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Do realizacji na najblŁszę lata zapisano szereg przedsięwzięć, zmieruających do
wYkorzYstania mocnych stron i szans płynących z olri,cŻeńa o.* *y"timinowanla iłabycn
stron i zabezPieczenia się ptzed zagrożeńami zewnętrznymi. Działańa te polegaj priede
ą
wszYstkim na: Pełnym zdiagnozowaniu posiadanych zasobów historyczny.rr, ńrńov1rych

i PrzYrodnicrychvfiazz określeniem stopniaprzydafirości zasobów dla ro#oju obszaru
LŚR,
zagosPodarowaniu i przygotowaniu zidentyfikowanych zasobów d; efektywnego
wYkorzYstania w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego, poprawie przepływu *"..ofo
rozumianej informacji i al<tywizacji mieszkańców obszaru LSĘ przec iwdzińańuwykluczeniu
sPołecznemu i Przeciwdzińańu ubóstwu, kreowąniu pozarolńczych miejsó pracy i
dYwersYfikacja źródełdochodu dla mieszkańców, wzmacnianiu kapitału społecznógo,

promocji obszaru i jego walorów.
W PersPektywie długofalowej podejmowane zadanią określone w LSĘ kierują do
nównoważonego rozwoju wskazanego obszaru ofźa poprawy jakościzycia mieszkńiów

osiągając efekt synergii. Niezbędne

jest podjęcie dzińń

w

kierunku rozwoju:
PrzedsiębiorczoŚci, podniesienia poziomu kapitafu ludzkiego i społecznego, zmniejrr"niu
bezrobocią wsparcia grup defaworyzowanycll, ze względu na dojścieOo
ryiriow pruóy or*
osób zagroŻonYchubóstwęm lub wykluczeniem społecznym, zdywersyfikowania działalności
gosPodarstw rolnych. LGD widzi i chce wykorzystać ogromny potencjał Partnerstwa w
sferze
rozwoju funkcji turystycmej anz zachowania dla kolejnych pokoleń przyjaznego środowiska
pfacy, rekreacji i wypoczynku, przyjednoczesnej ochronie przyrody.

I.

Charakterystyka LGD

1. Nazwa

LGD

Lokalna GruPa Dzińania( LGD ) dzińapodnazwąStowarzyszenie
,,Lokalna Grupą DziŃania
Pojezierze Brodnickie" i posiada status pra\ilny stowarzyszenia ,,specjalne" dzińa na
podstawie :
1) ustawY z dńa20 lutego żal§t. o rozwoju lokalnym zudzialemlokalnej społeczności(
Dz. U. z 2ań r. poz. 37S );
2) ustawY z dńa 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z2001r. Nr 79,
poz. 855 ze zła..);
3) Rozporądzenia Parlamęntu Europejskiego i Rady (UE) nr I303/2aB dńa t7
grudnia2013 rokuustanawiające wspólneprzepisy dotycąceEwopejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu społecznego, Fundusru Spójności,

i

z

EuroPejskiego Funduszu Rolnego otaz Europejskiego Funduszu tvtoriklego i
RYbackiega otaz ustallawiające przepisy ogólne do§czące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regiolalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
EuroPejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiega oraz uchylające rozpirzĄózenie
Rady (we) NR 1033/2006 (Dz. Urz. UE L347 z2a.l2.ż013 r.);
4) UstawY z dnta 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym zudzińęmlokalnej społeczności
(Dz. U. z 2a15 r. poz. 378 );
5) UstawY z dńa 10 liPca 2ań r. o wspieraniu zróvłnaważonego rozrł,oju sektora
rYbackiego z udzińem Europejskiego Funduszu Morskiego i Ryńackiego (Dz. |J. z
2015 r. poz. l358 );.

6)

orazniniejszego Statutu.

W Stowarzyszeniu człoŃami są: przedstawiciele sektora publicznego, lokalnych
partnerów społecznych gospodarcrych oraz mieszkańców. w nasąrm stowarzyszeniu

i
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funkcjonuje: Walne zebranie człoŃów, Zatząd, Komisja rewizyjnaorazkada. LGD stanowi
zwaĘ,obszar sąsiadujących ze sobą gmin o wspótnych walorach i zasobach.

2, ZwięzĘ opis obszaru
Lokalna Strategia Rozwoju ( LSR ) opracowan aprzezlGD realizowana będzie naobszatzę
dziewięciu gmin Powiatu Brodnickiego: Bartńc*i, Bobrową Brodnicy, Brzozia, Gótzna,
Jabłonowa Pomorskiego, Osieka, Świedziebń,Zbiczna, co stanowi niecałe g7,7gYa obszaru
całego Powiafu Brodnickiego. Wszystkie gminy połozone są na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego i w granicach jednego powiatu (brodnickiego), co odwzorowuje
spójnośćadministracyjną obszaru LGD. Siedem spośród wymienionych ,gmin to grniny
wiejskie, natomiast dwie gminy (Jabłonowo Pomorskię Górzno) są gminami miejskowiejskimi. Taka strukrura wskazuje na typowo wiejski charakter obszaru.

i

Tabela lTyp gmin obszaru

LSR

Źródło: GUS 2a13- http://btp.stat.gov.pl/dzialalnosc-staĘstyki-publicznej/rejestrłeryt/.

Na podstawie art, 5, ust. 3 ustawy Dz.IJ poz. 378o RLKS podstawą do wyliczenia
liczby ludnościw kontekście waruŃów dotyczących minimalnej liczby gmin oraz minimalnej
i maksymalnej liczby mieszkańców, ustala się wedfug stanu na dńeń 3tr grudnia 2aI3 r. na
podstawie danych GUS (wynikowych informacji statystycznych, ogłaszanyoh, udostępnianych
lub rozpowszechniarrych zgodnie z przepisami o sta§styce publicznej). Obszar opracowywanej
LSR na koniec 2013 roku zamieszkiwńa 49 523 osoby na powierzchni 1017 km2, z częgo
wynika, że średnia gęstośćzaludnienia wynosiła 48 osób na '], h,srŻ. Z tńęlt zamieszczanej
poniZej wynika rówńeż, że największę zaluónienie jest w mieściei gminie Jabłonowo
Pomorskie i wynosi 67 osób nakn2, a najmniejsze zaludńęnie jest na terenie miasta i gmrny
Górzno i wynosi 33 osoby takm2.

Tabela 2 powierzchnia liczba ludności

Zródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS Bank
Danych tokalnyń,
Pod względem fizY^c,zno-geograficznym obszar ten jest połozony w granicach
makroregionu Pojezierua Chełmńsko-Dobrzyńskiego. Centralna
częśćobszaru lezy w
granicach mezoregionu n9{nl Drwęcy._Północna
pojezierza
granicach
ił
Brodnickiego, a
zachodni &agment (na zańód, od rzeki LuĘny) Pojłzierza
Chełmńskiego. Na pofudnie i
wschód od DolinY DrwęcY rozPościera-się *eróiegion PojezietzaDobtzyńj.i.go. północno
_
wschodnie Peryferie Powiatu (gm. Bruazie) tJzą w granicacłl
caruu Lubawskiego, a
pofudniowo-wschodnie w granicach Równiny ił.^i"*rń.j.
Ze względu na lokalizację Posiadamy pewne specyficzne uwarunkowania,
m.in. w postaci
licznYch zasobów historyczno-kulturowych. Ńyiarzeńa historyczn"
*u.lą." miejsce na
naszYm obszarue uksztahowały jednocześnie pewną tożsamość
i odrębnośćkulturową
zamieszkującYch tuludń, czego przejawem ,ą m.i". stĄ
charakt
dla ziemi
chełmińskiej i dobtzYńskiej oraz liczne lokalnę pieśnii tńce.
"ryŚty"ory
obszar LSR
lezy wokół Doliny
9*ę:Y, która jest Prawobrzeżnym {opływem Wisły. Powierzchnię naszego obszaru z
charakterysĘczną rzeŻbą terenu uksaaŁowało 11
§s. iat temu ostatnie zlodowacenie zwane
północnoeuropejskim.
Omawianę g'oloY Połozone są w północno-wschodniej
częściwojewództwa kujawsko_
Pomorskiego, Od PÓłnocY wschodu teren ten grańczy z województwem warmińsko_
mazurskim (Powiat nowomiejski i działdowski), od półodoio*"go
wschodu - z województwem
mazowieckim (Powiat zuromiński), od. połuónia z powiatem
rypińskim, od pofudniowego
zachodu z Powiatem go]ulsko-dobrzyńskim, od ńhodu
z wĘWzeskirą a od północnego
zachodu z powiatem grudziądzkim.
Powierzchnia gmin naleŻących do LGD wynosi 1017 km2,co
stanowi g7,7g oń powierzchni
brodnickiego
oraz 5,66 Yopowierzchni całego wojewódawa kujawsko-pomorskiego.
Powiatu
Powierzchnię obszaru zaprezentowano wponizszej ńU"n. "

_
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Tabela 3 Powierzchnia obszaru LGD

Bańniczka

83

Bobrowo
Brodnica

I45
I27

Blzozie
Gólzno

Jabłonowo pomorskie

Osiek
swiedziebnia

Zbicrnt
Obszar LGD

94

Da
l35
75

8.16
14.25
12.49
9.24
11"80

13-27

7,34

l04

l0.27

Ł34

13"18

rct7

100.00

Źródło: GUS - Bank Danych Lokalnych,

Na terenie LSR będą realizowane operacje w ramach frurduszy: EFRROW EFMR,
EFRR i EFS .
S/ ramach EFRROW, RLKS będzie wdrażany w PROW 2al4-20ż0, EFFROW na obszarach
wiejskich (tj. oa abszarzę całego hłaju z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkńców
większej ńż2B tys.), w zakresie EFMR w PO RYBY na obszarach rybackich pod warunkiem
spełnienia dodatkowo ponizszych waruŃów. Na obszarze objętym LSR, której realizacjama
być współfinansowana ze środków EFSI, w tym EFMR liczbaosób zatrudnionych w seklorze
rybackim winna wynosi co najmniej 50 osób i wartośćprodŃcji miqzona w przychodach z
działalnościrybackiej wynosić co najmniej 1 300 000 PLN.I ten warunek jest spełniony, gdyz
rranaszym tęrenie są to następujące jednostki:

Tabela 4 PodmioĘ rybackie.

