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ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN 
PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9) 

ul. Plac Wolności 1b; 11-600 Węgorzewo 

tel. +48 87 427 06 17; www.mazurylgd9.pl 

 

 
Węgorzewo, 05 stycznia 2018r. 

 
 

Sprawozdanie merytoryczne 

 z działalności Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru 

Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) 

za 2017 rok. 

 
 

I. Podstawa prawna, skład oraz cele Związku Stowarzyszeń LGD9. 
 
 Związek Stowarzyszeń został zarejestrowany 13 marca 2006r., pod numerem KRS 0000252106, pod 

nazwą „Związek Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich 

(LGD9)”. Związek może posługiwać się nazwą skróconą Związek Stowarzyszeń LGD9 oraz nazwą w 

językach obcych. 

 Związek Stowarzyszeń LGD9 jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem 

o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne 

oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając ją na pracy społecznej członków. 

Związek Stowarzyszeń LGD9 jest organizacją apolityczną. 

Związek Stowarzyszeń LGD9 jest partnerstwem trójsektorowym, w skład którego w okresie 

sprawozdawczym wchodziło 61 członków (stan na dzień 31.12.2017r.), w tym: 

- 21 organizacji pozarządowych 
- 19 przedsiębiorców 

- 3 ośrodki kultury 

- 7 osób fizycznych 

- 11 jednostek samorządu terytorialnego (gminy: Węgorzewo, Budry, Pozezdrze, Giżycko, Ryn, Wydminy, 

Kruklanki, Miłki, Srokowo, powiaty: węgorzewski, giżycki). 

 

Celem Związku jest poprawa jakości życia mieszkańców gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior 

Mazurskich z wykorzystaniem zasobów naturalnych i kulturowych. Realizacja celu odbywa się   
w szczególności poprzez działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,  

w tym: 

1) wdrażanie programów i projektów w zakresie: ochrony zdrowia i pomocy społecznej; ekologii   

i ochrony środowiska; włączenia społecznego; wspierania rodziny; kultury fizycznej i sportu oraz  

promocji zasobów kulturowych; 

2) mobilizowanie lokalnej społeczności do aktywnego uczestnictwa w procesie rozwoju gospodarczego   

i społecznego z zastosowaniem podejścia RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność); 
3) promowanie i rozpowszechnianie informacji o inicjatywach związanych z aktywnością społeczną 

pozytywnie oddziaływujących na wzrost poziomu i jakość ich życia;  

4) promowanie zasad partnerstwa i demokratycznych postaw na rzecz zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich; 

5) organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu, rekreacji i turystyki. 
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II. Działania podejmowane przez Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 w 2017 roku. 
 

1. W okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2019r. Związek jest partnerem 2 projektów realizowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020  

(oś priorytetowa 2, działanie 2.3, poddziałanie 2.3.1): 

a) „Nowe umiejętności – więcej możliwości (powiat mrągowski, piski)” – całkowity budżet 

projektu: 2.929.499,99 zł., w tym kwota dofinansowania LGD9: 85.960,00 zł. 

b) „Nowe umiejętności – więcej możliwości (powiat giżycki, gołdapski)” – całkowity budżet 

projektu: 2.520.000,00 zł., w tym kwota dofinansowania LGD9: 84.040,00 zł. 

2. Opracowano i złożono, 03.04.2017r. wniosek o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie  projektu pn. Organizacja konkursów ekologicznych, 

na kwotę 1 250,00 zł. 

 

3. W okresie 15.04.2017 - 31.12.2017 realizowany był projekt pn. „Centrum Animacji Społecznej  

- kontynuacja”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych. Wartość projektu 

ok. 97.492,80 PLN. W ramach otrzymanych środków prowadzone było biuro Centrum Animacji Społecznej, 

które udzielało kompleksowego doradztwa dla NGO, w tym doradztwa z zakresu zakładania i funkcjonowania 

organizacji pozarządowych, doradztwa księgowego (w tym bezpłatne prowadzenie ksiąg rachunkowych dla 

organizacji pozarządowych) oraz świadczyło nieodpłatne wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz 

aktywnych mieszkańców obszaru objętego projektem (9 gmin) w zakresie przygotowania, realizacji 

i rozliczenia projektów. 

W ramach funkcjonowania Centrum Animacji Społecznej wykonano następujące zadania: 

a) prowadzono stronę internetową projektu: www.caswegorzewo.pl, na której zamieszczono  

74 informacje w Aktualnościach oraz wypromowano 10 dobrych praktyk; 

b) zorganizowano 7 bezpłatnych specjalistycznych szkoleń: Od pomysłu do projektu – czyli projekt na  

6 (02-03.06.2017r.), Tworzenie biznesplanów (09-10.06.2017r.), Zasady księgowań projektów  

(28-29.07.2017r.), Uzyskanie statusu OPP oraz obowiązki wynikające z jego posiadania 

(26.08.2017r.), Trening kreatywnego rozwiązywania problemów (29-30.09.2017r.), Excel – jako 

jedno z podstawowych narzędzi pracy w NGO (27-28.10.2017r.), ABC organizatora imprez 

(02.12.2017r.) - w każdym szkoleniu udział wzięło 15 osób – łącznie certyfikaty uzyskało 105 osób; 

c) zorganizowano dwudniową wizytę studyjną do inkubatora przetwórstwa w Małachowie 

