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I. Dane Słowińskiej Grupy Rybackiej 

Nazwa: 

Słowińska Grupa Rybacka 

Siedziba: 

ul. Marynarki Polskiej 30, 76-270 Ustka – do dnia 12 maja 2015r. 
Przewłoka, ul. Ustecka 8, 76-270 Ustka – od dnia 12 maja 2015r. 

Numer KRS i data wpisu do rejestru: 

0000337535, 19.10.2009r. 

Numer REGON: 

220899533 

Członkowie Zarządu: 

Imię i nazwisko Funkcja w Zarządzie SGR Uwagi 

Maciej Karaś Prezes  

Andrzej Tyszkiewicz Wiceprezes  

Leszek Kasperowicz Sekretarz  

Andrzej Świniarski Członek Zarządu  

Stanisław Godek Członek Zarządu  

Sylwia Gerbatowska-Konon Skarbnik Członkostwo od dnia 12.05.2015r. 

Marta Prezlata Członek Zarządu Członkostwo od dnia 12.05.2015r. 

Rafał Konon Członek Zarządu Rezygnacja z dnia 27.02.2015r. 

Katarzyna Banasik Skarbnik Rezygnacja z dnia 14.04.2015r. 

 

Cele statutowe Stowarzyszenia:  

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego, a w szczególności: 

a) zrównoważony rozwój obszaru działania Słowińskiej Grupy Rybackiej, 

b) zrównoważony rozwój sektora rybactwa oraz sektora rolnego, 

c) poprawa jakości życia na obszarze działania Słowińskiej Grupy Rybackiej, 

d) poprawa efektywności wykorzystania zasobów lokalnych, 

e) rekonwersja obszarów dotkniętych zmianami w sektorze rybactwa, 

f) ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, 

g) wspieranie działań na rzecz odbudowy i kultywowania lokalnych tradycji, 

h) wspieranie różnicowania działalności gospodarczej, 

i) podniesienie atrakcyjności obszaru działania Słowińskiej Grupy Rybackiej, 

j) rozwój i usprawnianie współpracy pomiędzy władzami publicznymi a organizacjami 

reprezentującymi sektor rybacki i rolny podmiotami prywatnymi sektora rybackiego i rolnego oraz 

innymi podmiotami powiązanymi z sektorem rybackim i rolnym, 

k) wspieranie rozwoju turystyki w oparciu o lokalne zasoby, 

l) opracowanie i wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, 

m) aktywizacja społeczna, zawodowa i gospodarcza mieszkańców z obszaru działania Słowińskiej 

Grupy Rybackiej, 

n) budowanie i promocja wizerunku regionu, 

o) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z rozwojem obszaru działania 

Słowińskiej Grupy Rybackiej, 
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p) wspieranie rozwoju edukacji mieszkańców na obszarze działania Słowińskiej Grupy Rybackiej, 

q) wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności rozwoju grup  

r) i organizacji społecznych, upowszechniania idei demokracji, samorządności i samorządu, 

s) przeciwdziałanie bezrobociu i zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszaru 

działania Słowińskiej Grupy Rybackiej,  

t) inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa, 

u) wspieranie akcji dobroczynnych i charytatywnych, zaproponowanych przez członków 

Stowarzyszenia. 

II. Opis działalności prowadzonej w 2015r. 

W 2015 roku Słowińska Grupa Rybacka prowadziła działalność polegającą przede wszystkim na: 

1. realizacji zadań związanych z  funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Rybackiej oraz nabywaniem 

umiejętności i aktywizacją lokalnych społeczności, 

2. przygotowaniu wniosku o wybór SGR do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020, 

3. opracowaniu kierunków rozwoju i wytyczeniu działań SGR w kontekście przygotowań do 

kolejnego okresu programowania na lata 2014-2020, 

4. promocji SGR, 

5. przyjmowaniu Członków Stowarzyszenia, 

6. przygotowaniu Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia, 

7. kontynuacji realizacji projektu w ramach w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy 

międzyregionalnej i międzynarodowej, 

8. realizacji projektów dofinansowanych z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, 

9. działalności Lokalnego Centrum Organizacji Pozarządowych, 

10. udziale w projektach zewnętrznych.   

Zarząd SGR realizując ww. zadania, spotkał się w 2015r. 7 razy w sprawie wdrażania LSROR oraz 6 

razy w sprawie pozostałej działalności, podejmując łącznie 24 uchwały. Najważniejsze aktywności 

Słowińskiej Grupy Rybackiej w 2015 roku opisane zostały poniżej. 

1. Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Lokalnej Grupy Rybackiej oraz nabywaniem 
umiejętności i aktywizacją lokalnych społeczności 

W ramach działań podejmowanych przez Słowińską Grupę Rybacką zrealizowano następujące 

zadania: 

a. zadania administracyjne – w ramach zadania ponoszono m.in. koszty wynajmu i utrzymania 

pomieszczeń biurowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych oraz materiałów 

biurowych. Biuro obsługiwane było pod względem finansowo - księgowym, informatycznym 

oraz prawnym. Ponoszono koszty związane z wynagrodzeniami pracowników LGR, członków 

organów LGR, a także zewnętrznych usługodawców, koszty podróży służbowych; 

b. 12 maja 2015r. zmieniono siedzibę Stowarzyszenia, która mieściła się przy ul. Marynarki 

Polskiej 30 w Ustce. Nowa siedziba znajduje się przy ul. Usteckiej 8, Przewłoka, 76-270 Ustka. 

c. funkcjonowanie Komisji Rewizyjnej i Komitetem Wyboru Projektów: 

 w 2015r. odbyło się 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej, podczas którego zweryfikowano 

sprawozdania Zarządu za 2014r. i zapoznano się z bieżącą działalnością Stowarzyszenia; 

 w związku z brakiem naborów wniosków o dofinansowanie w roku 2015r. nie 

organizowano posiedzeń Komitetu Wyboru Projektów. Organ urzędował do dnia 20 
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listopada 2015r., kiedy w wyniku konieczności wdrożenia nowych wytycznych dotyczących 

wyboru operacji do dofinansowania w okresie 2014-2020, jego Członkowie zostali 

odwołani. W jego miejsce uchwałą Walnego Zebrania Członków SGR nr WZ/15/2015 

powołano Radę Słowińskiej Grupy Rybackiej, która przejęła kompetencje Komitetu. 

d. działania doradcze i szkoleniowe dla beneficjentów osi 4 PO Ryby: 

 w roku 2015 doradcy przeprowadzili 15 zarejestrowanych konsultacji indywidualnych, 

głównie dla beneficjentów rozliczających zrealizowane operacje, ponadto przez cały okres 

udzielali informacji na temat możliwości dofinansowania operacji w perspektywie 

finansowej 2014-2020, 

 odbyły się 3 szkolenia z zakresu rozliczania wniosków o dofinansowania w których udział- 

wzięło 12 osób. 

e. w ramach zadań aktywizujących lokalne społeczności prowadzono prace nad rozwojem 

oferty Słowińskiego Szlaku Rybackiego: 

 współpraca obejmowała 20 podmiotów zaangażowanych w działania promocyjne szlaku 

oraz kultywujące tradycje rybackie na różnych polach działalności. Są to Partnerzy 

Słowińskiego Szlaku Rybackiego, którzy świadczą swoje usługi nawiązując  

w różnych formach do rybackości tego terenu 

 odbyły się dwa spotkania organizacyjne dla Partnerów szlaku (przed i po sezonie letnim) 

 zorganizowano study tour po Słowińskim Szlaku Rybackim dla Partnerów szlaku w celu 

wzajemnego zapoznania się z ofertą Partnerów 

 wydano anglojęzyczny katalog ofertowy Słowińskiego Szlaku Rybackiego w celu promocji 

produktu podczas targów turystycznych ITB w Berlinie 

 wydano 16000 kart turystycznych (po 1000 dla każdego z Partnerów prezentowanych na 

stojaku). Stojaki z kartami stanęły w najpopularniejszych wśród turystów miejscach - 

punktach Informacji Turystycznej, kawiarniach, hotelach, restauracjach) 

 zorganizowano 2-dniowy study tour dla dziennikarzy z branży turystycznej i kulinarnej, 

którego celem było zaistnienie Słowińskiego Szlaku Rybackiego w mediach ogólnopolskich 