}

Bartoszewicz Henrvk
chudzński piotr

3

Jodko Dominik

4

kowarski Michał
Lewiński piotr
Łęsowski Krazimierz
Małkiewicz Roman
piotrowska Daniela
Guenźel piotr
Brodziński Mirosław
szczenaniak Rvszard
Mieczyński Michał

1

5
6
7
8

9
10
11
12

Górzno
Brzozie
Bobrowo
Brodnica
Brodnica
Bobrowo
Brzozie
Brodnica
Brodnica
Zbiczno
Brzozię
Bobrowo

Zbi:Cz;nO

Jakubowski Grzegoru

Brodnica

Zlic1ny,.B.rzozie,BoU@
Swiedziebnia, Bartniczka, Osiek,

Jńonowo

Zródło : Opracowanie własne.

Nasze Stowarzyszenie będzie realizować
operacje ze środków EFS i EFRR w ramach
PrzYj ęĘ Przez Zauąd Województwa 8 grudnia 2dl4
r.,która jest
ustaleń PomiędzY Zarządem Województrva
"r.r.ń ostatecznych
a-Komisją Europ9j_ską po przesłaniu
uwag przez
Komisję EuropejsĘ poprzęzsystem SFC2014
d"iu
r.

RPo

';;d"iałala
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3. Mapa nr 1 Granice administracyine obszaru

LSR Stowarzyszenia,,Lokalna

Grupa Działania P oiezierze Brodnickie",

JA§Ł*fi al{§ pt]*ś§R€xl§

x

Miasto Brodnicanie jest włączonado obszaru opracowywanej

LsR

Żró dło : St ąrostwo P ow iat ow e w Br o dnicy.

4.

Opis proce§u tworzenia partner§twa.

procęs budowania

LGD jako

Stowarzyszenia silnego, trzysektorowego partnerstwa
publiczno-prywatnego szęściugmin: Barńcrku Bobrowo, Brodnicą Brzońe, Jabłonowo
iomorskie i- Zbiczno rczpocz$, się w 2007 roku. Priorytetowym celem, który PrzYŚwiecał
utworzeniu tegoż Stowarzyszenia było wypromowanie walorów terenu vłyżejwYmienionYch
szęściugmln; stworzenie jak najlepszych warunków do Ęcia dla ich mieszkńców oraz
ochrona środowiska i krajóbrazu, nurr"go cennego przyrodniczo terenu. Pomysł utworzenia
Stowarzyszenianaradziłiię u lokalnych aktywistów, którzy spotkali się p9 razpterwszY 2
kwietnia 2007t. w siedzibie Urzędu Gminy Brodnica, w liczbie 29 osób. Efektem tego
spotkania było prą,gotowanie dokumentacji do Ęestracji i ńożeńe jej w dniu 19 kwietnia w
RejonowY W
Ędzię Rejonowym w Toruniu, jednakże pomimo uzupehriania dokumentacji Sąd
Toruniu nie zarej estrował Stowar zy szenia.
Kolejne spotkanie zńoĘcielskie odbyło się 10 stycznia 2008 r. w składzie 21 osób. RÓwnieŻ i
tyr" i*"ń wniosek zastałodrzucony, pomimo iżtwotzącasię inicjatywa wnosiła uzuPełnienia
i poprawki do wniosku złożonegow Sądzie Rejonowym w Toruniu Wydział KrajowY Rejestr
Sądowy ( KRS ).
NistŃi, * Óoi, 1 pńdzlemtka 2008 r. lokalni &ńńacze zwołŃ kolejne spotkanie
zńorycielskie w skłaózie 18 osób. Liczba osób obecnych na tym sPotkaniu została
zredukowana ze względów praktycznych, poniewaz w przypadku poprawek statutu
jest
Stowarzyszenia każdoruio*o ia|ery zwoŁywać Walne Zębrantę Członków, a łatwiej
kolejnY
raz
zębrać potrzebną ilośćosób w przypadku mniejszego grona Stowarzyszenie Po
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Podjęło Próbę rejestracji i złażyłowniosek do KRS. W trakcie procedury Ąestracyjnej
rozPoczęto pracę nad dostosowarriem Partnerstwa do wymogów ustawy z 7 marca ż007 r. o
wsPieraniu rozwoju obszarów wiejskich zudzińęmśrodków Europejskiego Funduszu Rolnego
na tzęcz Rozwoju Obszarów Wiejskich, dającej możtiwośćubiegania się LGD o wybór Óo
realizacji LSR. W trakcie procęsu Ęestracji zaistniała konieczność przeprowadzenia
kolejnego spotkania zaŁoĘcielskiego, na któr5rrn dokonano zmian w stafucie i wniesiono o
Ęestrację Stowarzyszenia w dńu1.12.2008 r,
Pomiędzy spotkaniami zńożycielskimi (w listopadzie 2008 r.) przeprowadzona szeregspotkań
konsultacyjnych z mieszkańcami gmin tworzących Partnerstwo. Prace te zapociątiowaĘ
oPracowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarryszenia ,,Lokalna Grupa Dzińańa
Pojezierze Brodnickie". W roku 2015 do Stowarzyszenia,,Lokalna Grupa DzlńańaPojezierze
Brodnic}ie" wpłynęĘ deklaracje o przysĘpieniu w poczet cżonków zttzęch gmin: Górzno,
Osiek i SwiedŻebnia, które decyzjąZarząńuzostaĘ przyjęte. Jednocześnie gminy te wytaziły
wolę i cĘĆ realizaqi zńożeń nowej LSR na Lata ż014-2a2a ruzęm z sześcioma pozostałyrni
gminami. W nowej perspektywie finansowej w okresie 2a14
-202a ptagniemy skupiać sĘ w
dalszym ciągu na rozwoju infrastruktury technicmej orazrczwoju przedsiębiorczoŚci, w t}m
rozwoju turystyki zwykorzystaniem walorów turystycznych i zachowaniem stanu środowiska.
Stowarzyszenie w poprzedniej perspektywie ogłosiło 26 naborcw wniosków w koŃursach w
których wpłynęło168 wniosków. W perspektywie 2aa7 -za]3 zsealizowana i rczliczono w
konkursach na dzińanie Odnowa i rozwój wsi 21 projektów nałącznąkwotę 2 aT 116,80 zł.
W działaniu,,Małe projekty" złęńizawala 72 operacje na kwotę I a9' 668,9a ń.
Z działańaRóżnicowanie w kierunku działalnościnierolniczej wypłacono środki na 3 operacje
na kwotę ŻI2 845,50 ń. azdzińańaTworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw zrealizowano
2 oPeracje na kwotę 360 000,00 ń. Z faŃcjonowania i nabywania umiejętnościLGD podpisała
umowę nałącntąkwotę 10ż0787,97 ń. Zrealaowano również 2 projeĘ współpracy nałącznąkwotę
78 652,68 ń. Po rozliczeńu środków finansowych Stowarzyszenie zsęalizawńo budżet na
łącznąkwotę 4 797071,79 zŁ., czyli wydatkowano ponad 9a%optzyznanej kwo§.
Duzy udziń wpozyskaniu środków miały orgarrizacje pozarządowe które wperspektywie
Ża07,2aB rsealizowńy 23 projekty, podmioty tworące otaz wspóĘracująlę z naszym
Stowarryszeniem aktywnie uczestńczyŁy w opracowaniu tego LSR i będą zapewne aktywnie
uczestńczyĆ we wdraźaniu LSR. Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Dzińańa Pojezterze
Brodnickie" w ramach działń Program Operacyjny Kapitał Ludzki { POKL ) podpisało umowy
na 17 projektów (min. aktywizacja społe czna) naŁącznąfuvotę 1 778 490,63 ń zpowodzeniem
je zrealizawało, Instytucjami nadzorującymi był Wojewódzki IJrząd Pracy i RegionaĘ
Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na rr"ciz
aktywuacji mają również członkowie z sektora publicznego, Wórą również byli
beneficjentami pĄektów POKL iłączńe zrealizowńy 36 projektów za kwotę 6 663 8g7,t5 ń.
Członkowie Ci pozyskali również środkiz funduszu PO RYBY nałącznąsumę 1 820 67g,a0
zł. Wszyscy oni korzystali również ztwtychfunduszy zevłnłrtrznychw celu jak największego
rozwoju. Ptzy dobrze funkcjonującej współpracy wszyscy członkowie posiadają duze
doŚwiadczenie w konkursach i osiąganiu celów oraz wskaźników, które sobie zakładają.
Dlatego Stowarzyszenie w celu jeszcze sprawniej szej rcalizacji zadań opracowało pian
komunikacji.
W Planie komunikacji uwzględniliśmy cykliczne spotkania w poszczególnych gminach
naszego obszaru LSR, w których zapewne węzmą udziŃ osoby flzyczne, przedstawiciele
oryanizacji posiadających doświadczęńę we wdrżaniu i realizacji LSR, ale również dla osób,
które tego doświadczenia nie mają, ale przy szeroko zakrojonej pomocy LGD chcą dzięki
funduszom osiągnąć ..vq1vznaczone cele.
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5.

Opis struktury tGD.

Obecnie Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa DziŃańa Pojezierze Brodnickie" liczy
89człoŃów. Zgadńe ze statutem Stowarryszenia członkiem moze być zaróv,łno osoba

ftzyczna, jaki osobaprawna. Osoba flzycznamusi spełniać warunki określone wustawie Prawo
Dz.U. z\aW r. Nr 79, poz. 855 ze zn.) dzińaó narzęczrozwoju obszarów
wiejskich vłyrażającna piśmiedeklarację takiego dzińańa oraz ńoĘć deklarację
członkowską. Z kolei osoba prawna, w tym również jednostka samorządu terytorialnego, jest
zobowiązarta przedstawió uchwałę organu stanowiące go, zawierającą: deklarację przysĘpienia
do Stowarzyszeńa oraz deklarację dńaŁańartarzecz,rozwoju obszaru objętego LSR w której
wskazuje osobę do reprezentacji. Osoba ftzyczna ptowadząca dzińaLność gospodarczą slłada
o stowarzyszeniach

deklarację

i

zńącza dokument potwierdzający prowadzenie takiej działalności.Do
Stowarzyszenia może również przystąpić inna organizacja pozarządowa, która składa

i

wyznaczarcptezentałfia. W poniZszej tabeli znajdaje się zestawienie wszystkich
członków stowarzyszenia. Z ktćaą wynika, że naszę Stowarzyszenie jest dynamiczną
orgańzacjąi caŁy czas otwartą na nowych członków, a deklaracje wstąpieniaznajdująsię na
naszej stronie irrternetowej.
deklarację

Tabela 5 Lista członków Stowarzys zenia,,Lokalna Grupa DziałanizPojezierze
Brodnickie".

l

Bogusław Błaszkiewicz

gospodarczy

2.

Jan Zgliński

społeczny

3.

Jerry lanBączkowski

mieszkńców

4.

EdytaMaria Zabłotna

mieszkńców

5.

Krzysźof Miętkiewicz

mieszkńców

6.

mieszkńców
publiczny

8.

