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Sprawozdanie merytoryczne 

 z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 

Mazurskie”  (LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”) 

za  2015 rok. 

 

I. Podstawa prawna, skład oraz cele Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 02.12.2009 r. pod nazwą 

„Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie”               

pod numerem KRS 0000342523. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą 

skróconą LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” . 

Stowarzyszenie ma nadany: NIP 845 195 73 88, REGON 280454847                    

oraz uruchomione konto w  Banku Spółdzielczym w Węgorzewie 50 9348 0000 0010 

2355 2000 0010. 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym Stowarzyszeniem            

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. Stowarzyszenie jest organizacją 

apolityczną. 

Stowarzyszenie działa w ramach partnerstwa trójsektorowego, w skład którego          

w okresie sprawozdawczym wchodziło 97 członków (stan na dzień 31.12.2015 r.),   

w tym: 

- 11 jednostek samorządu terytorialnego (9 gmin: Budry, Giżycko, Kruklanki, Miłki, 

Pozezdrze, Ryn, Srokowo, Węgorzewo, Wydminy i 2 powiaty: giżycki i węgorzewski) 

- 3 podmioty sektora publicznego (poza j.s.t) 

- 19 podmiotów sektora gospodarczego 
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- 9 organizacji pozarządowych 

- 55 osób fizycznych 

Celem Stowarzyszenia jest propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich i rybackich, m.in. poprzez opracowanie i wdrażanie LSR, 

promocję obszarów wiejskich i rybackich, łagodzenie skutków zmian strukturalnych  

w sektorze rybackim i na obszarach wiejskich mobilizowanie ludności do aktywnego 

udziału w procesie rozwoju obszarów zależnych od rybactwa i obszarów wiejskich, 

wspieranie działań na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, wspieranie oraz 

programowanie tworzenia i rozbudowy infrastruktury wędkarskiej, rybackiej, 

turystycznej oraz upowszechnienie i wymiana informacji o inicjatywach związanych   

z aktywnością ludności na tych obszarach. 

Celem Stowarzyszenia jest również poprawa jakości życia mieszkańców gmin  

obszaru LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” z wykorzystaniem zasobów 

naturalnych i kulturowych. 

Osiąganie tego celu prowadzone jest w szczególności poprzez działania na rzecz 

zrównoważonego rozwoju gmin objętych działaniem Stowarzyszenia oraz: 

1) wdrażanie lokalnej strategii, 

2) promocję obszarów rybackich i wiejskich; 

3) mobilizowanie lokalnej społeczności do aktywnego uczestnictwa w procesie 

rozwoju obszaru objętego LSR; 

4) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywnością 

ludności na obszarze LGR; 

5) propagowanie zasad partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru 

WJM. 

Wyżej wymienione cele, obejmują m.in. wykonywanie zadań w zakresie: 
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1) utworzenia trwałej platformy współpracy organizacji działających na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich i wiejskich; 

2) budowania partnerstwa pomiędzy członkami Stowarzyszenia; 

3) propagowania zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich i wiejskich,               

z uwzględnieniem zarówno interesów gospodarczych mieszkańców,                  

jak i wymogów ochrony dziedzictwa kulturowego oraz zasobów przyrodniczych; 

5) inicjowania przedsięwzięć na rzecz rozwoju cywilizacyjnego, społecznego               

i ekonomicznego obszaru działania LGR; 

6) organizowania działań dotyczących wspierania inicjatyw podejmowanych przez 

lokalne społeczności na rzecz ich rozwoju; 

7) organizowania konferencji, zjazdów, seminariów, szkoleń, itp.; 

8) współdziałania z organami samorządowymi oraz państwowymi i innymi 

organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami, w tym jednostkami zaplecza 

naukowo-badawczego i dydaktycznego w zakresie identyfikacji i rozwiązywania 

problemów sektora rybackiego; 

9)  prowadzenia działalności wydawniczej i kolportażowej w zakresie publikacji 

specjalistycznych, propagowania doświadczeń i opinii współpracujących 

organizacji  i samorządów, opracowań własnych i innych; 

10) wyrażania opinii dotyczących społeczno-gospodarczych warunków życia           

na obszarze LGR; 

11) formułowania zaleceń wobec członków Stowarzyszenia, istotnych z punktu 

widzenia realizacji celów statutowych; 

