Węgorzewo, 14.04.2020r.

SP. 0643.2.7.2020.BD

Pani
Halina Faj
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie

Sprawozdanie
z działalności przedstawiciela Powiatu Węgorzewskiego w Związku Stowarzyszeń
Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9)
za 2019 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.
Samorząd Powiatu Węgorzewskiego przystąpił do Związku Stowarzyszeń LGD9 30 marca 2006r.
podejmując Uchwałę Nr LIV371/2006 Rady Powiatu w Węgorzewie. Powiat w Stowarzyszenie
reprezentowany jest przez Starostę Węgorzewskiego. Obecnie przez panią Marzennę Supranowicz. Z tytułu
członkostwa w Stowarzyszeniu płacona jest składka roczna w wysokości 1000,00 zł.
Członkami LGD9 od 2006 r. oprócz Powiatu Węgorzewskiego i Giżyckiego jest 9 gmin tj. Giżycko, Ryn,
Wydminy, Kruklanki, Miłki, Węgorzewo, Pozezdrze, Budry oraz gmina Srokowo z powiatu kętrzyńskiego.
W 2019 roku odbyły się dwa Walne Zebrania Członków tj. 17.01.2019r. i 12.06.2019r. podczas którego
Powiat Węgorzewski reprezentował Wicestarosta Mariusz Fatyga. Podczas WZC dokonano zmian w Statucie,
uzupełniono skład Zarządu, zmieniono składkę członkowską w 2019 roku, przedstawiono i zatwierdzono
sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2018 rok, przyjęto Plan Finansowy na 2019 rok.
W okresie sprawozdawczym i w obecnym czasie Stowarzyszenie zajmuje się głównie wsparciem
i aktywizacją społeczeństwa z obszaru LGD9 (RLKS), realizując projekty w oparciu o biuro w Węgorzewie
dofinansowane środkami z niżej wymienionych programów :
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – projekt pn. „Budynek biurowy związany z usługami
turystycznymi i animacją społeczną”;
- Programu Operacyjnego Warmia-Mazury (PO WM), projekt pn. „Klub Integracji Społecznej w
Węgorzewie”;
- Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) , projekt pn. Centrum Animacji Społecznej – Postaw na
Wolontariat” ( kontynuacja w 2020 r);
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- Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze - trzy projekty : projekt pn. „Działania animacyjne dla grup
defaworyzowanych”; projekt pn. „Energetyka prosumencka - informacja, edukacja, promocja” oraz projekt
pn. „Stworzenie i wdrożenie systemu znakowania obiektów i tras turystycznych na obszarze LGD”
( realizacja w 2020 roku.).
Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 działa w składzie:
Prezes – Barbara Dawcewicz
Wiceprezes - Ryszard Należyty
Skarbnik - Małgorzata Cwalina
Członkowie: Selwina Nowakowska, Radosław Król, Bohdan Mohyła, Bartłomiej Kłoczko, Jarosław Filipek,
Zenon Ilasz.
Komisja Rewizyjna w składzie: Henryk Krzemiński – przewodniczący, Zenon Zajączkowski, Czesława
Gwóźdź-członek.
W okresie sprawozdawczym Związek nie zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę,
a jedynie wolontariuszy i zleceniobiorców do realizacji poszczególnych zadań w projektach. Członkowie
Zarządu od kwietnia 2014 roku pracują na rzecz Związku Stowarzyszeń LGD9 społecznie.
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 60 członków (stan na dzień 31.12.2019r.), w tym:
- 21 organizacji pozarządowych
- 18 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. Realizowane projekty oraz
LGD9 w 2019 roku.