Monika sobczvk
Miasto i gmina
Jabłonowo pomorskie
reprezentowane przez
Katarrqa WeinertSnopęk
zdzisław Malinowski

9.

Anna strzelęcka

mieszkańców

GminaBrzozie

publiczny

7.

10.

gospodarczy

gospodarstwo
rolne

Jędnostka
samorządu
terytorialnego

kancelaria
Usług
Rachunkowyc
h

Jednostka
samorządu
terytorialneso

reprezentowanaprzez
Mirosław karbowski

l2

Prezes
Zatzadu
I Wiceprezes
Zarzadu
II Wiceprezes
Zarzadu
sekrętarz
Zarzadu
Skmbnik
Zarzadu
członek
czŁanek

Btzońe
Bańńczka
Brodnica
Bartniczka

Zbiczna
Zbiczno
Jabłonowo
pomorskie

Przewadńczą
cy Rady

Jabłonowo
porriorskie

członek

Jabłono,fuo

członek

Brzońę

pomorskie

1l

12.

13.

l4.
15.

Gmina zbiczno
reprezentowanaptzez
Katarryna
I(wiatkowska
Gmina Bartńczka
reprezentowanaprzez
piotr Rucński

publiczny

Jednostka
samorządu
terytorialnego

członek

Zbiczno

publiczny

Jednostka
samorządu
terworialneso
Jednostka
samorządu

Członek Rady

Bartniczka

członek

Bobrowo

cńonek

Bobrowo
Brodnica

Gmina Bobrowo
reprezentowanaptzez
paweł klonowski

publiczny

Daniel wierzchowski
Marian Tomoń

mieszkańców
mieszkańców

tefiorialneso

I członek

Komisji

t6.

17.
18.

19.

ż0.

Gmina Brodnica
ręprezentowana przez
Edward Łukaszewski
Andrzei Michałkiewicz
Produkcyjno-usfugowoptzetvłórcze
Przedsiębiorstwo
,,ROLPOLE" Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością
reprezentowanaprzęz
Jan ciechacki
Jacek Lurka
Leonard waldemar

mieszkńców

Katatryna

mieszkańców

Kowalski

21.

czubachowska
22.

kamil kalita

23.

Jerzy Fiiołek
Mirosław Maroński
25.
Krzysztof Fraszka
26. Aleksandra Malinowska
24.

27.

28.

29.
30.
31.

32.

publiczny

mieszkńców
gospodarczy

Jednostka
samorządu
terytorialneso

Produkcja
rolnicza i
usługi dla
rolnictwa

mieszkańców

mieszkńców
mieszkńców

mieszkańców
gospodarczy

Romanowski
Anna Romanowska
Jolanta witkowska
Gmina Osiek
reprezentowanaptzez
K:azimieru wol&am

mieszkańców

mieszkńców
mieszkańców
publiczny
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IIZastępca
Przewodńczą
cego Radv

Brodnica

członek
Członek Rady

Bobrowo
Zbiczao

członek
Pruewodniczą
cy Komisji
Rewizvinei
sekretarz
Rady
Członek Rady

Brodnica
Bobrowo

cńonek
członek Radv

mieszkańców
mieszkańców
mieszkańców

swiderska Maria
Jerzy Świderski

Stan i 5|ąy,,

Rerłrizvine

członek
członek

Działalność
portali
internetowvch

Zbiezno
Jabłonowo
pomorskie

Zbiczno
Zbicrun
Brzozie
Jabłonowo
pomorskie

członek
członek

Btzońe
Brzozie

członek

Bobrowo
Brodnica'
Bobrowo
Osiek

ęzŁonek
członek
członek

Stowarryszenie
Ekologiczno
Kulturowe ,tojezierze
Brodnickie"
reprezentowane wez
Mńsarzata Gutowska
Roman czachowski
34.
35. Stowarzyszenie,,Razem
dla Rozwoju Wsi
sumin sumówko i
Okolic reprezentowane
przez
Jerzy Michałowski
36. Miasto i Gmina Górzno
reprezentowane ptzęz
Tomasz kinicki
Gmina swiedziebnia
37.
reprezentowana puęz

33.

-

Wiceprzewod

społeczny

ticząca
Komisji

Zbiczno

Rewizyjnej

mieszkanców
spolecmy

członek
członek

Osiek
Osiek

publiczny

cżonek

Górzno

publiczry

Członek Rady

swiedziebnia

członek

swiedziebnia

mieszkańców
społeczny

członek

cńonek

swiedziebnia
Brodnica

społeczny

członek

Barkriczka

Koło Gospodyń
Wiejskich w Janówku
reprezentowane przęz
MŃgorzata

społeczny

Członek Rady

Brzańe

43.

Jan Sulecki

gospodarczy

członek

Osięk

44.

Ludowy Zespcń
Spońowy w
świedaebni
reprezentowafly przęz
Anna Brzóska

społecmy

cźonek

swiedziebnia

38.

szvmonzalewski
Piotr Burlnvicz

Sprzedń
dętaliczrnz

gospodarczy

pfzewagą
żyvrności,
napojów i
wyrobów
firtoniowych
39.
40.

4l.

Ewa szvmńska
Stowarzyszenie
Społeczno * Kulturowe
Przyjaciół Wsi
Karbowo
reprezentowanę przęz.
katarzyna korzeńska
ochotnicza straz
Pożamaw Grąawach
reprezentowanaptzez
Jan

42.

Kozicki

smoczńska

Gospodarstwo
rolne
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45.

46.
47.

48.

Stowarzyszenie
MiłośnikówTurystyki
Pieszo - Rowerowej
,,Jaśkowa Droga"
reprezentowane ptzęz
Mirosława kamowicz
Mariusz klonowski
Ośrodek Edukacji
Ekologicznej w Górznie
reprezentowany przez
paweł wiśniewski
Roman Małkiewicz

społeczny

członek

Zbiczno

mięszkńców

cźonek

swiedziebnia
Górzno

gospodarczy

gospodarczy -

rybacki

49.
50.

Michał kowarski
Eugeniusz Slesiński

mieszkńców
gospodarczy -

rybacki

51.

Jolanta Trzebiatowska

52.

Krzysźof Kamiński

mieszkńców

53.

Elżbieta cichowska
Kazimietz Łęgowski

mieszkńców

54.

mieszkańców

gospodarczy-

rybacki

55.

Ryszard Szczepaniak

gospodarczy-

rybacki

56.

Okręg Polskiego
ZwiązJ<ttWędkarskiego
w Toruniu
reprezentowany przęz

gospodarczy-

piotr chudżński

gospodarczy-

rybacki

członek

Przedsiębiorst Członek Rady
wo
produkcyjne
sektora
akwakultury
członek
Przedsiębiorst Członek Rady
wo
produkcyjne
sektora
akwakulturv
członek
Członek Rady

Przedsiębiorst
wo
produkcyjne
sektora
akwakulturv
Przedsiębiorst
wo
produkcyjne
sektora
akwakulturv

Dzińalność
gospodarstw

rybacki

Arkadiusz
Mierzejewski
57.

Usługi
furystycmo _
ekologiczne

Btzozię

Bartniczka
Bartniczka

Zbicmo
Jabłonowo
pomorskie

członek
Członek Rady

Zbiczno
Bobrowo

członek

Brzozie

lZastępca
Przewodńczą
cego Rady

Zbiczrto

rybackich i
wylęgarni ryb,
z wyjątkiem
działalności
usłusowei
Przedsiębiorst Członek Rady
wo
produkcyjne

Brzozię

sel<tora

58.

Stowarzyszenie Na
Rzecz Rozwoiu Miasta

akwakulturv
społeczny

cńonęk

15

Górzno

59.

i Gminy Górzno
reprezentowanę ptzez
Michał wierzbicki
zafia sikorska

cńonek

społeczny

Zbiczno

Zródło: Opracowane własne na podstawie deklaracji.

W poniższej tabeli wskazano udztń procentowy przedstawicieli poszczególnych
sektorów w składzie całego Stowarzyszenia. Strukfura reprezetiatywności poszczególnych
sektorów w ogólnej liczbię 59 cńottków LGD. Każdaz gmin cźonkowskich ma co najmniej
po jednym przedstawicielu każdego z sektorów.
Tabela 6 Podział ilościowyi procentowy poszczególnych sektorów.

Sektor społeczny i mieszkńców,

statutem członek mvyczajny Stowarzyszenia jest zobawiązany do:
propagowania celów Stowarryszenia i aktywnego uczestnictwa w realizacji tych celów,
prześruegańa postanowień Statutu, opłacania składki członkowskiej, brania udzińu
w Walnych Zębrańach CzłoŃów. Wedfug wspomnianego dokumenfu przysługują mu
następujące prawa: może wybieraó i być wybierarrym do władz Stowarzyszenia, składać
Zarządowi Stowarzyszenia wnioski do§czące dzińa|ności StowarzyszeŃa, btać udziń

Zgodnie

zę

w organizowanych ptzęz Stowarzyszenie przedsięwzięciach o chara*terze informacyjnyrn lub
szkoleniowym. Ponadto członek ten ma wstęp na organŁowane przez Stowarzyszenie imprezy
kulturalne.

6.

Opis składu organu decyzyinego.

