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W kadencji 2008-2012 Rada Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania  –„ Powiatu 
Świdwińskiego” przeprowadziło jedenaście posiedzeń. 

 
 
W roku 2008 z inicjatywy Gminy Świdwin i Starostwa powstał pomysł założenia 

Lokalnej Grupy Działania na terenie powiatu celem pozyskania funduszy na terenie gmin 
wiejskich i miejsko-wiejskiej. Początkiem było spotkanie w Słonowicach, w którym to udział 
wzięli Pani Burmistrz Połczyna-Zdroju, Panowie Wójtowie Gmin Świdwin, Brzeżno, Rąbino i 
Sławoborze oraz Pan Starosta. Przedstawione zostały zasady programowania LEADER na lata 
2007-2013. W wyniku wstępnych ustaleń zaplanowano na dzień 24 lipca 2008 roku zebranie 
założycielskie LGD Gmin z terenu Powiatu Świdwińskiego, w którym to uczestniczyli 
przedstawiciele trzech sektorów tj. publicznego, społecznego i gospodarczego. W pierwszym 
zebraniu wybrano nazwę stowarzyszenia z pośród wielu propozycji i został przyjęty statut 
stowarzyszenia. Nazwa Stowarzyszenia to LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – „POWIATU 
ŚWIDWIŃSKIEGO” z akronimem LGD – „Powiatu Świdwińskiego”. W czasie II Walnego 
Zebrania w dniu 16.12.2008 roku wybrana została Rada Lokalnej Grupy Działania w składzie 
10 osób z przedstawicieli trzech sektorów w składzie: 

� Krystyna Wojnicka, 
� Katarzyna Horoch-Tomczak, 
� Jerzy Anielski, 
� Emilia Wiszniewska, 
� Mirosław Majka, 
� Beata Gadzinowska, 
� Waldemar Jeznach, 
� Ewa Dmytryk, 
� Danuta Szymurska, 
� Marek Kuźma, 

podczas, którego uchwalono regulamin Rady a także członkowie Rady wybrali ze swojego 
grona Przewodniczącego – Panią Krystynę Wojnicką oraz Wiceprzewodniczącego – Panią 
Katarzynę Horoch-Tomczak.  
 
 

W roku 2009 w grudniu odbyło się szkolenie w Szczecinie, które przeprowadziła 
Zachodniopomorska Grupa Doradcza dla członków Rady, Zarządu i pracowników Biura na 
temat „Realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju”. Wykładowcą była Pani Małgorzata Kucharska. 
Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. 
 
 
 W roku 2010 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady w dniu 20.05.2010, na którym to 
członkowie dokonali oceny wniosków złożonych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Na posiedzeniu 
obecnych było dziewięciu członków Rady, którzy dokonali oceny 18 - stu wniosków. 
Zaakceptowano i wybrano 14 wniosków objętych do finansowaniem. 
 
W ramach środków z działania Funkcjonowanie lokalnych grup działania zostały 
zorganizowane szkolenia podnoszące wiedzę i kwalifikacje osób biorących udział we 
wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju: 

� 15 maja 2010 szkolenie skierowane do członków Rady LGD z zakresu oceny wniosków 
zorganizowane przez Lokalna Grupę Działania – „Powiatu Świdwińskiego”. Szkolenie 
organizowane było w siedzibie LGD. 



� 27-29 maja 2010 szkolenie dla członków Rady, Zarządu oraz pracowników Biura – 
program obejmował proces oceny wniosków dotyczących Małych Projektów oraz 
Odnowy i Rozwoju Wsi, symulację działania Rady Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu 
Świdwińskiego” podczas oceniania wniosków, a także zapoznanie członków Organów 
Decyzyjnych LGD i pracowników z podstawowymi dokumentami LGD (Lokalnej 
Strategii Rozwoju, Regulamin Rady LGD) w kontekście Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Szkolenie organizowane było w Pobierowie. 
 
 

W dniu 01.06.210 na posiedzeniu Rady członkowie zapoznali się z wnioskami, które złożyły 
odwołanie od decyzji Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania, poprzez ponowną 
ocenę zgodności operacji z LSR oraz ocenę operacji pod względem spełniania kryteriów 
wyboru, z uwzględnieniem okoliczności podanych w odwołaniu dla wniosków złożonych 
przez: Usługi budowlane i kamieniarskie Jan Zybert, PPHU MARKUS Brodzik Marek, Grzegorz 
Czarny, Iwona Piotrowicz. Tym samym wniosek Pana Jana Zybert uzyskał rekomendację Rady 
i zakwalifikował się do wyboru operacji do finansowania natomiast wnioski pozostałych 
beneficjentów nie otrzymały rekomendacji. W posiedzeniu udział wzięło dziewięciu 
członków. 
 