12) występowania do organów administracji publicznej i samorządowej oraz innych 

organizacji i instytucji z wnioskami dotyczącymi potrzeb mieszkańców obszaru 

LGR; 

13) udzielania wyróżnień za zasługi dla rozwoju obszarów zależnych od rybactwa, 

wnioskowanie o nadanie wyróżnień przez uprawnione organy. 
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II. Działania podejmowane przez Zarząd Stowarzyszenia LGR” 

Wielkie Jeziora Mazurskie” w roku 2015 

W zakresie zadań statutowych 

Zarząd  Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym: 

 odbył 24 posiedzenia, w tym 5 wspólnie z Zarządem Związku Stowarzyszeń 

LGD9 w związku z opracowywaniem dwufunduszowej Lokalnej Strategii 

Rozwoju w ramach nowej perspektywy UE 2014 – 2020. Dokument został 

przyjęty przez WZC (29 grudnia 2015 r. i złożony 31 grudnia do konkursu 

ogłoszonego przez samorząd województwa warmińsko – mazurskiego           

na wybór lokalnych strategii rozwoju). LSR na lata 2016 – 2023 przewiduje 

finansowanie jej wdrażania przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki 

(EFMR). Opracowano ją w oparciu o obowiązujące rozporządzenia             

dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz na podstawie projektów 

rozporządzeń dot. Programu Operacyjnego Rybactwa i Morze, które            

nie zostały przyjęte przez ustawodawcę do końca trwania konkursu na wybór 

LSR.  

 

 realizował działania informacyjno – konsultacyjne dot. przygotowania 

Stowarzyszenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014 – 2020 w okresie 

sierpień – wrzesień 2015 r. Prezes LGR uczestniczyła we wszystkich 

konsultacjach społecznych związanych z tworzeniem Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2016 - 2023 organizowanych przez LGD9 w każdej z gmin 

członkowskich, natomiast pozostali członkowie uczestniczyli  w spotkaniach 

konsultacyjnych w gminach, w których zamieszkują. Podczas spotkań 

konsultacyjnych wypracowana została analiza SWOT, problemy obszaru 

działania LGR oraz cele i przedsięwzięcia LSR. W spotkaniach uczestniczyły 

173 osoby. 
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 3 listopada 2015 r. w Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach 

przeprowadzone zostały konsultacje dot. LSR z przedstawicielami sektora 

rybackiego (rybackimi użytkownikami jezior, właścicielami łowisk wędkarskich 

oraz przedstawicielami stowarzyszeń wędkarskich). W spotkaniu wzięło udział 

25 osób. Było to jedno z działań podejmowanych przez Zarząd w celu 

przygotowania załącznika do LSR wykazującego potencjał sektora rybackiego 

(liczba zatrudnionych, wielkość produkcji i zarybień za 2014 r.). W wyniku tych 

działań osiągnięty został tzw. drugi próg finansowy czyli możliwość 

finansowania LSR w wysokości 12 000 000 zł. z Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego. 

 

 członkowie Zarządu uczestniczyli w różnych przedsięwzięciach lokalnych          

i regionalnych promując „LGR Wielkie Jeziora Mazurskie” (np. zawody 

wędkarskie, spotkania, konferencje, festyny itp.) oraz w licznych warsztatach    

i spotkaniach informacyjno – szkoleniowych z zakresu nowej perspektywy 

finansowej 2014 – 2020, w tym spotkaniu dla lokalnych grup działania             

z zakresu opracowania lokalnych strategii rozwoju (Olsztyn, 7.08.2015)       

oraz dotyczącego konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność (Kromerowo, 29 – 30.10.2015) 

 

 przygotowano i przeprowadzono Walne Zebrania Członków w dniach:            

22 stycznia 2015, 25 czerwca 2015, 8 września 2015, 17 grudnia 2015,         

29 grudnia 2015. Podczas WZC w czerwcu i wrześniu dokonano zmian 

Statutu w celu dostosowania go do nowej perspektywy finansowej UE 2014 – 

2020. 

 

 Nadzór nad funkcjonowaniem Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa             

w Wilkasach, które zostało powołane w ramach realizacji projektu współpracy   

i którego zadaniem jest Promocja Mazurskiego Szlaku Rybackiego i oferty 

jego partnerów oraz Północnego Szlaku Rybackiego. Podczas spotkania 
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partnerów szlaku, które odbyło się w dniach 31 lipca – 1 sierpnia 2015 r.      

w Łupawsku podjęto decyzję o wspólnej realizacji dwóch projektów 

współpracy w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020. 