(efekty wizyty to m.in.: obszerny artykuł w magazynie turystycznym Voyage, 4-godzinna 

audycja w Jem Radio Pawła Lorocha, artykuł na portalu polska.pl) 

 bieżąca aktualizacja oferty Słowińskiego Szlaku Rybackiego dostępnej na: 

http://sgr.org.pl/Slowinski-Szlak-Rybacki 

 Słowiński Szlak Rybacki, jako fragment Północnego Szlaku Rybackiego promowany jest 

także za pośrednictwem strony http://szlakrybacki.pl/, a tym samym na całym pasie 

północnej Polski za sprawą 9 Lokalnych Grup Rybackich, które wspólnie tworzą Północny 

Szlak Rybacki 

 przystąpienie do Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej celem dalszego rozwoju 

działań promocyjnych 

f. w ramach zadań aktywizujących lokalne społeczności przeprowadzono także 

konkurs/happening dla placówek przedszkolnych z obszaru SGR. W działanie zaangażowano: 

10 przedszkoli i ponad 150 dzieci. 

W wyniku projektu dzieci stworzyły wielkoformatowe ryby, które dzięki zewnętrznej 

ekspozycji promują Centrum Promocji i Edukacji. SGR przeprowadziło także 10 zajęć 

edukacyjnych opartych o aktywne metody nauki w zakresie tematyki rybackiej i morskiej. 

http://sgr.org.pl/Slowinski-Szlak-Rybacki
http://szlakrybacki.pl/
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g. Stowarzyszenie wspierało organizacyjnie działania lokalnej społeczności, w tym 

środowiska rybackiego,  poprzez użyczanie sali konferencyjnej i sprzętu.  

2. Przygotowanie wniosku o wybór Stowarzyszenia do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-
2020 wraz z wymaganymi załącznikami, w tym Lokalną Strategią Rozwoju oraz procedurami 
oceny i wyboru operacji do finansowania 

W odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Województwa Pomorskiego do udziału w konkursie na 

wybór lokalnych grup działania do realizacji lokalnych strategii rozwoju z dnia 6 października 

2015r. Słowińska Grupa Rybacka przygotowała wniosek wraz z załącznikami, w tym Lokalną 

Strategią Rozwoju oraz procedurami oceny i wyboru operacji do finansowania. 

Celem konkursu było wyłonienie LGD, które realizować będą priorytet 4 „Zwiększanie zatrudnienia 

i spójności terytorialnej” objęty PO Rybactwo i Morze 2014-2020 oraz poddziałanie „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte 

PROW na lata 2014-2020 poprzez prowadzenie następujących działań: 

 organizację konkursów dotacyjnych dla społeczności lokalnej, 

 realizację projektów współpracy polegających na wspieraniu rozwoju łańcuchów dostaw 

produktów rybackich oraz promowaniu dziedzictwa rybackiego, 

 funkcjonowanie SGR oraz animację lokalnej społeczności. 

W ramach prac nad Strategią Biuro SGR przeprowadziło konsultacje z lokalną społecznością. 

Tabela 1. Konsultacje społeczne na temat treści Lokalnej Strategii Rozwoju SGR 2014-2020. 

Temat konsultacji Forma konsultacji Liczba uczestników 

Definiowanie potrzeb i 
problemów, analiza SWOT, 

identyfikacja grup 
docelowych Strategii 

E-konsultacje 100 

Badania ankietowe 89 

Zespoły robocze 28 

Warsztat konsultacyjny 20 

Spotkania konsultacyjne w gminach 50 

Określenie celów i 
wskaźników realizacji 

Strategii 

Dni otwarte, festyny 80 

Spotkanie konsultacyjne 4 

Zogniskowany wywiad grupowy 6 

Badanie ankietowe 29 

Poszukiwanie rozwiązań i 
planu działania stanowiących 

sposób realizacji Strategii 

Wywiady indywidualne 159 

Dni otwarte, festyny 54 

Spotkanie konsultacyjne 11 

Wysłuchanie publiczne (debata) 24 

Zogniskowany wywiad grupowy 8 

Opracowanie zasad wyboru 
operacji i ustalania kryteriów 

wyboru 

World Cafe 21 

Warsztat konsultacyjny 17 

Kawiarnia obywatelska 14 

Spotkanie konsultacyjne 11 

Wysłuchanie publiczne (debata) 9 

Przygotowanie planu 
komunikacyjnego 

Wykorzystanie grup 
przedstawicielskich 

20 

Zogniskowany wywiad grupowy 12 

E-konsultacje 100 

Badanie ankietowe 37 
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Strategia została przyjęta przez Walne Zebranie Członków SGR uchwałą WZ/19/2015 z dnia 28 

grudnia 2015r. W dniu 30 grudnia 2015r. złożono wniosek o wybór Słowińskiej Grupy Rybackiej 

realizacji lokalnych strategii rozwoju. 