inne działania podejmowane przez Zarząd Związku Stowarzyszeń

1. W okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2019r. (w tym przez cały okres sprawozdawczy) Związek był
partnerem dwóch 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 w okresie sprawozdawczym: 2.400,00 zł.
b) „Nowe umiejętności – więcej możliwości (powiat giżycki, gołdapski)” – całkowity budżet
projektu: 2 520 000,00 zł., w tym kwota dofinansowania LGD9 w okresie sprawozdawczym:
2.400,00 zł.
2. W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. (w tym przez cały okres sprawozdawczy) Związek
Stowarzyszeń LGD9 w partnerstwie z Gminą Węgorzewo i Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej realizował projekt pn. „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej” dofinansowany w ramach
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 (oś priorytetowa 11,
działanie 11.01, poddziałanie 11.01.01). Projekt skierowany był głównie do osób wykluczonych społecznie
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Budżet projektu wynosił: 637 077,50, w tym dofinansowanie:
604 587,50 zł. W okresie sprawozdawczym budżet wyniósł 351 379,45 zł. w tym dofinansowanie 337 859,45
zł. W ramach funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej wykonano następujące zadania:
a) Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w Węgorzewie – w ramach zadania funkcjonowały dwa
biura: biuro KIS – siedziba Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie oraz
biuro projektu siedziba Związku Stowarzyszeń LGD9.
b) Praca socjalna – partner projektu tj. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie
jest odpowiedzialny za realizację zadania. Na potrzeby projektu partner zaangażował 6 pracowników
socjalnych realizujących kontrakty socjalne oraz Specjalistę ds. reintegracji społeczno – zawodowej.
c) Aktywna integracja – w ramach zadania Uczestnikom Projektu udzielono wsparcia następujących
specjalistów: psychologa (wsparcie grupowe oraz indywidualne), doradcy zawodowego (wsparcie
grupowe oraz indywidualne), doradcę prawnego (wsparcie indywidualne), terapeuty rodziny
(wsparcie indywidualne), terapeuty uzależnień (wsparcie indywidualne), spotkania z pielęgniarką
(grupowe oraz indywidualne), warsztaty wizerunkowe oraz zajęcia rękodzielnicze. Dodatkowo
w ramach warsztatów z ekonomii społecznej dla każdej z edycji zorganizowano warsztaty stacjonarne
oraz wyjazdy studyjne. Dla Uczestników II edycji KIS zorganizowano wyjazdy studyjne do
Stowarzyszenia Żytkiejmska Struga (09.02.2019r.) oraz Spółdzielni Socjalnej HS Prekursor
(23.02.2019r.), a dla Uczestników III edycji KIS do Przedsiębiorstwa Społecznego Spółdzielnia
Socjalna Lepiej (25.06.2019r.), oraz Spółdzielni Socjalnej OPOKA w Korszach (27.06.2019r.).
Uczestnicy mogli korzystać z pakietu usług poprawiających wizerunek – porady kosmetyczne oraz
dentystyczne, dodatkowo Uczestnikom zapewniano na zajęciach serwis kawowy, oraz zwrot środków
za dojazdy.
d) Działania środowiskowe – w ramach zadania zorganizowano Integracyjne Spotkania Rodzinne
na łowisku wędkarskim u państwa Danuty i Bogdana Maczuga w terminie 01 lipca 2019r. dla
Uczestników III edycji KIS. Dodatkowo zorganizowano dwie wizyty studyjne: dla Uczestników II
edycji KIS do Warszawy i gminy Lelis w terminie 12-13 kwietnia 2019r. oraz dla Uczestników III
edycji KIS w terminie 30 listopada – 01 grudnia 2019r. do Kaczego Bagna.
e) Kursy i szkolenia zawodowe – w ramach zadania zorganizowano następujące szkolenia zawodowe:
,,Opiekun osób starszych” w którym uczestniczyło 6 osób, ,,Technolog robót wykończeniowych” dla
1 osoby, ,,Drwal – operator pilarki” dla 3 osób, szkolenie fotograficzne dla 1 osoby, ,,Pomoc dla
nauczyciela/ opiekun dziecięcy” dla 3 osób, kurs prawa jazdy kat. B dla 2 osób, ,,Operator wózków
widłowych” dla 2 osób, ,,Pracownik gospodarczy” dla 3 osób, kurs komputerowy dla 7 osób, oraz
,,ABC przedsiębiorczości” dla 5 osób.
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f) Staże zawodowe – w ramach zadania 16 Uczestników projektu odbyło staże zawodowe, 3 osoby
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ogonkach, 2 osoby z Przedszkolu nr 2 im. Misia Uszatka
w Węgorzewie, 1 osoba w Szpitalu Psychiatrycznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie – Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym Psychiatrycznym w Rudziszkach, 5 osób
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węgorzewie, 5 osób w Zakładzie Usług
Komunalnych Sp z o.o. w Węgorzewie.
3. W okresie 01.05.2018r. - 30.11.2019r. (w tym przez cały okres sprawozdawczy) Związek Stowarzyszeń
LGD9 wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” w partnerstwie
z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Wilkasach realizował projekt pn. „Centrum Animacji
Społecznej - POSTAW NA WOLONTARIAT”, 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). Całkowity budżet projektu wynosi 186 614,00 zł. (przy
dofinansowaniu 167 824,00 zł.), w tym w roku 2019 budżet projektu wyniósł 89 714,30 zł. (przy