Qrganem decyzyjnym o kluczowym znaczęńa dla funkcjonowarria LGD jest Rada.
jej
skład wchodzą ptzedstawiciele wszystkich sektorów: publicznego, gospodarczego i
'M
społecznego oraz mieszkńców, z zastrzezeniem, że żńęn z sęktorów nie może mieć więcej

ńż 49% głosów na kazdym

etapie dzińańa Rady. Do wyłącznej kompetencji Rady należy
wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparcią które mają być rcaLizowane wramach LSR.
Rada posiada Regulamin organizacyjny, zapewniający przejnystość,demokratycznośó oruz
jawnośćpodejmowania decyzjt. Regulamin precyzuje zasaĘ wyboru cźonków Rady,
przewodniczącego, zwo§rrania posiedzeń i ich przeprowadzańą głosowania nad operacjami,
sporządzańa dokumentacjtzposiedzeń oraz składaniazapytńi wolnych wniosków. Zgodnie
z §Zż, Regulaminu Rady Stow aruy szeńa,,Lokalna Grupa DńŃańa P ojezierze Brodnickie'?, w
głosowaniu nie mogą brać udział osobylprzedstawiciele w sprawach w których są stroną
osobiście lub spokrewnieni, spowinowaceni do drugiego stopnią ewentualnie gdy zachadzi
zalężnośćsłużbowa. Oświadczęnieo braku w/w okolicznościwszyscy członkowie Rady
w}pełniają przed oceną danej operacji. Członkowie Rady pełnią funkcje osobiście, nie ma
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możliwościudzielania pełnomocnictw osobą trzecimw podejmowaniu decyzji.Ponad to przed
wyborem operacji do realizacjikłżdy zczłonków Rady dokonuje wpisu w Ęestrze intęresów.
Procedura ta ma ogranic zyć rcprezentatlrłmośćj ednego sektora powiązanego z innym sektorem
przy wyborze operucjii ustaleniu kwoty wsparcia, np. zakazczłonkostw al rcprezentacji członka
sektora społeczno - gospodarczego ptzęz osoby powiąane sfużbowo z cńottkalrli z sektora
publicznego.
Rada składa się z 15 osób wybieranych i odwoływanych przez Walne Zehtańe
Członków Stowarzyszenia, spośród członków tego zebrania, ptzy zachowaniu dla sektora
rybackiego nie mniej niż 30 %o ogólnej liczby głosów w Radzie, ale zachowując zasadę że w
składzie organu .declzyjnego nie możę być ponad 49Yo ptaw głosu dla jednej grupy
interesrr/sektora. Żaden z cńotlkow Rady nie możę wykonywać prac narzeczbiura LGb, ió
vłynlka z §3 Regulaminu Rady będącego zńączńl<lem do Uchwały Walnego Zebrańa
Członków z dńa 18.12.2a15 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Rady. Częśó osób
wchodzących w skład Rady, posiada wysokie kwalifikacj ę oraz doświadczenie ząwodowe.
Znacząca częśćosób wchodzących w skład brńaudziń w szkoleniach, dotycących tematyki
nviązanej z proglamem operacyjnym ,,Zrównowirzony rczwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżmych obszarów rybackich 2007-2013" Ośpriorytetowa 4 - Zróvlnowużony rozwój
obszarów za\eżnyeh od rybactwa oraz innych. Wiedza zdobytapodczas szkoleń przyczyni się
z pewnoŚcią do sprawnego i efektywnego wdrażania LSR. Większośó członków posiada,
również bogate doświadczeniezwięarlę z realizowaniem 1ub współudzińęm w realizacji
projektów dofinansowanych z UE, zwłaszcza w ramach LEADER oraz samym ocenianiu
wniosków, poniewź jest to ich druga kadencja.
Reasumując nalezy podkreślić,iZ nabya wtedza, i doświadczeńe cńollków będzie
pomocna podczas skomplikowanego proce§u wdtażania strategii.
Dodatkowo dla zachowania poprawności w funkcjonowaniu Rady, podniesienia wiedzy i
kompetencji jej członkowie będąpodlegać szkoleniom procesu wyboru operacji oraz ustalenia
kwo§ wsparcia. Nieobecność na szkoleniu jest równoznaczna z wyhuczeniem z wyboru
operacji na posiedzeniu Rady. Kolejne szkolenia będą prowadzone po każdej zmianię zasad
wyboru operacji przed przystąpieniem do wyboru operacji i nieobecnośćna szkoleniu jest
równoznaczna z wykluczeniem z wyboru operacji na posiedzeniu Rady. Szkolenia będą
prowadzone równieź dla człoŃów Rady w przypadku zastosowania rńących uchybień
podczas procesu wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia i nieobecnośćna tym szkoleniu
jest równoznacznazwykluczeniem z wyboru operacji na posiedzeniu Rady. Bezpośrednio po
każdym szkoleniu będzie przeprowadzony egzamtn zę zdobytej wiedąy w formie testu
pisemnego jednokrotnego wyboru odpowiedzi lub odpowiedzi własnej na zadańe pytanie
egzaminującego.

Tabela 7 Dane członków Rady z opisem reprezentowania.

:§ii,

1

Gmina Brodnica

2

ZdzisŁaw Malinowski

Edward
Łukaszewski

l7

publiczny

Brodnica

gospodarczy

Jabłonowo
pomorskie

J
4
5

6
7

8

9

Gmina Bartniczka
Mirosław Maroński
Kamil Kalita

katarmta czubachowska
Produkcyj no- usługowoprzetulótcze
Przedsiębiorstwo ROLPOLE
Spółka zograńczoną
odpowiedzialnością

piotr Rucinski

mieszkańców

Jan ciechacki

Eugeniusz Ślesinski
tsl.aziglńerz

Łęgowski

10

Roman Małkiewicz

ll

piotr chudzński

12

Koło Gospodyń Wiejskiclr w
Janówku repręzentowane

13

Krzysńof Kamiński

14

Gmina swiedziebnia

15

Okręg Polskiego Związkl
wędkarskiego w Toruniu

oublicmv

Mńgorzata
smoczńska
Szymon
Zalewski
Arkadiusz
Mierzeiełrski

Bartńczka
Zbiczno

mieszkńców

Jabłonowo
pomorskie

mieszkańców
gospodarczy

Zbiczno
Zbiczno

gospodarczyrvbacki
gospodarczyrybacki
gospodarczyrvbacki
gospodarczyrvbacki
społeczny

Bartniczka

mieszkańców

Jabłonowo
pomorskie

publiczny

swiedziebnia

Gospodarczy rvbacki

Zbiczno

Bobrowo

Btzozie

Brzońe
Brzońe

Żródło: Opracowanie własne na padstawie złożonych deklaracji.

7.

Zwięzła charakterysĘka rozwiązań stosowanych w procesie deryryinym,

Dokumentem nadrzędnym jest statut Stowarzyszenia,,Lokalna Grupa DzińańaP ojezietze
Brodnickie", który między innymi reguluje zasady nabywania i utraty człoŃostwa w LGD
oraz jej organach, określa zasady dzińańą w tym międrv innymi zasady opracowania i
wdrazania LSR. Kźdemu członkowi nłyczajnemu Stowarzyszenia, obecnemu na Wa]nym
Zębrańv Członków przysługuje jeden głos, a w przypadku równego rońożeńa głosów w
trakcię głosowanią decydujący głos ma Przewodniczący Walneea Zebtańa Cźonków

Rada jest organem decyzyjnym, składającym się do 15 członków wybieranych i
odwoływanych przez Walne Zębrańe Członków Stowarzyszenia spośród członków tego
zębrańaprzy zaebawaniu dla setrdora rybackiego nie mniej ńż3a % ogólnej liezĘ głosów w

Radzie, ale zachowuj ąc zasaóę, ze w składzie organu decyzyjnego nie moze być ponad 49Yo
praw głosu dlajednej grupy interesu/sektora. Rada wybiera ze swego grona Przęwodniczącego)
jego I Zastępcę,Il Zastępcę i Sekretarza. Organ decYzyjny został omówiony w podrozdziale
,,Struktura organu decyzyjnego" niniejszej Skategii. Na poziomie podejmowania decyzji ani
władze publicme - określone zgodnie z przepisami krajowymi - ani inny sektor nie może
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posiadać więcej ńż 49% praw głosu. Członek Rady nie może być równocześnie członkiem
innego organu: Komisji Rewizyjnej,Zatządu LGD lub pracownikiem LGD.
Do wyłącznej właściwościRady na|eży wybór operacji oraz ustalenie kwoty wsparciadokonanie oceny wniosków o prTyznanie pomocy pod kątem zgodności z LSR i kryteriami
wyboru określonymi w procedurze wyboru operacji LSR oraz ustalenie kwoty wsparcia.
Prace Rady reguluje regulamin, który został przyjęty uchwałą Walnego Zrbtańa Członków.
Regulamin ten określaszczegółowo zasńy zwoĘwania organizowania posiedzeń,
rcmłiązańa doĘczące wyłączeniaz oceny operacji, zasady podejmowania deeyzji w sprawie
ocęny i wyboru operacji i protokołowania posiedzeń i ewenfualnemu wykluczeniu człot*a z
Rady. Zaudział w posiedzeniu Rady kazdemu cżonkowi Rady prąmaleźna jest dieta zgodnie
z uchw ńą Walne go Zebr ania Członków.

i

W skład Rady Stowarzyszeńa,,Lokalna Grupa Działańa Pojezierze Brodnickie"

wchodzi 15 osób reprezenfujące wszystkie sektory: publicznego, społecznego i gospodarczęgo
oraz mieszkańców przy czp przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych
stanowią ponad połowę składu Rady (20% członków pochodzi z sektora publicznego,33,33%o
ze społecznego i mieszkańców, a 46,67YonaleĘ do sektora gospodarczego).
Członek Rady na posiedzeniu Rady przed przystąlieniem do oceny wniosku sprawdzi
złożonywniosekpod ewentualnym kątem bezstronności oraz przynalehlości do grupy interesu
- to grupa jednostek połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści,któĘ
członkowie mają świadomośćistnienia tych więzów. Jej członkowie mogą brać mniej lub
bardziej aktyvrny vdział w arrykulacji swoich interesów wobec ins§ńucji państwą starając się
wpĘnąć na realizację tych interesów. Mogą to być np. organizacje branżowe, grupy
producentów. W prąrpadku prrynaleimości odstępuje od oceny tegoż wniosku, co odnotowuje
w Ęestrze interesów.

Zarząd Stowarzaszenia jest organem wykonawczym. Realintje zadańa wykonawcze
działalnościStowarzyszenią atakżę reprezentuje je na zęvłnątrz. Zarząd składa się z 5 osób:
Prezesą dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. Posiedzenia Zaruądu odbywają się w
miarę patrzeb, jednak ńe rzńziej ńż mz na 3 miesiące. Do zakresu dńałańa Zarządu
Stowarzyszenia należy w szczególności:
1 ) przyjmowanie nowych cżonków Stowarzyszenią
2) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnąttzi dzjńańe w jego imieniu,
3) kierowani e bieżącą pr acą stowarzyszenia,
4) zwoĘwanie Walnego Zębtańa Członków,
5) powoływanie birrra Stowarzyszenią powoĘwanie odwoływanie kierownika biura
stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego biura,
6) ustalanie wielkościzatrudnianiai zasad wynagradzania pracowników biura stowarzyszenią
7) ustalanie regulaminu biura stowarzyszeńą
8) opracowywanie pĄektu LS& oraz innych wymaganych przepisami Ustawy z dnia2} lutego
2015 t. o rozwoju lokalnym z udzińęm lokalnej społeczności( Dz. U. z 2a15 r. poz. 378 ) i
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 dokumentów, celem przysĘpienia do
konkursu na realŁację LSR,
9) przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej
dofinansowanie, zgodnie zprzepisami Ustawy z dńa20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym'z
udziałem lokalnej społeczności(Dz.U. z2015 t. poz.378 ) i Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2al4 -2020,
10) realizacja LSR zgodnie z zasńami wynikającymi z przepisów ustawy o RLKS z dńaż0
lutego 2015 t. o rozwoju lokalnym zadzińem lokalnej społecmości( Dz. U. zż015 t. poz.378
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) i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaW - 2a20 w tym ogłaszanie konkursów na
projekty, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do
reŃzacji w ramach strategii,
11) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na
realizację celów z innych programów pomocowych,
12} nadzór nad przestrzeganiem postanowień statufu LGD,
13)realizacja uchwał §/alnego Zębtania Członków i Rady,
1 4) ustalanie projektu budzetu Stowarzyszenią
1 5) sprawowani e zarządu nad maj ątkiem Stowarzy szeńą
16) podejmowanię decyzji w sprawie nabycia tzbyciamajątku ruchornego)
17) podejmowanie decyĄt w sprawie zaciągaria zoboułtęań w imieniu Stowarzyszenia do
kwoty 100.000 PLN,
18) składanie sprawozdańze swej dzińalnościna Walnym Zńtańu Członków.