 

W zakresie wdrażania LSROR w ramach osi 4 PO RYBY 2007- 2013 

 W 2015 r. kontynuowano realizację umowy o warunkach i sposobie realizacji 

lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich, która podpisana została             

z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 4 sierpnia 2011 r. i opiewała 

początkowo na kwotę 27 mln 341 tys. zł., która potem ulegała zmniejszeniu  

do 25 mln 876 tys. zł. W ramach umowy Stowarzyszenie otrzymało dostęp    

do środków przeznaczonych na: 

a) Wdrożenie LSROR 

b) Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 

c) Funkcjonowanie, nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych 

społeczności 

 

 W 2015 r. przygotowano sprawozdanie końcowe z wdrażania LSROR            

na obszarze działania Stowarzyszenia za lata 2011 – 2015. Wdrożenie 

lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

osiągnęło poziom ok. 95%. Przedstawiciele sektora społecznego, 

gospodarczego i  publicznego zorganizowali 64 operacje o całkowitej wartości 

inwestycyjnej ponad 42 mln zł. 

 

 W 2015 r. zrealizowano projekt współpracy międzyregionalnej polegający      

na organizacji wizyty studyjnej na obszarze działania Północnokaszubskiej 

LGR w celu wzajemnego poznania potencjału i cech charakterystycznych 

obszarów zależnych od rybactwa śródlądowego i morskiego oraz promocji 

Mazurskiego Szlaku Rybackiego, który jest częścią składową przedsięwzięcia 

zrealizowanego  wspólnie przez  dziewięć LGR  z województwa pomorskiego  

i warmińsko-mazurskiego pn. Północny Szlak Rybacki.  W  wyjeździe 
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studyjnym uczestniczyło 40 osób, w tym przedstawiciele organów LGR, 

przedstawiciele Biura LGR, przedstawiciele wszystkich sektorów 

(społecznego, gospodarczego i publicznego) zaangażowanych w realizację 

projektu związanego w utworzeniem Północnego Szlaku Rybackiego, w tym 

przede wszystkim partnerzy Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie, 

z którymi podpisano umowy o współpracy dotyczące udostępniania 

infrastruktury obiektów, którymi dysponują w związku z utworzeniem 

Mazurskiego Szlaku Rybackiego (część Północnego Szlaku Rybackiego)         

i Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa z siedzibą w Wilkasach (gmina 

Giżycko). Wizyta studyjna umożliwiła poznanie  parterów Północnego Szlaku 

Rybackiego, włącznie z ofertą turystyczną  podmiotów funkcjonujących         

na obszarze Szlaku Północnokaszubskiego; nawiązania współpracy            

oraz wymianę informacji i doświadczeń w zakresie zasad funkcjonowania  

Mazurskiego Szlaku Rybackiego, którego partnerzy związani są z rybactwem 

śródlądowym oraz Szlaku Północnokaszubskiego, którego partnerzy związani 

są  z rybactwem morskim. Wartość projektu współpracy to 52 590,00 zł. 

 

 kwota przyznana na funkcjonowanie LGR i działania aktywizacyjne w 2015 r. 

(od 1 stycznia do 30 listopada 2015 r.) to 235 943,40 zł. Funkcjonowanie 

realizowane było w II etapach, do końca 2015 r. nie został rozliczony jest II 

etap. 

 

A. Działania informacyjne i promocyjne dotyczące realizacji LSROR lub 

działalności LGR 

 

 Prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia w celach informacyjnych, 

promocyjnych i szkoleniowych. 

 

 Utrzymywanie konta na portalu społecznościowym Facebook w celach 

informacyjnych i promocyjnych. 
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 Prowadzenie aktualnej tablicy ogłoszeń w biurze Stowarzyszenia LGR. 

 

 Udział w targach, konferencjach, spotkaniach, by promować LGR i obszar,     

na którym działa. 

 

 Prezentacja wyników wdrażania LSROR  podczas Walnego Zebrania 

Członków, które się odbyło 25 czerwca 2015 r.  w CEiPR w Wilkasach      

oraz podczas spotkania w Kadynach zorganizowanego w dniach 28 – 29 

września 2015 r. przez Urząd Marszałkowski dla wszystkich lokalnych grup 

rybackich z województwa warmińsko – mazurskiego. 