3. Opracowanie kierunków rozwoju i wytyczenie działań SGR w kontekście przygotowań do 

kolejnego okresu programowania na lata 2014-2020  

W ramach tego działania Słowińska Grupa Rybacka: 

1. zleciła opracowanie raportu oceny działań SGR w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej, 

działań promocyjnych i komunikacji, przeprowadzenie analizy działalności SGR w w/w 

obszarze, ocenę efektów podejmowanych działań oraz rekomendacji 

2. zleciła przeprowadzenie badań i opracowanie raportu nt. stanu środowiska naturalnego na 

obszarze SGR oraz kierunków działań na rzecz jego ochrony 

3. kontynuowała przygotowania do kolejnego okresu programowania poprzez: 

a. zaangażowanie Zarządu i Biura SGR w prace związane z kolejnym okresem programowania, 

w szczególności poprzez czynne uczestnictwo w pracach Komitetu Monitorującego 

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”, 

b. uczestnictwo w wojewódzkich i ogólnokrajowych spotkaniach poświęconych nowej 

perspektywie finansowanej. 

Biorąc pod uwagę rozwój Stowarzyszenia, efekty realizowanych dotychczas działań oraz potrzeby 

wynikające z opinii społeczności lokalnej Zarząd SGR zarekomendował następujące kierunki 

służące rozwojowi SGR i jakości realizowanych działań: 

a. promować zasady i kryteria udzielania wsparcia z budżetu LSR 

b. prowadzić bieżące i rozwojowe działania Centrum Promocji i Edukacji i Północnego Szlaku 

Rybackiego;  

c. wspierać rozwój turystyki opartej o zasoby lokalne, w szczególności o tradycję, kulturę i 

działalność rybacką, a także rozwijać działania zmierzające do popularyzacji sportów i 

turystyki wodnej na obszarze SGR; 

d. rozwijać współpracę z organizacjami pozarządowymi w ramach Lokalnego Centrum 

Organizacji Pozarządowych; 

e. kontynuować politykę informacyjną, w szczególności wśród członków SGR; 

f. budować dobre relacje z grupami docelowymi oraz otoczeniem; 

g. prowadzić otwartą i dwukierunkową komunikację ze społecznością we wszystkich 

obszarach działania SGR; 

h. inspirować do aktywności m.in. poprzez prezentację dobrych praktyk. 

4. Promocja SGR 

Biuro Stowarzyszenia, realizując zadanie w ramach funkcjonowania polegające na informacji i 

promocji oraz realizując zapisy LSROR przeprowadziło szereg działań aktywizujących o charakterze 

promocyjno – informacyjnym. Znaczna ich część dotyczyła Słowińskiego Szlaku Rybackiego i 

aktywności szerzej opisanych w punkcie II. Wśród pozostałych działań promocyjnych 

zrealizowanych przez SGR wymienić należy: 

a. działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności LGR: 

 zakup materiałów do gier terenowych, 
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 wydanie informatora możliwości aktywnego spędzania czasu na obszarze LSROR z 

wykorzystaniem zasobów naturalnych obszaru; 

b. realizację wydarzeń promocyjnych/kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR lub 

działalnością LGR: 

 udział w targach turystycznych ITB w Berlinie celem promocji oferty Słowińskiego Szlaku 

Rybackiego oraz nawiązania współpracy z operatorami turystyki i biurami podróży w 

zakresie jego promocji poza obszarem,  

 udział SGR w konferencji organizowanej przez Farnet (sieć zrzeszającą rybackie lokalne 

grupy działania, instytucje zarządzające, obywateli i ekspertów z całej UE) w Brukseli, 

 study tour dla dziennikarzy i hotelarzy dotyczący oferty Słowińskiego Szlaku Rybackiego; 

c. organizację spotkania podsumowującego wdrażanie LSROR dla lokalnej społeczności, 

przedstawiającego efekty wdrażania LSROR. Działania w ramach konferencji podsumowującej 

obejmowała panel dla dzieci oraz dla dorosłych; 

d. prowadzenie nieodpłatnych kampanii reklamowych i promocji w Internecie: 

 strona internetowa sgr.org.pl zanotowała liczbę wizyt w 2015 roku na poziomie 5 405 