Komisja RewĘjna jest organem Stowarzyszenia składającym się z 3 członków:

Przewodniczącęgo, Wiceprzewodniczącego i jednego cńar*rą wybieranych i odwołylvanych
przez'Walne Zebtańę Członków. Do zakresu dńńańaKomisji Rewizyjnej naleĘ:
1) kontrolabieżącej pracy Zatądą Rady LGD,
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium ólaZarząduna Walnym Zębtania

3)

Cżonków,

występowanie z wnioskiem o zwołanie \Malnego ZebtańaCzłonków,

ńńać sprawozdanie finansowe
vłarzyszeńa zgadńe z przepisami o racbunkowości.
W statucie Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Dzińańa Pojeziaze Brodnickie" §
Z0.określono, kto nie może zostać cźonkięrn Komisji Rewizyjnej. Z którego wyniką że
cżonkiem nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione
umyślnieoraz cźonkowie Komisji nie mogą pozostawać z ezłankami Zauądu w zńązku
małzeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległościz §rtułu
zatruónienia.
4} dokonywanie wyboru podmiotu mającego
Sto

8. Wskazanie dokumentów reguluiących funkcionowanie

LGD.

Ra,da posiada Regulamin otgantzacyjny, zapewni ający przejrzystośó, demokratyczność
olaz jawnośó podejmowania decyzji. Regulamin precyruje zasady wyboru członków Rady,
przewodniczącęgo, zrvoływania posiedzeń i ich przeprowadzania, głosowania nad operacjami,
sporuądzańa dokumentĄi z posiedzeń oruz składania zapylafii wolnych wniosków. Zgodate
z §22. Regulaminu Rady Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickieo', w
głosowaniu nie mogą brać udział osoby, przedstawiciele w sprawach w których są stroną
osobiście }ub spokrewnieni, spowinowaceni do drugiego stopnią ewentualnie gdy zachodń
zalęźmośćsłużbowa. Oświadczenie o braku w/w okoliczności wszyscy członkowie Rady
wypełniają przń oceną danej operacji.
Rada składa się z 15 osób wybieranych i odwoływanych ptzez Walne Zńtante
Cźonków Stowarzyszenia, spośród członków tego zebrania, Żaden z cńotków Organu
Decyzyjnego nie jest zatrudniony w biurze LGD. Zgadńe z §3 Regulaminu obrad Rady
będącego zńącznlkjem do Uchwały Walnego Zębrania Członków z dnia 18.12.2a§ roku w
sprawie przylęeia Regulaminu obrad Rady członkiem Rady nie może być osoba wykonująca
pracę natzeczbiura.

2a

Stowarzyszenie posiada w swoich zasobach dodatkowo takie regulaminy jak: polityka
bezpieczeństwa oraz polityka rachunkowości.
PoliĘka bezpieczeństwa dotyczy przetwaruartia i ochrony danych osobowych, która jest
zńącz,rllkiemdo uchwaĘ Zaruądllt 1812014 zdnial4.n.2aI4 r. i jest zgodnaz ustawą z dnia
Z9.a8J997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolĘ Dz.U. Nr 10l, zZaO2r.,poz.926
ze zm.), tozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dńa 29 kwietnia
ż0O4r. w sprawie dokumentacji ptzetwarzarna danych osobowych oraz warunków
technicmych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzeńa i systemy
informatyczne sbńące do przefwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. fi24).
Dokument ten zawiera min.:

1,

obowiąki

zabezpieczenia danych

przed

ich

udoĘpnieniem

osobom

nieupowaźnionym,
zapobiegańu zabraniu danych ptzęz osobę nieuprawnioną
zapobieganiu ptzetwatzaniu danych z naruszeniem ustawy otaz zmiańe,
4. utracie, uszkodzeniu lub zniszczeńutych danych oraz cele i zasady ochrony danych,
5. procedury nadawania i zxnarry uprawnień do przetwaruania danych,
6. zasńy posługiwania się hasłami, procedury rcryoczęcią zawięszenia i zakohczęńa
pracy w systemie,
7. procedury tworzenia kopii zapasowych,
8. sposobu, miejsca okresu przechowywania elektronicznych nośników informacji
zawierĄących dane osobowe oraz wydrŃów,
g. sposoby zabezpieezenia systemu informatycznego przed wirusami szkodliwymi
oprogramowaniami,
10. zasady i sposoby odnotowywania w systemie informacji o udoĘpnieniu danych
osobowych,
1l. postępowanie w zakresie komunikacji sieciowej.

2.
3.

i

i

Polityka rachunkowościza,wieru konkretne reguły i praktyki przyjęte do prowadzenia
rachunkowości. Została ona opracowana ptzezksięgową orazZatąd LGD i przyjęta uchwałą
Zanądu nt IDaISz dńa 09.0ż.2015 i obowiąuje od dnia 01.01.2015 r. na podstawie Dz.U.
z21 sierpńa 2014 t. poz, 1100 o zmiańę ustawy o rachunkorłlości. Polityka rachunkowości
zawiera min. plan kont, sposób obiegu, przechowywania i archiwizacji dokumentacji
finansowej, sposób amortyzowania środków trwaĘch, informacje o sposobie księgowania
kosztów yzynńeżących do roku poprzedniego, a realizowanych w roku następnym itd.
Zavł arte są tam również następuj ące informacj e:

l. jaki jest rok obrotowy i jego okresy sprawozdawcze,
ż. podzińkosźów na działalnośćprogramową i administracyjną,
3.
4.
5.

dokumentowanie operacji dowodami księgowymi,
sposób inwentaryzacji,
archiwizacja dokumentów i okres ich przechowl.rł,ania; udoĘpnianie danych oraz
dokumentów osobom ttzecim,
6. zxady arnortyzacji,
7. sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych (wykaz kont księgi głównej oraz ewidencji
analiĘ cznej czyli plan kont),
8. metody prowadzenia ewidencji zapasów,
9. zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,
10, opis sy§temu przetwarzańa danych (przy korzystaniu z systemów komputerowych)
oraz system zabezpieczartia dokumentów.
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Biuro StowarzYszenia sPełnia funkcje administracyjne, zarządza
dokumentacją i
oPsfuguj9 organY LGD, umozliwiając im prawidłowe
*}p.ł*uri e nńoLonych na ńe zadń i
obowiąków, StowarzYszenie db Śprawnigo funkcjonowanie
wprowadziłó regulamin
biura, W biurue StowarzYszenia archiwiń*uo" s{ wszelkie dokumenty. procedura pracy
obiegu
dokumentów przedstawia się następująco :
KaŻdY dokunent/wniosek rłrpływającydo biura Stowarzyszenia
zapisywaay jest w
dzienniku r',Yj?Ć z dokłńną datą i góarioą,jeśli przesy& a dottzełapośrednicfwem
pacńy/hńerą jako godzinę vĄęciawpisqómy lz.ori
datę ptzyjęciawnajemy
datę stemPla Pocźowego. Osoba prrvjńująca potwierdza
"zafal<t
Ęł}nięcia stawiając
swoją Pieczątkę i parafkę. Od tego ńo*""to pracownik
biura odpowiada za stan
ftzy czny otrzymanego dokumentu.
O kazdej *To*lsPrawie PrzYjmujący powiadamia bezpośrednio
stronę: prezesa lub
innego członka zarądulub przedsiawiciela Rady, romisji
Rewizyjnej.
Pisma Po wstęPnej obsfudze- naleĘ umieścićw'ticzcę
do podpisu lub do segregatora
{anego organu: Zarząólł,Rady, Komisji RewĘjnej
Segregatory muszą majdowń się w szafie""zę sprawnym
zamkiem, a klucz po
zakońezeńu pTacy nateĘ schować wmiejscu znaflymtylko
sobie.
Segregatory/akta udostępnia się po wyjęciu
siafu Frezesowi lub wyznaczonemu
cŹonkowi Zarądu, Przewodnic ącemi iłuay lub wyznaczonemu pruedstawicielowi
Iub Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej lub rłyznaczonemu

1,

2,

3,
.
4,

5,

z

RewizYjnej

ciłonkowi Komisji

doĘmen§ zainteresówany chce wyni eśćpoza biuro pracownik
sPorządza notaĘ, w ktÓĘ zańua między-innymi: Óutę,sBioąar"au,
dine stron,
Gd_Y

rcdzaj wYnoszonej dokumentacji, podpisy-zainieresowanych i odkłada
w miejsce
wYniesionego dokumentu- Po. dostarcieniu ponowlym
dokumentów pracownik na
ornawianej nolatce sPorządza adnotację
przekazywanych dokumentach,
wYstęPującYch brakach i obie strony st<łała;ąpoOpisy.
NÓtatt<a dodawana jest do
wędruj ącej dokumentacj i.
GdY wPłYwającYm do biura dokumentem jest wniosek to pracownik
dodaje stosowne
zńączłtlki -. kartY i układa w porządku tenrrinowym * oa$owieo"i"iri.""r.ach,
a jeśli
jest polecenie to wypełni a załąsnńkłwe
wskazan}ch pozyijach.
DokumentY Powracające do pracownika biura p" ń*irŹ
przez odpowiedni organ
nńeĘ posegregowac według właściwościi na bieząco obsfugiwać.
Na biurku Pracownik zawsze posiada tylko dokumenty pisma, które akfualnie
"rozpatruje apozostńemusą znajdowaćsię w szafie,
biurĘ ttdre"ńei)"*y#.
WszYstkie a!Ęa]nie5ozpatry*arre dokumenty będące na biurku
muszą byó położone w
PozY cji utrudniaj ącej osobie trzeciej ou rupoirru*anie się, o*y*i orouowymi.
Po zakończeniuPracy wszystkie dolcumeniy naleĘ ptze.L"*;;;;.*k"iętej
szafie,
biurku.
NigdY nie wolno Pozostawiać po rakończeniu pracy jakichkolwiek
dokumentów poza
szafą, biurkiem.