 

 Zakup materiałów promocyjnych (torba bawełniana, plecak na jedno ramię, 

filiżanki, kredki, świnki skarbonki, odblaskowe opaski) z logotypami programu  

i operacją o współfinansowaniu z  PO RYBY 2007 - 2013, które były 

rozdawane w celach informacyjno – promocyjnych. 

 

 Opłacony został abonament na 2015 r. dot. wirtualnej wycieczki                 

po obszarze Wielkich Jezior Mazurskich będącej oryginalnym narzędziem 

informacyjno – promocyjnym, które cieszy się dużą popularnością, zdjęcia  

tzw. panoramy, dzięki którym można „wirtualnie podróżować” po obszarze 9 

gmin, które są członkami Stowarzyszenia i posiadają liczne walory 

przyrodnicze i kulturowe.  

 

B. Realizacja wydarzeń promocyjnych i kulturalnych związanych                   

z obszarem objętym LSROR lub działalnością LGR 

 

W dniach 10 – 12 kwietnia 2015 r. przedstawiciele LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

(2 członków Zarządu i pracownik Biura) wzięli udział w VII Międzynarodowych 

Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach promując 

produkty turystyki wiejskiej i agroturystyki obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
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Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz obszarów zależnych od rybactwa. Osoby 

odwiedzające targi otrzymały informacje o  zasobach kulturowych i przyrodniczych 

oraz  ofercie turystycznej obszaru LGR  Wielkie Jeziora Mazurskie. W  targach udział  

wzięli m. in. pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciele 

Lokalnych Grup Rybackich, co dało możliwość wymiany doświadczeń                   

oraz nawiązania współpracy. Zgodnie z szacunkami podawanymi                        

przez organizatorów Targi AGROTRAVEL odwiedza corocznie ok. 10 000,00 osób. 

 

C. Działania aktywizujące lokalne społeczności 

1) Zawody i imprezy wędkarskie oraz inne konkursy organizowane             

na obszarze LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie (9 imprez) – wsparcie 

lokalnych imprez wędkarskich oraz konkursów ekologicznych                

poprzez ufundowanie nagród, działanie będące promocją LGR „Wielkie 

Jeziora Mazurskie” i realizowanego przez nią projektu polegającego              

na wdrażaniu LSROR.  

a) Konkursy zorganizowane przez OSP Spytkowo „Dbaj o środowisko  

i bądź bezpieczny nad wodą” (22 marca 2015) połączone                

z pokazem pierwszej pomocy przedmedycznej (Miejsce realizacji: 

Gmina Giżycko, ilość uczestników: 100) 

b) Zawody wędkarskie zorganizowane 1 maja 2015 r. połączone         

z zabawami dla dzieci i konkursem ekologicznym na łowisku 

wędkarskim „MARIO” w Gajewie (Miejsce realizacji: Gmina Giżycko, 

ilość uczestników:  30 osób) 

c) Festyn rodzinny w Węgorzewie „Dbam o zdrowie, bezpieczeństwo, 

aktywny wypoczynek i o nasze środowisko” (2 maja 2015 r.) – 

zorganizowanie konkursu ekologicznego dla dzieci (Miejsce 

realizacji: Gmina Węgorzewo, ilość uczestników: 400 osób) 

d) Zawody wędkarskie na łowisku Państwa Maczuga w Sobiechach 

(16 maja 2015 r.) połączone z konkursami dla dzieci i młodzieży. 

(Miejsce realizacji: Gmina Budry, ilość uczestników: 30 osób) 
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e) Zawody wędkarskie zorganizowane przez Stowarzyszenie Wilkaska 

Grupa Wędkarska (17 maja 215 r.) dla dzieci. (Miejsce realizacji: 

Gmina Giżycko, ilość uczestników:  30 osób) 

f) Zawody wędkarskie dla dzieci o Puchar Starosty na Kanale 

Węgorzewskim, zorganizowane 24 maja 2015 r. (Miejsce realizacji: 

Gmina Węgorzewo, ilość uczestników: 30) 

g) Drużynowe zawody wędkarskie (dorosły plus dziecko) 

zorganizowane na łowisku Państwa Tymcio 14 czerwca 2015 r. 

połączone z zabawami, konkursami dla dzieci i rodzinnym 

grillowaniem. (Miejsce realizacji: Gmina Pozezdrze, ilość 

uczestników: 30) 

h) Drużynowe zawody wędkarskie zorganizowane przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Wydminach 20.06.2015 r. (Miejsce realizacji: 

Gmina Wydminy, ilość uczestników: 30) 

i) Zawody wędkarskie dla dzieci z okazji początku wakacji 

zorganizowane na Kanale Węgorzewskim, 28 czerwca 2015 r. 

