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ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ NA RZECZ ROZWOJU GMIN 

PÓŁNOCNEGO OBSZARU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH (LGD9) 

ul. Letniskowa 13; Ogonki; 11-600 Węgorzewo 

tel. +48 728 821 575; www.mazurylgd9.pl 

 

 

Węgorzewo, 04 stycznia 2021r. 

 
 

Sprawozdanie merytoryczne 

 z działalności Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru 

Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9) 

za 2020 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 54 członków (stan na dzień 31.12.2020r.), w tym: 

- 17 organizacji pozarządowych 

- 16 przedsiębiorców 

- 3 ośrodki kultury 

- 6 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. 

http://www.mazurylgd9.pl/
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II. Działania podejmowane przez Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 w 2019 roku. 
 

 

1. W okresie 01.03.2020r. - 30.11.2020r. Związek Stowarzyszeń LGD9 wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna 

Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji 

w Wilkasach realizował projekt pn. „Centrum Animacji Społecznej – miejscem rozwoju organizacji”, który 

dofinansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych. W ramach otrzymanych środków 

prowadzone było biuro Centrum Animacji Społecznej, które udzielało kompleksowego wsparcia dla NGO,  

w tym doradztwo z zakresu zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych, doradztwo księgowe  

(w tym bezpłatne prowadzenie ksiąg rachunkowych dla organizacji pozarządowych) oraz doradztwo prawno-

obywatelskie. Całkowity budżet projektu wyniósł: 129 589,17 zł. (przy dofinansowaniu 115 954,27 zł.). 

 

W ramach funkcjonowania Centrum Animacji Społecznej, wykonano następujące zadania: 

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

97 informacji w Aktualnościach oraz wypromowano 10 dobrych praktyk; 

b) zorganizowano 8 bezpłatnych specjalistycznych szkoleń: Programy komputerowe w pracy organizacji 

pozarządowej (28-29.04.2020r.); Aspekty prawne w organizacji pozarządowej (21-22.05.2020r.); 

Fundraising – jak pozyskać środki na działalność organizacji (20.06.2020r.); Logika projektowa  

(07-08.08.2020r.); Bezpieczeństwo informacji – audyt wewnętrzny w organizacji pozarządowej 

(22.08.2020r.); Księgowość w organizacji pozarządowej (04-05.09.2020r.); Mówca doskonały  

– wystąpienia publiczne w praktyce (03.10.2020r.); Motywacja w zespole (07.11.2020r.) - w każdym 

szkoleniu udział wzięło 15 osób – łącznie certyfikaty uzyskało 120 osób; 

c) zorganizowano dwudniową wizytę studyjną do Spółdzielni Socjalnej Kacze Bagno dla 30 osób  

(18-19.09.2020r.). Uczestnikami wizyty byli mieszkańcy (liderzy) obszaru działania obu grup  

(z 9 gmin członkowskich), w tym najbardziej aktywni przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

sołtysi, przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów lokalnych (w sumie 30 osób). Celem wizyty 

było poznanie dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej; 

d) udzielono 213 bezpłatnych porad i konsultacji w biurach Centrum Animacji Społecznej  

i telefonicznych, w tym 50 doradztwa księgowego oraz wysłano 56 maili do przedstawicieli 

organizacji pozarządowych; 

e) udzielono pomocy przy założeniu 4 nowych organizacji pozarządowych, z których wszystkie 

otrzymały wpis do Krajowego Rejestru Sądowego; 

f) podpisano 11 porozumień z organizacjami pozarządowymi na nieodpłatną pomoc przy prowadzeniu 

ksiąg rachunkowych oraz objęto je kompleksowym wsparciem doradczym; 

g) prowadzono biblioteczkę dla organizacji pozarządowych, tym zakupiono 11 egzemplarzy nowości 

wydawniczych związanych z tematyką organizacji pozarządowych; 

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

e-biuletyn (9 sztuk zawierających w sumie 87 informacji), e-biuletyn dostępny jest również na stronie 

projektu; 

i) podpisano 11 Porozumień o współpracy z Wolontariuszami; 

j) zorganizowano 5 spotkań animacyjnych z zakresu zakładania i prowadzenia stowarzyszeń/fundacji 

oraz możliwości dofinansowania ich działań; 

k) przeprowadzono konkurs „Dotacja na sznurku”, w ramach którego podpisano 6 umów na realizację 

projektu grantowego (każdy na kwotę 1200,00 zł.); 

l) przeprowadzono konkurs „Dobre praktyki – inspiracją dla społeczności lokalnej”, w ramach którego 

wpłynęło 9 zgłoszeń. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 24 listopada 2020r. podczas konferencji 

podsumowującej projekt – wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe; 

m) utworzono bazę zasobów NGO, którą zamieszczono na stronie caswegorzewo.pl; 

n) 24 listopada 2019r. w trybie online zorganizowano konferencję podsumowującą projekt dla 20 osób. 
 

 

 

http://www.caswegorzewo.pl/
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2. Przez cały okres sprawozdawczy, w ramach umowy podpisanej pomiędzy Zarządem Związku 

Stowarzyszeń LGD9 a Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego realizowano inwestycję  

pn. „Budynek biurowy związany z usługami turystycznymi i animacją społeczną”. Wartość inwestycji 

wyniosła 560 tys. zł. Dofinansowanie na realizację tej inwestycji, w wysokości 300 tys. zł pozyskano ze 

środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z Gminy Węgorzewo 110 tys. zł. 

Termin rozliczenia inwestycji został przedłużony do 31 stycznia 2021r. W ramach tego projektu powstał 

budynek biurowy na działce nr geod. 135/1 w Ogonkach, która została nieodpłatnie użyczona przez Gminę 

Węgorzewo na 20 lat. 

 

3. Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9, 30.06.2020r. podpisał umowę z Samorządem Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na realizacje projekt pn. Stworzenie i wdrożenie systemu znakowania obiektów i tras 

turystycznych na obszarze LGD w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020. 

Kwota dofinansowania wynosi 80 200,00 zł. Planowany okres realizacji projektu: 2021r.  

 

4. Przez cały okres sprawozdawczy funkcjonował Klub Integracji Społecznej, który powstał w 2018 roku 

ramach projektu pn. ,,Utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie”. 
 

5. W 2020 roku odbyło się: 

a) jedno posiedzenie Zarządu Związku Stowarzyszeń LGD9;  

b) jedno Walne Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń LGD9 (23.06.2020). Podczas WZC 

przedstawiono i zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2019 rok oraz przyjęto 

Plan Finansowy na 2020 rok. 
 

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

o pracę, a jedynie zleceniobiorców do realizacji projektu dofinansowanego w ramach FIO, w tym 

koordynatora, księgową, doradców, trenerów, a także kilku wolontariuszy. Ponadto kontynuowano 

umowę zlecenie z pracownikiem biurowym do obsługi biurowej LGD9. Członkowie Zarządu od kwietnia 

2014 roku pracują na rzecz Związku Stowarzyszeń LGD9 społecznie.  

   

 

W imieniu Zarządu 

Związku Stowarzyszeń LGD9 

     Prezes Związku  

 

      Barbara Dawcewicz 