o

6,
7,
8,
9,
l0,
l1,

-

Rekrutacja Pracowników Stowarryszenia
n,Lokalna Grupa Działania pojeziene
* d.od". otrńgo konkursu'ogł*"*.so na tablicy
ogłoszeń w biurze i na tablicach Uuędów Gmin nabąłychdo
Stowar{sz eńa oruzna stronie
intemetowej StowarzYszenia. Zarząd LGD ogłas"u."ńtu.lę
i dokonuje naboru. ogłoszenie

Brodnickie" odbYwać sig będzie

zańeruĆ będzie: oPis stanowiskapracy, wynragania konieczne
ipożąóane.rodzaj niezbędnyc§
dokumentów ataz t9ryin i miejsóe składania Ófert. Rekrutac3a
|ęazie ojbywae się w dwóch
etaPach: werYfikacji
pisemnych w ciągu 7 dń o& daĘ zakoaĆzęń terminu na
.ofert
PrzYjmowanie ofert rozmów kwalifikacyjnych po 7-10 dniach od zakońc zeńa etapu
Pierwszego, WYnik naboru zostanie podany-Óo'publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń

i
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oraz §tronie internetowej LGD w ciągu 3 dni od zakończenia rekrutacji. W przypadku nie
dokonania Pozytywnego wyboru spośród ńożonycbofert, procedurę nabóru jest ponawiana.
Określononastępujące wymagania koniecznę dla kandydaów:
1. wykształcenie wyższe,
2. znajomośćproblemów mieszkańców terenów wiejskich,
3. komunikatywnośó, dyspozycyjność, kreatywność,
4. znajomość zagńńeń nlłiązartych z funduszami europej skimi,
5. ńożeńe oświadczenia o niekaralności.

Wymagani a pożądane są następuj ące:
1. co najmniej dwuletnie doświadczenie w zauądzaniuprojektami,
2. ptawa jazdy kategorii B,
3. posiadanie własnego samochodu,
4. podstawowa znajomośćjęryka angielskiego lub niemieckiego.
W PrzYPadku trudności w zatrudnieniu pracowników spełniających wymąania konieczne
Zarząd Podejmuje decyzję o ponownym ogłoszeniu naboru z możliwościązmiany wymagań
koniecznych w zakresie posiadania wykształcenia wyższega na posiadanie w}t<sńłceiia
średniego.

obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika biura Stowarzyszenia
,,Lokalna Grupa Dzińania P ojezterze Brodnickie''.
Za7<res

OPisy stanowisk ptecynljące podział obowiąków i zakres odpowiedzialności oraz zastępstw
Pracowników Biura Stowarzyszenia,,Lokalna Grupa DziŃańaPojezierueBrodnickie"
W biurze naszego Stowarzyszenia ...
I pracownik
Za?,res obowiąąków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika biura Stowarzyszenia
,,Lokalna Grupa DńńańaPojezierze Brodnickie" obowiązujący od 01.08.2015 r.
' 1. Prowadzenie Biura l obtót korespondencją - szczegńy w zaŁącznikunr 1l, dbałośćo
majątek, umiejętne gospodarowanie zasobami. Samodzielnę otwieranie zamków w
drzwiach przedrazpoczęciem pracy i samodzielne zamykanie zamków w drzwiach po
zakończęńu pracy, potwierdzanie dokumentów )Jza zgodnośó z oryginałem",
Potwierdzanie odbioru dokumentów finansowych, zaopatrzenie w materiały biurowe.
2- Dokonywanie przelewów za poffiocą systemu elektronicznej obsfugi kont bankolvych
po akceptacji dokumentu ptzęzprzedstawi ciela Zarządu.
3. Udzielanie informacji zainteresowanym orazbieżące komunikowanie się z lokalnymi
liderami w sprawie środków finansowych z EF'MR, EF.RROW, EFS, EFRR oraz

4.
5.

6.

prowadzenie rej estru dor adz;fill a.
WYkonywanie czynności zwtęarrych z przygotowaniem strategii rozwoju lokalnego
kierowanego ptzez społeczność( LSR ) na lata 2014
-202a.
Udzielanie pomocy prz! wwełnianiu wniosków w ramach RLKS 2014 - 2020
rcalizowanych za pośrednictwem LGD i ich późńejsąrm rczliczańu w ramach
środków finansowych z EFMR i EFRRO\il.
Efektywne wdrażańe środków z funduszy EFMR i EFRROW . mńailośó wniosków

odrnrconychidużatrwałośćztea|łzowanychprojektód.
7. Pomoc i.*ym pracownikom przy rozliczańu wniosków w ramach środków
finansowych EFRR i EFS dlapĄektów grantowych ( jako kolejnapara oczu
).
8. WeryFrkacja wniosków zgodnie z procedurą oceny i wyboru.
9. Udzielanie ogólnych informacji o finduszach: EFRR, EFS.
l0. Prowadzenie animacji w celu zwiększenia aktywności społecznościlokalnej i
zwiększenia efekfywnościwdrazania LSR.
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ll.Prowadzenie animacji podczas spotkań organizowanych przez Biuro Punktów

Informacyjnych Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
11.Prowadzenie animacji podczas wykonywania ptacy poza biurem LGD na obszaue

LSR.

13. Obsługa projektów związanychz pĄektami współpracy.
14. Prowadzenie sprawo zdawczości finansowej i rzeezowej -

l|.Przekarywańe danych do aktualizacji strony internetowej ) onazlwn zadania zlecone
przęz P rczęsa Zanądą zgodne z firnkcj onowaniem LGD.

16. Techniczna obsfuga organów Stowarzyszenia.

1?. Dbanie o ład i porządek w biurze, a w przypadku wystąlienia sytuacji nadzwyczajnej

bezpośrednio poinformować odpowiednie słuzby i członka zatządu.
18. Prowadzenie iprawozdańa zkńdego dnia pracy zwszczęgólnieniem wykonywanej
czynnościi czasu trwania.
1 9. Prowadzenie działan promocyjnych.
20. Wykonywanie wszęlkich innych prac zleconychprzez Prezesa Zarządu.
2t. Świadczeńe pracy w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00, a w przypadku płacy Poza
biurem godziny ptacy zalęinię od potrzeb.
2ż. Spravły nieuregulowane rozpatrywane będązgodnie z Kodeksem pracy.

Podpis

Podpis pracownika /
pracodawcy l
/

zŃącmikdo zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności:

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Każdy dokument / wniosęk / wpływający do Biura Stowarzyszenia naleĘ zapisaĆ w
dzienniku przyjęć z dokładną datą. Fald wpłynięcia potwierdzamy stawiając swoją
pieczątkę i parJ*ę fub czytelny podpis. Od tego momentu pracownik Biura odpowiada za
stan fizyczny atrrymanego dokumentu.
o każdej wużnej sprawie tńeĘ ńemłocznie powiadamiaćbezpaŚrednio stronę: Prezesa
lub innego członka Zaruądulub przedstawiciela Rady, Komisji Rewizyjnej.
pisma po wstępnej obsłudze naLeĘ umieścićw teczce do podpisu lub do właŚciwego
segregatorą a na dokumenĘ dotycąc e zobowiązań finansowych dokonyw ańe przelewów.
Segregatory musązrtajdować się w szafi,e ze qprawnym zamkiem akluczpo zakończeniu
pracy m\eĘ schować w sobie i innych pracowników tylko znanym miejscu.
Segregatory l akta / udostępnia się po wyjęciu z szaĘ Pręzesowi lń wyznaczotęmu
członkowi Zarządu, Przewodniczącęmł Rady lub wznac;zonemu przedstawicielOwi lub
przewodnicącemu Komisji RewĘjnej lub wymaczonemu członkowi Komisji
Rewizyjnej. Gdy dokument} zainteresowany chce wynieśćpoza Biuro naleĘ sPotządziĆ
notatkł; kiera iawierać Ędzie rniędzy iłnymi: datę sporządzeńa, dane stron, rodzą
wynosionej dokumentacji, podpisy zainteresowanych i należy umiejscowiĆ w miejsce
wlniesionąo dokumentu. Po zwrocie dokunrentów nńeĘ na omawianej notatce
sporząóńćadnotację o przekarywanych dokumentach, występujących brakach i obie stronY
składają podpisy. Notatka dodawana jest w,,wędrującej" dokumentacji.
cav wpływa:ąóy* do Biura dokumentem jest wniosek to bezwzględnie należY dodaĆ
stosowngz ńąóńilr1- karty ińoĘó w porądku terminowym w odpowiednich teczkach.

powracające do Biura po arrahzie przęz odpowiedni Organ lalezY
i na bieźąco obsfugiwać.
posęgręgowaó wedfug właściwości

7. DokumenĘ
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8, Na

bitrrku naleĘ Posiadać tylko dokum9nry * pisma, które aktualnię
są rozpatrywane a
pozostałe musząznajdowaó się w szafie, biurku, które należy
zamykać.
9, WszYstkie aktualnie rozpatrywane dokumenty będące na biurku-muszą byó połoźonew
utrudniającej osobie trzeciej nurupornu*ń"się z danymi osotorvymi.
YozYcji
10, Po zakończeniu PracY wszystkie dokumenty naleĘ przechowywać
w zamkniętej szafie,
biurku, a klucz położyćw sobie i innych pracownikow znanym
miejscu.