(Miejsce realizacji: Gmina Węgorzewo, ilość uczestników: 30) 

Stowarzyszenie wspierało również inne zawody wędkarskie i przedsięwzięcia 

podejmowane przez podmioty funkcjonujące na obszarze działania Stowarzyszenia 

poprzez przekazanie dla uczestników materiałów promocyjnych (np. zawody 

wędkarskie w Ogonkach,  konkurs „Z babcinego kufra” zorganizowany                

przez Muzeum Kultury lodowej, Zawody wędkarskie o Puchar sołtysa Gajewa, 

zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Giżycka, zawody wędkarskie o Puchar 

sołtysa Ogonek, Piknik ekologiczny w Wilkasach, zawody pływackie w Wilkasach, 

Salwatoriański Festyn Rodzinny itp.) 

 

2) Mazurskie spotkania z wodą, rybą i tradycją (17 maja 2015 r.) – impreza 

plenerowa, mająca na celu promocję walorów przyrodniczych i kulturalnych 

Wielkich Jeziora Mazurskich, zorganizowana na plaży gminnej w Wilkasach. 

Podczas imprezy przygotowano następujące atrakcje: konkursy dla dzieci, 
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młodzieży i dorosłych, konkurs kulinarny, poczęstunek, dmuchany plac zabaw 

dla dzieci, rejs statkiem po jeziorach, koncert. 

 

3) Warsztaty artystyczne promujące rękodzieło i aktywizujące lokalną 

społeczność zorganizowane w oparciu o potencjał Centrum Edukacji                

i Promocji Rybactwa w Wilkasach w dniach 15 – 16 i 22 – 23 maja 2015 r. 

Uczestnicy warsztatów (22 osoby) miały możliwość zapoznania się                   

z ciekawymi sposobami spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem lokalnej, 

oferty artystycznej. Zajęcia obejmowały: makramę, rzeźbienie w drewnie, 

ceramikę, plecenie sieci rybackich, filcowanie wełny i wykonywanie 

przedmiotów z sianka. Uczestnicy pod czujnym okiem instruktorów wykonali 

wiele prac, począwszy od m.in. naszyjników, bransoletek, kolczyków           

przy zastosowaniu techniki makramy poprzez ryby, łodzie czy talerze 

wykonane z gliny oraz ciekawe rzeźby drewniane. 

 

III. Kontrole przeprowadzone w Stowarzyszeniu w 2015 r. 

 

1) Kontrola rozpoczęta w dn. 2.12.2014 r. przez specjalistę kontroli 

państwowej NIK była kontynuowana w styczniu i lutym 2015 r. Kontrola 

miała na celu zbadanie przygotowania LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”       

do wdrażania LSROR, prawidłowość wybierania operacji do dofinansowania, 

efektywność zarządzania LSROR, prawidłowość funkcjonowania Biura LGR 

oraz terminowość i rzetelność sporządzania wymaganych raportów                  

i sprawozdań. 19 lutego 2015 r. otrzymaliśmy wystąpienie pokontrolne 

zawierające wniosek o złożenia sprawozdania do Samorządu Województwa     

z realizacji operacji LSROR w 2014 r. Niezwłocznie dokonaliśmy złożenia tego 

dokumentu. 

2) Kontrola przeprowadzona przez Samorząd Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego dn. 11.04.2015 r. na podstawie typowania metody analizy 

ryzyka. Kontrolowano umowę o dofinansowanie na 2015 r., a dokładnie jedno 
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z zaplanowanych zadań: Udział Stowarzyszenia w VII Międzynarodowych 

Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki – Agrotravel 2015. Przedmiotem 

kontroli było zbadania zgodności realizowanej imprezy z założeniami 

przedstawionymi w szczegółowym opisie operacji. W kontrolowanym zakresie 

nie stwierdzono nieprawidłowości. 