Trzecie posiedzenie Rady odbyło się w dniu 22.06.2010, na którym uczestniczyli wszyscy 
członkowie. Posiedzenie miało na celu zmianę uchwał nr I/20/10 i I/22/10 z dnia 20.05.2010 
w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi 
objętego PROW na lata 2007-2013. 
 
W dniu 29.07.2010 miało miejsce czwarte posiedzenie Rady, na którym członkowie dokonali 
omówienia i rozpatrzenia wniosków składanych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. W posiedzeniu udział wzięło ośmiu członków Rady, którzy dokonali oceny 6-ciu 
wniosków. Zaakceptowano i wybrano cztery wnioski złożone przez beneficjentów.    
 
W czasie piątego posiedzenia Rady, które miało miejsce w dniu 13.08.2010 członkowie 
rozpatrzyli odwołanie od decyzji Rady w sprawie wyboru operacji do finansowania, poprzez 
ponowną ocenę zgodności operacji z LSR oraz ocenę operacji pod względem spełniania 
kryteriów wyboru, z uwzględnieniem okoliczności podanych w odwołaniu, dla wniosku 
złożonego przez Parafie Rzymskokatolicką p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w 
Świdwinie. Uczestniczyło w nim siedmiu członków Rady. 
 
Na posiedzeniu Rady w dniu 09.09.2010, w którym udział brało dziewięciu członków, 
zapoznali się z dokumentacją zmieniającą uchwałę nr IV/44/10 w sprawie zatwierdzenia listy 
operacji nie wybranych do finansowania. 
 
Pod koniec roku nastąpiła zmiana członka reprezentującego Gminę Sławoborze z Waldemara 
Jeznacha na nowo wybranego Wójta Gminy, którym to pozostał Pan Marcin Książek. 
 
Skład Rady po zmianach: 

� Krystyna Wojnicka, 
� Katarzyna Horoch-Tomczak, 
� Emilia Wiszniewska, 
� Ewa Dmytryk, 
� Beata Gadzinowska, 



� Danuta Szymurska, 
� Jerzy Anielski, 
� Mirosław Majka, 
� Marek Kuźma, 
� Marcin Książek. 

 
W roku 2011 odbyło się siódme posiedzenie Rady w dniu 05.01.2011, na którym 

członkowie omówili i rozpatrzyli wnioski złożone w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla 
działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW na lata 2007-
2013 pod względem zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami a także omówili i rozpatrzyli 
wnioski złożone w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, 
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” objętego PROW na lata 2007-2013 pod względem zgodności z LSR i 
lokalnymi kryteriami. Na posiedzeniu obecnych było sześciu członków Rady, którzy dokonali 
oceny po jednym wniosku złożonym w ramach wyżej wymienionych działań. 
Zarekomendowano obydwa wnioski złożone na poszczególne działania. 
 
 
W czasie walnego zebrania członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu 
Świdwińskiego”, które miało miejsce w miesiącu Marzec członkowie Stowarzyszenia dokonali 
zmiany w Radzie z wykreśleniem Pani Danuty Szymurskiej z członka na panią Anetę Ogińską. 
Zmiany dokonane były z powodu reprezentowania Stowarzyszenia z Kluczkowa w LGD. Tym 
samym nowo wybrana osoba do reprezentowania nie spełniała wymaganych kwalifikacji do 
zastąpienia na stanowisku członka Rady.  
 
Skład Rady po zmianach: 

� Krystyna Wojnicka, 
� Katarzyna Horoch-Tomczak, 
� Ewa Dmytryk, 
� Aneta Ogińska, 
� Beata Gadzinowska, 
� Emilia Wiszniewska, 
� Mirosław Majka, 
� Jerzy Anielski, 
� Marcin Książek, 
� Marek Kuźma. 

 
W dniu 16.08.2011 miało miejsce ósme posiedzenie Rady w sprawie omówienia i 
rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 pod względem zgodności z LSR i 
lokalnymi kryteriami oraz omówienie i rozpatrzenie wniosków złożonych w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do 
osiągnięcia celów tej osi objętego PROW na lata 2007-2013 pod względem zgodności z LSR i 
lokalnymi kryteriami. W posiedzeniu udział wzięło sześciu członków Rady dokonując oceny 
czterech wniosków w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz dwudziestu trzech 
wniosków w ramach działania „Małe projekty”. Członkowie Rady dokonali wyboru czterech 
wniosków do finansowania w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz dwudziestu 
trzech wniosków znajdujących się na liście wybranych do finansowania w ramach działania 
„Małe projekty”, z których jeden wniosek znajdujący się na liście rezerwowej z powodu 
braku środków w ramach działania „Małe projekty”.        



