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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA WDZYDZKO-

CHARZYKOWSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA „Mòrénka” za okres 01.01.2010 

– 31.12.2010 

 

 

1) Nazwa Stowarzyszenia: 

STOWARZYSZENIE WDZYDZKO-CHARZYKOWSKA LOKALNA GRUPA 

RYBACKA „Mòrénka” 

 

Siedziba: Kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat CHOJNICKI 

Gmina CHOJNICE 

Miejscowośd CHOJNICE 

Adres:  ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice 

KRS: 0000310045 

Data wpisu: 30.10.2009 

Numer REGON: 220919715 

 

Dane dotyczące członków Zarządu Stowarzyszenia: 

- Prezes – Grażyna Wera-Malatyoska;  adres zamieszkania ul. Przybosia 33, 89-600 

Chojnice; 

- Vice Prezes – Robert Ebertowski; adres zamieszkania ul. Bohaterów 1A, 83-424 

Lipusz; 

- Sekretarz – Andrzej Brunka; adres zamieszkania Gałczyoskiego 5, 89-600 Chojnice; 

- Członek – Andrzej Penk; adres zamieszkania ul. Dąbrowskiego 12, 83-404 Nowa 

Karczma; 

- Członek – Andrzej Hinc; adres zamieszkania Garczyn 10/1, 83-420 Liniewo; 

- Członek – Zbigniew Stanke; adres zamieszkania Wieck 16a, 83-262 Czarna Woda. 

 

1) Cele statutowe Stowarzyszenia: 

Działania na rzecz poprawy sytuacji społecznej i gospodarczej sektora rybackiego oraz 

społeczności lokalnej obszaru objętego realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju 

Obszarów Rybackich. 

1. Minimalizacja zaniku sektora rybackiego. 

2. Rekonwersja (odwrócenie trendów negatywnych) obszarów dotkniętych 

zmianami w sektorze. 

3. Poprawa jakości  życia w społecznościach rybackich. 
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4. Zwiększanie potencjału społecznego, gospodarczego i turystycznego regionu. 

5. Promocja obszaru i zwiększanie jego atrakcyjności inwestycyjnej. 

6. Koordynacja działao na rzecz ekologii, ochrony środowiska i gospodarki 

poprzez: 

• Ochrona zasobów wodnych. 

•  Poprawa jakości wód powierzchniowych. 

•  Zwiększanie pojemności wodnej regionu. 

•  Utrzymywanie stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt. 

•  Ochrona siedlisk. 

•  Ochrona linii brzegowej zbiorników i cieków wodnych. 

• Ochrona obszarów leśnych. 

• Podnoszenie świadomości przyrodniczej mieszkaoców regionu. 

7. Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej, w szczególności 

poprzez propagowanie turystyki oraz w zakresie dywersyfikacji zatrudnienia rybaków 

w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem rybactwa. 

8. Wspieranie infrastruktury drobnego rybactwa i turystycznej. 

9. Rozwój zasobów ludzkich. 

10. Poprawa jakości życia na obszarze wdrażania LSROR. 

11. Wzrost bezpieczeostwa. 

12. Mobilizacja społeczności lokalnej do aktywnego udziału w procesie rozwoju 

obszarów zależnych od rybactwa. 

13. Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

14. Wspieranie działao na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeostwami. 

15. Zrównoważony rozwój turystyki i rekreacji. 

16. Prowadzenie innych działao na rzecz rozwoju obszarów objętych terenem 

działania Stowarzyszenia. 

17. Poprawa dostępu do internetu. 

18. Udostępnianie terenów atrakcyjnych turystycznie dla osób 

niepełnosprawnych. 

19. Regeneracja i rozwój miejscowości i wsi na terenach przybrzeżnych jezior, 

rzek, innych akwenów wodnych i skupisk obiektów hodowlanych, gdzie prowadzi się 

działalnośd należącą do sektora rybactwa, a także ochrony i poprawy dziedzictwa 

architektonicznego. 

20. Podejmowanie projektów współpracy przez Lokalne Grupy Rybackie. 

 

2) Zasady, formy i zakres działalności statutowej oraz realizacja celów statutowych. 

 

1. Opracowanie, przyjęcie i realizacja LSROR. 

2. Rozpowszechnianie, monitorowanie i ewaluacja  założeo i zapisów LSROR. 

3. Realizacja i finansowanie zadao wynikających z przyjętej LSROR. 
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4. Wybór projektów do dofinansowania ze środków przewidzianych w  Programie 

Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007 – 2013”. 

5. Organizowanie i finansowanie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów 

związanych z realizacją LSROR. 

6. Realizacja i finansowanie inwestycji zbieżnych z celami LSROR. 

7. Przeprowadzanie badao i ekspertyz i analiz mających na celu poznanie potencjału 

zasobów środowiska oraz gospodarki regionu. 

8. Działania na rzecz, racjonalnej,  bezpiecznej  i ekologicznej gospodarki. 

9. Organizowanie i finansowanie przedsięwzięd o charakterze informacyjnym, 

edukacyjnym, aktywizującym i integracyjnym. 

10. Organizowanie i finansowanie działao promocyjnych. 

11. Współpraca i wymiana doświadczeo z instytucjami publicznymi, organizacjami 

pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi, inicjatywami obywatelskimi 

działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie lokalnym, 

regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

12. Wspieranie innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalnośd jest 

zbieżna z celami Stowarzyszenia. 