3) Audyt Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie (8.04.2015 – 18.06.2015) 

dotyczący zrealizowanego projektu współpracy (środek 4.2 PO RYBY 2007 – 

2013) pt. Stworzenie  "Północnego Szlaku Rybackiego wraz z utworzeniem 

Centrów Promocji i Edukacji" we współpracy Lokalnych Grup Rybackich 

obszarów województwa: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego                        

i zachodniopomorskiego. Stowarzyszenie było podmiotem, u którego 

przeprowadzono czynności kontrolne, podmiotem kontrolowanym był 

natomiast Urząd Marszałkowski województwa Warmińsko – Mazurskiego.      

W efekcie kontroli Urząd Marszałkowski wezwał Stowarzyszenie do zwrotu    

na konto ARiMR kwoty 6.500,00 zł wraz z odsetkami – koszt dokumentacji 

technicznej, gdyż UKS ustalił, iż koszt ten został poniesiony przed złożeniem 

wniosku o dofinansowanie, a w ramach projektów współpracy koszty mogą 

być ponoszone po złożeniu wniosku o dofinansowanie. 

4) Kontrola przeprowadzona przez Samorząd Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego 17.05.2015 r. na podstawie typowania metody analizy ryzyka. 

Kontrolowano umowę o dofinansowanie na 2015 r., a dokładnie jedno             

z zaplanowanych zadań: Realizacji imprezy plenerowej „Mazurskie spotkania 

z wodą, rybą i tradycją”). Przedmiotem kontroli było zbadania zgodności 

realizowanej imprezy z założeniami przedstawionymi w szczegółowym opisie 

operacji. W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

5) Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (25.05.2015 – 1.06.2015)         

w zakresie: 

a) Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne 

oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład           

oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 
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b) Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie 

tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 

c) Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie 

emerytalne i rentowe. 

d) Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń 

społecznych. 

Zalecenie pokontrolne: Wyrównanie miesięcznych różnic w zakresie składek 

na FP i FGŚP, zostało wykonane niezwłocznie. 

6) Kontrola przeprowadzona przez Samorząd Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego dn. 10.06.2015 r. na zlecenie. Kontrolowano umowę                 

o dofinansowanie i wniosek Stowarzyszenia o płatność końcową za 2014 r. 

Kontrolujący sprawdzili oryginały faktur przedstawione do refundacji i zakupy 

dokonane zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym, ich prawidłowe 

oznakowanie oraz wyodrębnienie księgowości dla realizacji środka 4.1.e 

(funkcjonowania i aktywizacja). W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

7) Kontrola przeprowadzona przez Samorząd Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego dn. 23.12.2015 r. na podstawie typowania metody analizy 

ryzyka, dotycząca wniosku o płatność końcową - etapu związania celem 

(funkcjonowanie LGR w 2013 r.). Skontrolowano faktury oraz dokumenty 

finansowo – księgowe potwierdzające poniesione koszty związane z realizacją 

przedmiotu operacji (zestawienie rzeczowo finansowe wniosków o płatność   

za 2013 r.). Sprawdzono również, czy LGR prowadzi odrębną ewidencję 

księgową dla kosztów związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia.         

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

8) Kontrola przeprowadzona przez Samorząd Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego dn. 23.12.2015 r. na podstawie typowania metody analizy 

ryzyka, dotycząca wniosku o płatność końcową - etapu związania celem 

(realizacja projektu współpracy „Stworzenie „Północnego Szlaku Rybackiego” 

wraz z utworzeniem „Centrów Promocji i Edukacji we współpracy lokalnych 
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grup rybackich obszaru województwa Pomorskiego, Warmińsko – 

Mazurskiego i Zachodniopomorskiego”.). Sprawdzono dokumenty finansowo – 

księgowe potwierdzające poniesienie kosztów robót i prac budowalnych, 

materiałów promocyjnych, opracowania strony internetowej oraz zakup 

sprzętu i wyposażenia zgodnego ze szczegółowym opisem operacji. 

Sprawdzono, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja zdarzeń 

finansowych dla realizowanej operacji w sposób umożliwiający ich 

identyfikację na kontach analitycznych. Sprawdzono, czy zakupiony sprzęt       

i wyposażenie oraz wyremontowany obiekt zostały oznaczone zgodnie            

z księgą wizualizacji Po RYBY 2007 – 2013 (logotypy programu oraz 

informacja o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu 

Rybackiego). Ustalono, iż cel operacji został osiągnięty oraz jest zachowany. 