indywidualnych odwiedzin przy ilości wyświetleń 26 412 

 ukazały się również nieodpłatne artykuły i informacje na portalach internetowych oraz w 

prasie drukowanej, w tym ogólnopolskiej (m.in. portale: voyage.pl, polska.pl, 

Businesswoman&Life, 10minut.tv, pozytywniaktywni.pl, dobrewiadomosci.eu, ustka.pl, 

gp24.pl, portalmorski.pl, tvmalbork.pl oraz magazyn turystyczny Voyage) – łącznie co 

najmniej 16 publikacji nt. działań związanych ze Słowińskim Szlakiem Rybackim oraz 

działań promocyjnych realizowanych przez LGR. 

5. Przyjmowanie Członków Stowarzyszenia 

Zarząd przyjął 5 uchwał przyjmujących nowych członków oraz 1 uchwałę o wykluczeniu z listy 

członków.  

Tabela 2. Stan członków Stowarzyszenia na dzień 01.01.2015 i 31.12.2015 

Lp. Sektor 

Stan członków na 
01.01.2015 

Stan członków na 
31.12.2015 

Liczba 

1 publiczny 12 11 

2 społeczny 16 20 

3 społeczny - osoba fizyczna 43 35 

4 gospodarczy 145 124 

RAZEM 216 190 

 

6. Przygotowanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia 

Zarząd SGR w 2015 roku trzykrotnie zwołał Walne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej, 

na podstawie uchwał: Nr 1/2015 z dnia 28.01.2015r. w sprawie zwołania posiedzenia Walnego 

Zebrania Członków oraz Nr 17/2015 z dnia 21.10.2015r. i 18/2015 z dnia 17.12.2015 w sprawie 

zwołania posiedzenia Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków. 
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7. Kontynuacja realizacji projektu w ramach środka 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy 

międzyregionalnej i międzynarodowej 

Projekt dotyczył budowy Centrum Promocji i Edukacji w Przewłoce wraz z zagospodarowaniem 

terenu. Wartość projektu: 783574,96 zł. 

8. Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2015 

Od 1 maja do 31 grudnia 2015r. Słowińska Grupa Rybacka w partnerstwie z Pomorską Siecią 

Centrów Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Słupsku oraz Fundacją Inicjowania Rozwoju "UP 

Foundation" z Gdańska realizowały projekt pn.: "Rośniemy - dojrzewamy - wspieramy. Wspólne 

działania na rzecz aktywności społecznej i III sektora w województwie pomorskim."  

Wartość projektu to 157 566,59zł, z czego dofinansowanych zostało 97 293,34zł. Dotacja dla 

Słowińskiej Grupy Rybackiej wyniosła 23 175,40zł. 

Projekt przewidywał m.in. wsparcie merytoryczne, coachingowe i rzeczowe organizacji 

pozarządowych działających na obszarze województwa pomorskiego, stworzenie zasad 

funkcjonowania funduszu lokalnego dla organizacji pozarządowych oraz poszerzenie Pomorskiej 

Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. SGR koordynowało ostatnie z wymienionych działań. 

W jego ramach przeprowadzono następujące działania: 

 zorganizowano dwa 2-dniowe szkolenia dla pracowników 9-ciu Lokalnych i Regionalnych 

Centrów Organizacji Pozarządowych z zakresu świadczenia usług informacyjnych, 

doradczych i szkoleniowych skierowanych do organizacji pozarządowych i lokalnej 

społeczności, 

 przeprowadzono 110 godzin konsultacji dla pracowników trzech Lokalnych Centrów 

Organizacji Pozarządowych, 

 zrealizowano proces certyfikacji trzech Lokalnych Centrów Organizacji Pozarządowych, w 

tym Słowińskiej Grupy Rybackiej. 

9. Działalność Lokalnego Centrum Organizacji Pozarządowych  

a. Realizacja projektu „TOP Model…” 

W 2015r. Lokalne Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzone przez SGR 

realizowało działania na rzecz organizacji pozarządowych z powiatu słupskiego. 