II pracownik

i

Zat'res obowiązkóry, uPrawnień odpowiedzialności oruz 7astępstw pracownik
a biura
Stowarzyszenia,,Lokalna Grupa Działania P ojezierze Brodnickie''.
1, W PrzYPadku nieobecnoŚci pracownika I prowadzenie Biura / obrót korespondencją
szczegÓĘ w zńączllikław |l, dbńośćo majątek, umiejętne gospodarowanie
zasobami.
Samodzielne otwieranie zamków w drzwiaóh przedrĘoczĘci"* pru"y
i samodzielne
zamYkanie ząmków w drzwiach po zakończeniu pracy, potwierdzanie
dokumentó w ,za
zgodnoŚĆ z oryginałem", potwierdzanie odbioru dokurnentów
finansowych
2, W PrzYPadku nieobecności I pracownika dokonywanie przelewów za pJmocą sy stemu
elektronicznej obsługi kont bankolvych po akceptacji dókumentu prrłrpo"art"*i"i.iu

-

Zarądu.
Udzielanie informacji zainteresowanym orazbieżące komunikowanie się
z lokalnymi
liderami w sPrawie dostępności i wydatkowania środków finansowych
z EFńR,
EFRRow, EFso EFRR atazprowadzenie Ęestru doradztwa.
4. Weryfikacja wniosków zgodnie z procedurą o.".ry i wyboru.
5, WYkonYwanie czYnnoŚci zlvięanych z przygotÓ**i.o, strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przęz społeczność( LsR
)naliń}al4 - 2a2a.
6, Udzjelanie Pomocy przy wypełnianiu wniosków w ramach RLKS 20t4 - 2020
realizowanYchPrzez LGD oraz za pośrednictwem LGD i ich późniejszym
rozlic zaniu
w ramach środków finansowyeh z EFRR.
7, EfektYwne wdraŻanie Środków finansowych z firnduszu EFRR / mńailośćwniosków
odrzuconych i trwałośćinwest/cji /.
8, Pomoc innemu Pracownikowi ptzy tozliczańu wniosków w ramach środków
finansolyych
Ę|S dJa projektów grantowych ( jako kolejna para oczu ).
l]dzielańe ogólnyeh
informacji o f.rod,r.iact:-PRow, Po nYeY, EFS.
!.
10, Udzielanie Pomocl, otazorganizowanie wyjazdów na konkursy,
wysa,wy dla twórców
z obszaru oljeles9 Lokalną
Rozwoju
prryjętą
db reilizacji ptzez
§r:ul"glą
Stowarzyszenie,,Lokalna Grupa Dzińańa
P ajezierze Brodnickie''.
1 1. prowadzenie sprawozdawczości
finansowej i rzeczowej.
72,PtzekarYwanie danYch do aktualizacji strony internetowej, orazinne
zadania zlecone
przez Prezesą zgodne z funkcjonowaniem LGD.
13, Prowadzenie animacji w biurze LGD w celu zwiększenia
aktywności społeczrości
lokalnej i zwiększenia efektywności wdrazania LSR.
14, Prowadzenie animacji podczas spotkan organizowanych
przez Biuro punktów
InformacYjnYch
,
.Fun{5zy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
15, Prowadzenie animacji podczas wykonywania pracy poza
biurń LGD ;;bszatzć
LSR.

3,

6. P r ow ńzeńe dzińń promocyj nych.
l 7. Techniczna obsługa organów Stowarzyszenia.
I
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18. Dbanie o ład i parządek

w bilxze, a w przypadku wystąpienia syfuacji nńzwycĄnej
bezpośrednio poinformować odpowiednie słuzby i członka Zarądu.
1 9. Prowadzenie sprawozdania z kaZdega dnia pracy z wyszczególnieniem
wykonywanej
czynności i czasu trwania.
20. Wykonywanie wszęlkich innych prac zleconychptzez Prezesa Zarąda.
21. Swiadczenie pracy w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00, aw ptzypadkupracy poza
biurem godziny pracy zalęźńę od potrzeb.
żż.Sprawy nieuregulowane rozpatrywane będą zgodnie z Kodeksem pracy.
/podpis pracodavłcy l

l Podpis pracownika /

Zńączńk

do zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedziatności:

Kńdy dokument / wniosek l wpŁywający do Biura Stowarzyszenia naleĘ zapisać w
dzienniku vzyjęć z dokładną daĘ. Fakt wpłynięcia potwierdzamy stawiając swoją
piecząĘ i parafkę lub czytelny podpis. Od tego momenfu pracownik Biura odpowiada
za staa fizy czny otrz5zrnanego dokumenfu .
a każdej wuinej sprawie należy ńęzńoezńe powiadamiać bezpośrednio stronę:
Prezesa lub innego cńonkaZatządu lub przedstawiciela Rady, Komisji Rewizyjnej.
J. Pisma po wstępnej obsfudze nńezy umieścićw teczce do podpisu lub do właściwego
segregatora, a tLa dokumenty dotyczące zobońęń finansowych dokonywanie
przelewów.
4. Segregatory rnusąznajdawać się w szafie zę §prawnym zamkiem
5. Segregatory / akJ.a l udostępnia się po wyjęciu z szafy Prezesowi lub wyznaczonęmu
cźonkowi Zaruądu, Przewodniczącemrr RaĄ lub wyznaczonemu przedstawicielowi
Iub Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej lub vyzrraczonęnnu członkowi Komisji
Rewizyjnej. Gdy dokumenty zainteresowany chce wynieśćpoza Biuro r-o,heĘ
sporządzić notatkę, ktoru zańętać będzie między innymi: datę sporządzeni4 dane
stron, rodzaj wynoszonej dokumentacji, podpisy zainteresowanych i należy
umiejscowić w miejsce wyniesionego dokumentu. Po z.wrocie dokumentów aa|eĘ na
1,

o

6.

7.
8.

9.
10.

omawianej notatce sporządzić adnotację
ptzekazywanyth dokumentach,
występujących brakach i obie strony składają podpisy. Notatka dodawana jest w
,,wędruj ącej " dokumentacj i.
Gdy wpływającym do Biura dokumentem jest wniosek to bezwzględnie należy dodać
stosowne zńączńkt
kańy i ułozyć w porządku terminowym w odpowiednich
teczkach"
Dokumenty powracające do Biura po ar:erlińę przez odpowiedni Organ nńeĘ
posegregować według właściwości
i na bieżąco obsfugiwać.
Na biurku nńeĘ posiadać tylko dokumenty -pismą które aktrralnie są rozpatrywane a
pozostałe rnusząznajdować się w szafie, biurku, które należy zanrykać.
Wszystkie aktualnie rozpatrywane dokumenty będące na biurku musą być połozone w
pozycji utrudniającej osobie trzeciej nazapoznawańe się z danymi osobowymi.
Po zakończeniu pracy wszystkie dokumenty naleĘ przechowywać w zamkniętej szafie,
biurku, a klucz połoźyćw sobie i innych pracowników znanym miejscu.

-

III pracownik
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Zakręs obowiązków, uprawnień

i

odpowiedzialności oraz zastępstw pracownika biura
Stowarzyszenia,,Lokalna Grupa Dztałańa Pojezierze Brodnickie"
1. W przypadku nieobecności pracownika I i II prowadzenię Biura / obrót korespondencją
szczegóĘ w zńączniku nr 1/, dbałośćo majątek, umiejętne gospodarowanie
zasobami. Samodzielne otwieranie zamków w drzwiach przed rozpoczęciem pracy i
samodzielne zamykanie zamków w drzwiach po zakończeniu pracy, potwierdzanie
dokumentów ,,7a zgodnośó z oryginałem", potwierdzanie odbioru dokumentów
finansowych.
ż. W przypadku nieobecności pracownika I i II dokonywanie przelewów za pomocą
systemu elektronicznej obsługi kont banko}vych po akceptacji dokumenfu przez
przedstawi ciela Zatządu.
3. Udzielanie informacji zainteresowanym orazbieĄce komunikowanie się z lokalnymi
liderami w sprawie dostępności środków finansowych w ramach EFMR' EFRROW
EFS, EFRR oraz prowa&enie Ęestru doradńwa.
4. Weryfikacja wniosków zgodnie z procedurą oceny i wyboru.
5. Prowadzenie animacji w biurze LGD w celu zwiększenia aktywności społeczności
lokalnej i zwiększenia efektywnościwdrażania LSR.
6. Prowadzenie animacji podczas spotkań organizowanych przęz Biuro Punktów
Informacyjnych Funduszy Europej skich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
7. Prowadzenie animacji podczas wykonywania pracy poza biurem LGD na obszarze

-

8.

LSR.

Efektywne realizowanie animacji za pomocą wydatkowanych środków finansowych z
EFS l ilośćosób podejmujących pracę, zgodnie z ich oświadczeniem - większa niZ w
podanych wskźnikach /.
9. Wykonywanie czynności związanych z prrygotowanięm strategii rozwoju lokalnego
kierowanega ptzez społeczność( LSR ) na lata zaA -202a.
10. Udzielanie pomocy pw wpełnianiu wniosków w ramach RLKS 2014 - 2a2a
realizowanychprzezLGD oruz za pośrednictwem LGD i ich pómiejszym rozliczańu
w ramach środków finansowych z EFS.
ll.Ponroc innemu pracownikowi przy rońiczańu wniosków w ramach środków
finansowych EFRR dla projektów grantowych ( jako kolejna paraoczu).
LZ.UdzięIanie ogólnych informacji o funduszach: EFRROW, EFRR, EFMR.
13. Udzielanie pomocy, oraz organizowanie wyjazdów na konkursy, wystawy dla twórców
obszaru objętego Lokalną Strategią Ronvoju ptzyjęą do rea|izacji przęz
Stowarzyszenie,,Lokalna Grupa DziŃania P ojezierze Brodnickie".
1 4. Prowadzenie sprawo zdawczościfinansowej i rzeczowej.
15. przekaąrwanie danych do aklualizacji strony internetowej, oraz inne zadania zlecone
ptzęz Prezesa Zarządu, zgodne z funkcjonowaniem LGD.
1 6. Prowadz ętlię dziaŁń promocyj nych.
1 7. Tęchniczna obsługa organów Stoł,arzyszenia.
18. Dbanie o ład i porządek w biurze, a w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej
bezpośrednio poinformować odpowiednie służbyi człoŃa Zatądu.
19. Prowadzenie sprawozdańa zkaZdego dnia pracy z v,lyszczególnięniem wykonywanej
czynności i czasu trwania.
20. Wykonywanie wszelkich innych prac zleconychprzez Prezesa Zarządu.
21. Swiadczenie pracy w dni robocze od godz. 7.00 do 15.00, a w przypadku pracy poza
biurem godziny pracy zależńe od potrzeb.
2ż. Sptawy nieuregulowane rozpatrywane będą zgadńe z Kodeksem pracy.