13. Wspieranie inwestycji mających na celu instalację i utrzymanie urządzeo służących 

poprawie jakości wód. 

14. Wspieranie działao związanych retencją wód. 

15. Kierunkowanie ruchu turystycznego w sposób umożliwiający ochronę stanowisk 

występowania chronionych roślin i zwierząt. 

16. Przywracanie do środowiska wodnego gatunków ginących i wzmacnianie 

zagrożonych populacji rodzimych gatunków ryb i raków poprzez zarybienia i 

zaraczenia. 

17. Działania doraźne (akcje sprzątania brzegów) oraz długofalowe (tworzenie 

zagospodarowanych miejsc wypoczynku nad wodami). 

18. Poprawa infrastruktury drogowej dojazdów pożarowych. 

19. Wspieranie lokalnych izb, sal edukacyjnych. Organizowanie imprez masowych o 

charakterze edukacyjnym. Publikacje. Działania medialne. 

20. Wspieranie działao mających na celu zwiększenie dostępu do sieci Internet. 

21. Podnoszenie atrakcyjności szlaków turystycznych przez poprawę ich infrastruktury 

technicznej oraz edukacyjnej.  

22. Wspieranie rozwoju sieci drogowej, w tym przygotowanie miejsc postoju pojazdów.  

23. Działania medialne promujące region. 

24. Dostosowanie istniejącej infrastruktury turystycznej oraz budowa nowej 

dostosowanej do ruchu turystycznego osób niepełnosprawnych. 

25. Prowadzenie innych działao służących realizacji celów statutowych. 
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W roku 2010 Stowarzyszenie wytyczone zadania i cele realizowało w następujący 

sposób: 

- opracowanie i przyjęcie  LSROR, 

- przygotowanie i podpisanie umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej 

strategii rozwoju obszarów rybackich nr 3/1/MRiRW-LGR/2010, 

-  przygotowanie i złożenie  wniosku o dofinasowanie na funkcjonowanie lokalnej 

grupy rybackiej oraz nabywanie umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. 

 

3) Stowarzyszenie nie prowadzi  działalności gospodarczej. 

 

 

4) W roku 2010 zarząd Stowarzyszenia  podjęło następujące uchwały zarządzenia 

prezesa:   

- Uchwała nr 1/2010 w sprawie przyjęcia nowych członków stowarzyszenia. 

- Uchwała nr 2/2010 w sprawie przyjęcia nowych członków stowarzyszenia. 

- Uchwała nr 3/2010 w sprawie zasad wynagradzania członków Komitetu. 

 

5) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł: 

1.  Składki Urzędów Gmin na rok 2010                                                     99.018,00 zł 

2. Składki osób fizycznych za rok 2010                                                          880,00 zł 

3. Składki osób prawnych za rok 2010                                                                      300,00 zł 

4. Przychody finansowe odsetki bankowe             576,72 zł 

                                                                                  Ogółem:                                100.774,72 zł 

6) Informacja o poniesionych kosztach na: 

 

I. Koszty: 

 

1. Usługi bankowe,  prowizja za przelewy i utrzymanie rachunku                                161,00 zł 

2. Opłaty pocztowe                                                                                                         877,90 zł 

3. Koszty związane z obsługą Walnych Zebrań Członków                                        2.395,00 zł 

4. Zakup materiałów biurowych                                                                                    399,86 zł 

5. Opłata za KRS                                                                                                            225,20 zł 

6. Usługa za logotyp „Mòrénka”                                                                                    244,00 zł 

7. Wykonanie pieczątek                                                                                                 131,00 zł 

8. Koszty podróży                                                                                                          280,00 zł 

9. Ogłoszenia w prasie          986,74 zł 

10. Opłata za wypis z Rejestru Ewidencyjnego – Kościerzyna                                     204,00 zł 

                                                      

                                                                                 Ogółem:                                     5.904,70 zł 
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                                                                 w tym:    statutowe                                   4.465,94 zł 

                                                                                 administracyjne                        1.438,76 zł 

 

 

 

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2010 r.                   2.628,10 zł 

 

 

Lokata terminowa założona 26.08.2010r. i odsetki do dnia 26.11.2010 r.          50.541,92 zł 

 

 

Umowa o dzieło – opracowanie strategii (należność ARiMR)                            41.700,00 zł 

 

 

Zysk za rok 2010                94.870,02 zł 

 

7) Dane o zatrudnieniu: 

a) Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników etatowych. 

b) Stowarzyszenie nie nabywało żadnych nieruchomości. 

c) Stowarzyszenie nie nabywało środków trwałych. 

d)  wartośd aktywów na dzieo 31.12.2010 r. – 94.870,02 zł 

w tym: w banku – 94.870,02 zł 

 

8) Dane o działalności zleconej przez podmioty paostwowe i samorządowe oraz o 

wyniku finansowym tej działalności. 

Stowarzyszenie  nie prowadziło działalności zleconej. 

 

9) Informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązao 

podatkowych, a także informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych. 

Stowarzyszenie posiada zobowiązao. W okresie sprawozdawczym nie była 

prowadzona kontrola. 

 

 

Chojnice, dnia 16.05.2011 r. 

 

 