Zostały one zrealizowane w ramach projektu „TOP Model” szczegółowo opisanego w 

następnym punkcie.  

b. Działalność informacyjna 

Poza zadaniami prowadzonymi w ramach projektu zewnętrznego LCOP prowadziło 

działalność informacyjną: regularnie przesyłało organizacjom informacje nt. 

aktualnych konkursów grantowych oraz bieżących wydarzeń związanych z  sektorem 

społecznym, a także o inicjatywach lokalnych organizacji pozarządowych. 

c. Przystąpienie do Pomorskiej Sieci Organizacji Pozarządowych 

W grudniu 2015r. Stowarzyszenie przyjęte zostało do Pomorskiej Sieci Centrów 

Organizacji Pozarządowych (PPSCOP). Sieć jest związkiem stowarzyszeń, do którego 
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należą dwa regionalne i siedem lokalnych centrów organizacji pozarządowych z całego 

województwa.  

10. Udział w projektach zewnętrznych 

a. Projekt „Wirtu@lni-Re@lni” realizowanym przez Fundację IRSE oraz Akademię 

Pomorską w Słupsku 

Projekt składał się z kilku etapów - szkoły tolerancji dla liderów lokalnych, warsztatów 

uwrażliwiających dla lokalnych społeczności oraz Żywej Biblioteki i wystawy. Działania te 

miały na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu mowy nienawiści. Dzięki udziale w 

projekcie, Słowińska Grupa Rybacka zorganizowała na swoim terenie 9 spotkań 

warsztatowych, 8 spotkań z cyklu Kino Tolerancja oraz 1 Żywą Bibliotekę. W projekcie łącznie 

uczestniczyło około 140 osób.  

 

b. Projekt „TOP Model współpracy w województwie pomorskim” realizowany przez Centrum 

Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku 

 

Celem projektu było polepszenie jakości współpracy między władzami samorządowymi a 

organizacjami pozarządowymi. Słowińska Grupa Rybacka prowadziła działania służące 

podniesieniu jakości współpracy między Gminą Ustka a organizacjami z jej terenu, a także 

zwiększeniu wiedzy przedstawicieli sektora społecznego na temat współpracy z jednostkami 

publicznymi. W ramach projektu: 

 powołano Zespół i Grupę Robocze składające się z przedstawicieli organizacji 

pozarządowych i pracowników Urzędu Gminy, których celem było wypracowanie 

narzędzi współpracy między tymi podmiotami. Odbyło się 9 posiedzeń Zespołu i Grupy, 

podczas których stworzono następujące narzędzia: 

 zakładkę internetową dla organizacji pozarządowych na stronie Gminy Ustka, gdzie 

umieszczone zostały m.in. pełne zestawy dokumentów i informacji dotyczących 

konsultacji społecznych i zlecania zadań publicznych, a także baza danych organizacji, 

które również stanowiły narzędzia współpracy JST z NGO, 

 imprezę integracyjną dla organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów 

terytorialnych i lokalnej społeczności, podczas której zaprezentowało się 15 

organizacji i grup nieformalnych, 

 Regulamin w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z 

organizacjami pozarządowymi, którego powstanie zostało poprzedzone 

konsultacjami z przedstawicielami sektora społecznego; 

 sporządzono Raport z badań nad jakością współpracy między organizacjami 

pozarządowymi a Gminą Ustka, 

 podpisano porozumienie z Gminą Ustka na prowadzenie Lokalnego Centrum Organizacji 

Pozarządowych, 

 przeprowadzono: 5 spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych, w których 

udział wzięło łącznie 89 osób, 6 szkoleń nt. współpracy jednostek samorządu 

terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, w których udział wzięło łącznie 90 osób, 

 zrealizowano 60 godzin doradztwa dla organizacji pozarządowych z zakresu ich 

funkcjonowania, księgowości, współpracy z JST i promocji. 
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III. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego. 

W roku 2015 Słowińska Grupa Rybacka nie prowadziła działalności gospodarczej. 

IV. Przychody Słowińskiej Grupy Rybackiej 

Informacja o wysokości uzyskanych przychodów: 

Przychody z działalności statutowej - składki 

brutto określone statutem 
98 065,12 

Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej 

pożytku publicznego 
253 748,39 

Odpłatna działalność statutowa 400,00 

Przychody finansowe 0,00 

 

V. Koszty Słowińskiej Grupy Rybackiej 

Informacja o poniesionych kosztach na: 

Koszty realizacji działalności statutowej 

nieodpłatnej pożytku publicznego 
221 699,78 

Koszty realizacji działalności statutowej 

odpłatnej pożytku publicznego 
3 766,21 

Koszty finansowe 0,28 

 

Podpisy członków Zarządu: 

 


