011 do 31-12-2011 
 
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 31-12-2011 roku zobowiązania podatkowe Fundacji (niewymagalne) wyniosły 5852,00 
zł i dotyczyły one podatku dochodowego od osób fizycznych (tzw. PIT-4 i PIT-8) 
 