z

27

/

Podpis pracownika /

/

Podpis pracodawcy /

zńączn:kdo zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności:

l-

KaŻdY dokument / wniosek / wpŁywający do Biura Stowarzyszeńa naleĘ zapisać w
dzienniku WZY|ęĆ z dokładną datą. Fakt wpłynięcia potwiórdzamy stawiając swoją
Pieczątkę i Parafkę lub czytelny podpis. Od tego momenfu pracownii Birrra oopo*iuóu
za stat flay czny okzymanego dokumentu.
2- O kazdej ważnej sprawie należy ńęm,ńocznie powiadamiać bezpośrednio stronę:
Prezesa lub innego ęńonkaZaruądulub przedstawiiieta Rady, romis.li Rewizyjnej.
3. Pisma Po wstępnej obsłudze należy urnieścićw teczce do pódpisu lut oo *łńi*.go
segregatora, a na dokumenty dotycące zobońęań finansowych dokonywŃe
przelewów.
segregatory muszą znĄdować się w szafie ze sprawnym zankjem.
5. Segregatory / alła l udostępnia się po wyjęciu z szafy Prezesowi lab wyznaczonemu
członkowi Zatządu, Przewodniczącemu Rady lub wyznaczonemu przedstawicielowi
lub PrzewŃni_clącenu Komisji Rewizyjnej lub wyzraczonemu cłonkowi Komisji
RewizYjnej. Gdy dokumenty zainteresowany chce wynieśćpoza Biuro nalezy
sPorządziĆ notatkę, która zawieruć będzie między innymi: datę spotządzenią dane
§tron,
wynoszonej dokumentĘi, podpisy zainteresow*y.t
nalezy
umiejscowić w miejsce w}rniesionego dokumentu.-po zwrocie dokumentów nńeży na
omawianej notatce sparządńć adnotację
przekazywanych dokumenńch,
lvYstęPującYch brakach i obie strony składają podpisy. Notatka dodawana jest w
,,wędruj ącej" dokumentacj i.
6. GdY wPłYwającym do Biura dokumentem jest wniosek to bezwzględnie należy dodać
stosowne zńączn*j
karty vłaĘćw porządku temrinowym w odpowiednich
teczkach.
7. DokumentY Powramjące do Biura pa analńe przez odpowiedni organ należy
posegregować wedfug właściwości
i nabieżąco obsługiwać
8. Na biurku naleĘ posiadać tylko dokumenĘ - pismą ńó.e aktualnie są rozpatrywane a
pozostałe muszą znajdować się w szafią biurku, które należy zamykać.
9. WszYstkie aktualnie rozpatrywane dokumenty będące na biurku *irą być połozone w
Porycji utrudniającej osobie trzeciej nazapozna,wańe się z danymi osótowymi.
l0. Po zakońęzęńu pracy wszystkie dokumenł nalery prreclowywać w zamknięĘ szafie,
biurku, a klucz połoryć w sobie i innych pracownikow znan}łrn miejscu.

4
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IV pracownik

Zakres obowiązkóą uprawnień i odpowiedzialności oraz zastępstw pracovmika biura
Stowarzyszenia,,Lokalna Grupa Dzińańa Pojezierze Brodnickię''
Obsługa księgowa:
1

.

Rozliczanie

fi

nansowe

pĄektów realizowany

ch ptzez stowarzyszenie.

2. Sporządzanie wniosków o płatnośćdo SW.
3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, spatządnńe
4.
5.

bilansr1 rachuŃów wyników,

dodatkowych informacji i innych sprawozdań finansowych.
Samodzielne prowadzenie spraw księgowo-podatkowych.
Bieżąca weryfikacja i ewidencja dokumentów księgowych.
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Prowadzenie spraw związanych z kadrami i płacami.

ó.

Pomoc innym pracownikom przy rozliczaniu wniosków w ramach środków
finansowych EFRR i EFS dla projektów grantowych ( jako kolejna para oczu ).

7.

Zńącznkdo zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności:

1, Od momenfu przyjęcia dokumentu pracownik biura odpowiada zajego startftryczny.
ż_ o kźdej waznej sprawie nalezy ńenłłłoczńepowiadamiać bezpośrednio stronę:

3.

4.
5.

Prezesa lub innego cńoŃaZaruądulub przedstawiciela Rady, Komisji Rewizyjnej.
Dokumenty po wstępnej obsłudze lńezy umieścićw teczce do podpisu lub do
właściwegosegregatora.
Segregatory muszą znajdować się w szafie ze sprawrrym zamkiem.
Segregatory l akta/ udostępnia się po wyjęciu z szafy Prezesowi lub wyzrraczonemu
człoŃołł,iZarządu, Przewodniczącemu Rady lub wznaczoflemu przedstawicielowi

lub Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej lub wymaczonemu członkowi Komisji
Rewizyjnej. Gdy dokumenĘ zainteresowany chce wynieśćpoza Biuro należy
spotądzić notaĘ, która zavneruć będńe mlędzy innymi: datę sporządzenią dane
stron, rcdzą wynoszonej dokumentacji, podpisy zainteresowanych i naleĘ
umiejscowić w miejsce wyniesionego dokumentu. Po zwrocie dokumentów nalezy na
przekazywanych dokumentach,
omawianej notatce sporządzić adnotację
występujących brakach i obie strony składają podpisy. Notatka dodawana jest w
,,wędruj ącej " dokumentacj i.
Na biurku nalezy posiadać Ęlko dokumenĘ - pisma, które akfualnie są rozpatrywane a
pozostałe muszą n:p1jdawaó się w szafie, biurku, które należy załnykać.
Wszystkie aktualnie rozpatrywane dokumenty będące na biurku muszą byĆ połozone w
pazycjiutrudniającej osobie ttzeciej nazapaznavłaŃe się z darrymi osobowymi.
Po zakończeniu pracy wszystkie dokumenty t:lŃeĘ ptzechowywać w zamkniętej szafie,
biurku, a$uczpołoĘćw sobie i innych pracowników zmnym miejscu.

o

6.
7

.

8.

Efektywnośćpracy specjalistów do spraw funduszy unijnych ocęniana będzie na podstawie
efeklywności udzielonego doradźwa.Każda poradę dorńcą na kaźdym etapie obsfugi od
przygotowania rpniosku do końcowęgo tońiczenia specjalista będzie zaptsywńw zestawieniu
udzielonego dotadztwa. Taki sposób działania wp§nie na efektywnośćwdrażania LSR. W
przypadku niskiej jakości dorńńvla badanego w okresię pókoczaym ( gdy mniej ńż 2a%
beneficjentów tej formy pomocy podpisze umowy o wsparcie finansowe/premię) Zatząd
podejmie stosowne kroki - zobowią-że do dokształcenia i przeprowadzi egzaminpisemny. JeŚli
w następnym pókocm sytuacja nie poprawi się Prezes Zarządu ukaZe pracownika karą
dyscyplinującą.
Kńdy zatrudniony pracownik poddawany będzie róznym szkoleniom i tak:
- po podpisaniu umowy ramowej szkolenie datyczyćbędzie obowiązków wyniĘącychzwyżej
wymienionej umowy,
- ptzed przysĘpieniem do pracy każdy pracow-nik poddany będzie szkoleniu dotyczącemu
zasń funkcjonowania biura /Administracja, BHP, PPaŻ, Bezpieczsństwa materialne i
zasobów, obsługa klientów /,
przed wdrazaniem poszczególnych funduszy pracownicy poddani będą szkoleniu
poszczególnych funduszy / EFS, EFMR,
dotyczącemu zasad wsparcia finansowego

-

z

EFRROW, EFRR
- przed rozpoczęciem procedury obsługi wniosków pracownicy poddani będą szkoleniu
daĘ cącemu zasad obsługi wpływaj ących wniosków.
/,
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Kolejne szkolenia będą prowadzone po każdą zmianie zasad wyboru operacji przed
przystąlieniem do procedury wyboru.
Szkolenia będąprowadzone równieżw przapadklrużącychuchybień podczas procesu obsfugi
wniosków.
NieobecnoŚć na szkoleniu, brak zdarrcga egzaminu będą podstawą do odmówienia
wykonywania obowi%ków pracowni czychna danym stanowisku ptacy.
Przewidujemy zatrudnienie w biurze LGD do 4 etatów.

Ir.

Partycypacyjny charakter LSR

1,. Dane z konsultacii społec znychprzeprowadzonych na obszarze obiętym
LsR.

W celu przygotowania się do spotkń konsultacyj nych Zarząd, Stowarzyszenia ,,Lokalna
GruPa Dńńańa Pojezierue Brodnickie" ptowadził wymianę korespondencyjną min.: z
urzędami gmin, Gminnymi OśrodkamiPomocy Społecznej czy zplacówką KRUS w Brodnicy
i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Urzędem Pracy. Pisemne
konsultacje słuĘłypozyskaniu jak najbardziej akrualnych danych o mieszkńcań, sytuacji
gosPodarczej czy w zidentńkowaniu grup defaworyzawanych. Ponadto Prcwadząey spotkania
Przedstawiciel Zarządu czerpń informacje z różnych źródęłkrajowych
innymi

^rędrł

Głównego Urzędu StatysĘcznego.

2. ParĘcypacyine metody konsultacji
Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Dzińańa Pojeńerze Brodnickie" w celu włączenia
sPołecznoŚci lokalnej w przygotowanie LSR oraz efekĘwniejszego, bardziej wiarygodnego i
-fo*o*uniu
Pełniejszego przygotowania ww. dokumenfu, nńeirytego
*.iu^itÓ*,
idenĘńkacji grup wsparcia przyjęło kilka mętod konsultacyjnych do tworzenia LSR i są to:
a) Spotkania konsultacyjne, które były szeroko promowane na stronach ww% tablicach
Ogłoszeń i za pośrerlnictwem urzędów g1n!n, Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Dńałańa
Pojeńerze Brodnickie" w sposób ciąeły administruje stroną www.pojezierzebrodnickie.pl i w
zakładeę budowa LSR na la1a 2a14 - 2a2a na bieżąco umięszczało materiały z-łviązane z
oPracow}waniem LSR. Spotkania poświęconebyły w szczegóIności analizie po"trzeb i
Potencjału, w tym analizie mocnych i słabych stton, szans i zagrożeńobszaru LSR oraz cęlów
LSR. W omawianych spotkaniach brali udziil, równych zasadach przedstawiciele władz
PublicznycĘ lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych orazŃeszkanców. Mając na
uwadze jak najbardziej parĘc,ypacyjny charaktęr LSR w kazdej z gĘin przepro*adrooo
minimum l spotkanie w miesiącu sierpniu i wrześniu oraz 7 spotkanie w pńdńernikl.
Kolejną metodą partycypacyjną jaką Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Dńałańa Pojezterue
Brodnickie" wybrało przy realizacji opracowania LSR to badanie ankietowe. Ankieta została
PtzeProwadzona na terenie kazdej z gninobszaru LSR z udziałem mieszkńców, Były to osoby
PrzYPadkowenńązanezdanągminąpoprzez jejzamieszkiwanie lub prowadzeńędziałalności.
Ankieta zostńa również umieszczona na stronie LGD, którą można było przekazaó do biura
LGD w wersji papierowej lub elektronicznej. Ankieta miała na celu wskazanie strategicmych
kierunków rozwoju, ograniczeń występujących na terenie plarrowanym do objęcia LSR óraz
wskazaĆ oczekiwania w stosunku do Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa DzińaŃa Pojeńerue
Brodnickie".
Następną metodą partycypacyjną jaką zastosowało Stowarzyszenie było prowadzenie punktu
informacyjno - konsultującego w biurze ,,Lokalnej Grupy DzińańaPojezietze Brodnickie" w
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