Szemborowicach k. Gniezna dla 40 osób (30 czerwca - 01 lipca 2017r.) Uczestnikami wizyty byli 

mieszkańcy (liderzy) obszaru działania Związku Stowarzyszeń LGD9 (z 9 gmin członkowskich),   

w tym najbardziej aktywni przedstawiciele organizacji pozarządowych, sołtysi, przedsiębiorcy, 

pracownicy jednostek kultury oraz szkół (w sumie 40 osób). Celem wizyty studyjnej było pokazanie 

„dobrych praktyk” i wzorców godnych naśladowania oraz ich implementacji na obszary wiejskie. 

d) przeprowadzono konkurs pn. „Dobre praktyki – inspiracją dla społeczności”; 

e) udzielano bezpłatnych porad i konsultacji w biurze Centrum Animacji Społecznej  

i telefonicznych oraz wysłano 55 maili do przedstawicieli organizacji pozarządowych; 

f) udzielono pomocy przy założeniu 2 nowych organizacji pozarządowych, które zostały już 
zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym; 

g) podpisano 10 porozumień z organizacjami pozarządowymi na nieodpłatną pomoc przy prowadzeniu 

ksiąg rachunkowych oraz objęto je kompleksowym wsparciem; 

h) prowadzono biblioteczkę oraz zakupiono 11 egzemplarzy nowości wydawniczych związanych z 

tematyką organizacji pozarządowych; 

i) raz w miesiącu opracowywano i rozsyłano za pośrednictwem poczty elektronicznej  

e-biuletyn (9 sztuk), e-biuletyn dostępny jest również na stronie projektu; 

j) zamieszczono 18 ogłoszeń prasowych w gazecie lokalnej; 

k) podpisano Porozumienia o współpracy z 5 Wolontariuszami; 
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l) 13 grudnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie zorganizowano konferencję 
podsumowującą projekt dla 50 osób, w trakcie której ogłoszono wyniki konkursu „Dobre praktyki – 

inspiracją dla społeczności”. Laureatom wręczono sześć nagród (po 3 w każdej kategorii). 

 

4. W dniach 12-13 maja 2016r. w Guzowym Piecu za Olsztynem zorganizowano szkolenie z zakresu 

wystąpień publicznych i auto prezentacji, w którym udział wzięli członkowie Zarządu oraz przedstawiciele 

lokalnych samorządów, w tym z Powiatu Węgorzewskiego. Dwudniowe szkolenie prowadził Dyrektor ReTV 

Olsztyn Maciej Wróbel. 

 

5. Opracowano i złożono, 22.06.2017r. wniosek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 pn. ,,Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych obszaru działania LGD9”. Wniosek został 

oceniony pozytywnie oraz rekomendowany do realizacji. Budżet projektu wynosi: 50.700,00 zł. 

 

6. Opracowano i złożono, 28.09.2017r. wniosek w ramach Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 na realizacje zadania pn. „Utworzenie Klubu Integracji 

Społecznej”, który został pozytywnie rozpatrzony. W grudniu 2017 r. podpisano umowę na jego realizację. 
Projekt realizowany będzie w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2019r. przez Związek Stowarzyszeń LGD9 

w partnerstwie z Gminą Węgorzewo i Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Projekt 

skierowany jest głównie do osób zaliczanych do grupy defaworyzowanej. Budżet projektu wynosi: 

637 077,50, w tym dofinansowanie: 604 587,50 zł. 

 

7. Opracowano i złożono, 20.10.2017r. wniosek w ramach Programu Operacyjnego Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Powstanie Klubu Integracji Społecznej”, który został 

pozytywnie rozpatrzony. Jednakże z uwagi na zaakceptowanie wcześniejszego wniosku zrezygnowano z jego 

realizacji.  

 

8. Zarząd podjął decyzję o złożeniu w 2018 r. wniosku w ramach PROW na lata 2014-2020 na budowę 
budynku związanego z usługami turystycznymi i animacją społeczną. W związku z tym: 

a) 23 czerwca 2017r. podpisano z Burmistrzem Węgorzewa umowę nieodpłatnego użyczenia terenu 

stanowiącego część działki nr geod. 135/1 w Ogonkach, 

b) 22 grudnia 2017r. podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla 

ww. budynku. 

 

9. Wsparto finansowo cykliczne rozgrywki turnieju szachowego organizowanego przez sekcję szachową 
CWKS „Vęgoria”, który odbył się 03 grudnia 2017r. w Węgorzewie pn. Turniej Szachowy o Puchar Zarządu 

LGD9. 

 

10. W 2017 roku odbyły się; 
a) trzy posiedzenia Zarządu Związku Stowarzyszeń LGD9;  

b) dwa Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń LGD9 (20.04.2017r. oraz 03.07.2017r.). 

Podczas WZC przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2016 rok oraz dokonano 

zmian Statutu LGD9. 

 

11. W okresie sprawozdawczym Związek nie zatrudniał pracowników na podstawie umowy  

o pracę, a jedynie zleceniobiorców do realizacji poszczególnych projektów i wolontariuszy. Członkowie 

Zarządu od kwietnia 2014 roku pracują na rzecz Związku Stowarzyszeń LGD9 społecznie.  

   

W imieniu Zarządu 

Związku Stowarzyszeń LGD9 

     Prezes Związku  

 

      Barbara Dawcewicz 