dofinansowaniu: 89 004,64 zł.).
W ramach funkcjonowania Centrum Animacji Społecznej, w okresie sprawozdawczym wykonano następujące
zadania:
a) prowadzono stronę internetową projektu: www.caswegorzewo.pl, na której zamieszczono
83 informacje w Aktualnościach oraz wypromowano 12 dobrych praktyk;
b) zorganizowano 7 bezpłatnych specjalistycznych szkoleń: Wolontariat – gdy teoria spotyka się
z praktyką (19.01.2019r.), Sprawozdawczość finansowa organizacji pozarządowych
(21-22.02.2019r.), Mówca doskonały – wystąpienia publiczne w praktyce (23-24.03.2019r.),
Bezpieczeństwo informacji w organizacjach pozarządowych rok po wprowadzeniu RODO
(25.05.2019r.), Excel w pracy organizacji pozarządowej (07-08.06.2019r.), Internet jako narzędzie
promocji organizacji pozarządowej (21.09.2019r.), Zarządzanie stresem w pracy organizacji
pozarządowej (26.10.2019r.) - w każdym szkoleniu udział wzięło 15 osób – łącznie certyfikaty
uzyskało 105 osób;
c) zorganizowano jednodniową wizytę studyjną do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu dla
40 osób (06.04.2019r.). 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 40 osób). Celem wizyty
było poznanie dobrych praktyk oraz czerpanie z doświadczeń organizacji zajmującej się rozwojem
wolontariatu;
d) udzielono 182 bezpłatnych porad i konsultacji w biurach Centrum Animacji Społecznej
oraz telefonicznie;
e) udzielono pomocy przy założeniu dwóm nowym organizacjom pozarządowym, z których obie
otrzymały wpis do Krajowego Rejestru Sądowego;
f) kontynuowano nieodpłatną pomoc przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych 12 organizacjom;
g) prowadzono biblioteczkę, w tym zakupiono 9 egzemplarzy nowości wydawniczych związanych
z tematyką organizacji pozarządowych;
h) raz w miesiącu opracowywano i rozsyłano za pośrednictwem poczty elektronicznej
e-biuletyn (11 sztuk zawierających w sumie 80 informacji), e-biuletyny dostępne są na stronie
projektu www.caswegorzewo.pl ;
i) zamieszczono 22 ogłoszenia prasowe w gazecie lokalnej;
j) podpisano 6 Porozumień o współpracy z Wolontariuszami oraz kontynuowano 2 porozumienia z 2018
roku;
k) zorganizowano 3 spotkania animacyjne oraz 2 spotkania aktywizujące wolontariuszy.
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l) przeprowadzono konkurs „Dobre praktyki – inspiracją dla społeczności lokalnej”, w ramach którego
wpłynęło 11 zgłoszeń (9 zgłoszeń w kategorii organizacje pozarządowe oraz 2 zgłoszenia w kategorii
sołectwa). Wyniki konkursu zostały ogłoszone 13 listopada 2019r. podczas konferencji
podsumowującej projekt, a laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy;
m) 13 listopada 2019r. w Wilkasach zorganizowano konferencję podsumowującą projekt dla 40 osób;
4. W okresie 29.07.2019r. – 31.10.2019r. Związek Stowarzyszeń LGD9 realizował projekt
pn. Działania animacyjne dla grup defaworyzowanych w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo
i Morze na lata 2014-2020. Projekt polegał na organizacji wyjazdu studyjnego dla 40 osób do
Północnokaszubskiej Lokalnej Grup Rybackiej (Władysławowo, Jastarnia, Hel) w dniac04-06.10.2019r.
Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, w tym porównanie charakteru pracy rybaka
śródlądowego i morskiego (m.in. poprzez wyprawę kutrem rybackim na dorsze). Koszt całkowity projektu: 38
735,00 zł., w tym dofinansowanie projektu: 32 924,00 zł.
5. 19.08.2019r. Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.
Energetyka prosumencka - informacja, edukacja, promocja w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo
i Morze na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 40.000,00 zł. Planowany okres realizacji projektu:
sierpień 2019 – listopad 2020. Celem projektu jest podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych
skutków zmian klimatycznych poprzez podniesienie wiedzy i wzrost świadomości mieszkańców obszaru LGR
,,Wielkie Jeziora Mazurskie” podczas spotkań informacyjnych, wyjazd studyjny, zorganizowanie konkursu
graficznego oraz powstania ogrodu OZE w Ogonkach.
6. 28.11.2019r. w Ogonkach nad jez. Stręgiel odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji w ramach umowy
podpisanej pomiędzy Zarządem Związku Stowarzyszeń LGD9 a Samorządem Województwa Warmińsko –
Mazurskiego na realizację projektu pn. „Budynek biurowy związany z usługami turystycznymi i animacją
społeczną”. Dofinansowanie zostało pozyskanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 i wynosi 300 tys. zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 560 000,00 zł. Okres realizacji projektu:
23.11.2018r. – 22.11.2020r. W ramach projektu powstanie budynek biurowy na działce nr geod. 135/1
w Ogonkach, która została nieodpłatnie użyczona przez Gminę Węgorzewo na 20 lat.
7. 02.10.2019r. Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 złożył 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:
2020r.

Opracowała:
Barbara Dawcewicz
Pełnomocnik ds. promocji, kontaktów zagranicznych i sportu
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