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

 

IV. Informacje dodatkowe: 

 

 W Stowarzyszeniu zatrudnionych było na początku 2015 r. 5 kobiet na pełen 

etat na czas określony (dyrektor biura, koordynator ds. Komitetu, koordynator 

ds. wdrażania LSROR/ księgowa, specjalista ds. administracji i promocji, 

pracownik administracyjno – biurowy).  4 osoby miały umowę na czas 

określony do 30 czerwca 2015 r. Natomiast umowa z koordynatorem            

ds. wdrażania LSR/księgowa  zawarta była do 2 grudnia 2014 r. i została 

przedłużona na podstawie kodeksu pracy do dnia porodu, gdyż pracownica 

przebywała na zwolnieniu lekarskim od 1 września 2014 r. Od 1 lipca 2015 r. 

w biurze LGR zatrudnione są dwie osoby: dyrektor biura  i specjalista           

ds. administracji i promocji.  

 

 Wykaz środków trwałych i wyposażenia Stowarzyszenia 

1. Zespół komputerowy – szt. 3 
2. Laptop ASUS – szt. 3 
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3. Router ADSL NETGAR 
4. Switch Asus dysk zewnętrzny 
5. Zasilacz UPS - 3 szt. 
6. Netbook LENOVO 
7. Serwer 
8. Laptop Toshiba 
9. Telewizor plazm. Panasonic z odtwarzaczem 
10. Aparat cyfrowy CANON 
11. Ekran projekcyjny 
12. Centrala telefoniczna Slican 
13. Projektor multimedialny BENQ 
14. Ekran projekcyjny ręczny 
15. Telefon komórkowy SONY 
16. Zestaw nagłaśniający 
17. Kamery wewnętrzne z rejestratorem 
18. Samochód osobowy Chevrolet AVEO 
19. Kopiarka Canon iR1020 – szt. 2 
20. Szafa do archiwizacji 
21. Zestaw mebli biurowych kpl.3 
22. Zestaw mebli biurowych kpl.2 
23. Wieszak duży szt.4 
24. Witryna niska 300x80 cm 
25. Stoły konferencyjne 1kpl. 
26. Zestaw mebli gabinetowych 
27. Zestaw mebli do pom. kuchennego 
28. Drzwi przesuwane 
29. Telefon Panasonic KX Fax 
30. Candy Chłodziarko-zamrażarka 
31. Kuchenka mikrofalowa 
32. Termos nierdzewny szt.4 
33. Serwis kawowy szt.3 
34. Ekspres ciśnieniowy Bosch 
35. Bosch czajnik szt.2 
36. Dyktafon cyfrowy Olympus 
37. Tablica suchościeralna 
38. Stojak na ulotki szt.2 
39. Krzesła konferencyjne - Szt.22 
40. Fotel biurowy Mirage szt.6 
41. Krzesło kuchenne szt.2 
42. Telefon Panasonic KX  
43. Niszczarka szt.2 
44. Metalowa szafa na akta 
45. Bindownica Wallner i Bind 
46. Lampy oświetleniowe szt.6 
47. Namiot 3x3 stelaż aluminiowy 
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48. Krzesła składane szt.4 
49. Stolik składany 
50. Niszczarka FELLOWES 
51. Torba Advantage Trolley 
52. Prezenter Targus AMP13EU 
53. Tablica magnetyczna suchościeralna 
54. Baner 
55. Niszczarka Profioffice szt.1 
56. Urządzenie wielofunkcyjne 
57. Fotele (CEiPR) - szt.5 
58. Krzesła konferencyjne szt.80 
59. Meble biurowe (CEPR) - komplet 
60. Lampki biurowe -  5 szt. 
61. Ramy prezentacyjne dwustronne 5 szt. 
62. Gabloty wystawiennicze wiszące szkło 
63. Gabloty muzealne z kopułą szklaną 
64. Szyld jednostronny 200x150 cm. 
65. Szyld dwustronny 200x150 cm. 
66. Program komputerowy LEFTHAND 
67. MS Office Dom iMałe Firmy – 2 szt. 
68. Oprogramowanie sklepu internet.-oscGold 
69. Program Druki Gofin 

 

 

 

W imieniu Zarządu 

Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

 

Prezes Zarządu 

 

Barbara Dawcewicz 

 

 