Dziewiąte posiedzenie Rady miało miejsce w dniu 25.08.2011, w czasie którego członkowie 
dokonali omówienia i rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach działania „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW na lata 
2007-2013 pod względem zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami oraz w sprawie omówienia i 
rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego PROW na lata 2007-2013 pod 
względem zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami. Członkowie Rady dokonali oceny dwóch 
wniosków w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz 
sześciu wniosków w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W 
posiedzeniu uczestniczyło sześciu członków Rady, którzy dokonali wyboru dwóch wniosków 
do finansowania mieszczce się w limicie środków w ramach działania „Różnicowanie w 
kierunku działalności nierolniczej” oraz dokonali wyboru sześciu wniosków do finansowania, 
z których to trzy znajdują się na liście rezerwowej z powodu przekroczenia limitu środków na 
działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. 
 
 

W roku 2012 odbyło się dziesiąte posiedzenie Rady w dniu 08.08.2012, na którym 
dokonano omówienia i rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach działania „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia 
celów tej osi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod 
względem zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami uwzględniając iż jest to ostatni nabór 
wniosków na wyżej wymienione działanie i należy wybrać wnioski do 120 % limitu środków.  
Członkowie rady dokonali omówienia i rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach działania 
„Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-
2013 pod względem zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami. W posiedzeniu uczestniczyło 
ośmiu członków Rady, którzy dokonali oceny trzydziestu czterech wniosków złożonych przez 
beneficjentów w ramach działania „małe projekty” oraz oceny dwunasty wniosków 
złożonych przez beneficjentów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Z pośród 
złożonych wniosków dokonano analizy, omówienia i wyboru trzydziestu dwóch wniosków z 
działania „małe projekty”, z których pięć wniosków znajduje się na liście wniosków 
wybranych do 120 % limitu środków natomiast pozostałe dwa wnioski uzyskały 
rekomendację Rady lecz nie zmieściły się w 120 % limitu środków i nie mogą być wybrane do 
finansowania. W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” członkowie Rady dokonali wyboru 
ośmiu wniosków mieszczących się w limicie środków na dany nabór, zaś cztery wnioski 
uzyskały rekomendację Rady uzyskując 40 % punktacji lecz nie mieszczą się w limicie 
środków i nie mogą być wybrane do finansowania. 
 
Jedenaste posiedzenie członków Rady miało miejsce 09.08.2012, w czasie którego dokonano 
omówienia i rozpatrzenia wniosków złożonych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla 
działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz dla operacji, które 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
pod względem zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami. Członkowie na posiedzeniu uwzględnili 
fakt iż są to ostatnie nabory wniosków na wyżej wymienione działania i należy wybrać 
wnioski do 120 % limitu środków. Na posiedzeniu obecnych było dziewięciu członków Rady, 
którzy dokonując oceny dziesięciu wniosków złożonych przez beneficjentów w ramach 
działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz oceny sześciu wniosków 
złożonych przez beneficjentów w ramach działania „Tworzenie i rozwój 



mikroprzedsiębiorstw”. Z pośród złożonych wniosków dokonano analizy, omówienia i 
wyboru sześciu wniosków z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, z 
których jeden znajduje się na liście wniosków wybranych do 120 % limitu środków natomiast 
pozostałe wnioski z tego ogłoszonego działania uzyskały rekomendację Rady uzyskując 40 % 
punktów lecz nie mieszczą się w 120 % limitu środków i nie mogą być wybrane do 
finansowania. Wnioski złożone w ramach działania „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw” członkowie zapoznali się i dokonali wyboru trzech wniosków z 
danego naboru, z których to jeden wniosek znajduje się na liście wniosków wybranych do 
120 % limitu środków natomiast dwa wnioski uzyskały rekomendację Rady uzyskując 40 % 
punktów lecz nie mieszczą się w limicie środków i nie mogą być wybrane do finansowania. 
Jeden wniosek nie uzyskał 40 % ogółu punktów i został uznany za niezgodny z LSR i  nie może 
być wybrany do finansowania. 
 
 
 Z każdego posiedzenia Rady został sporządzony protokół, lista obecności oraz 
uchwały jakie zostały podjęte na poszczególnych posiedzeniach. Powyższe dokumenty są 
przechowywane w Biurze Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego” znajdującym 
się w Świdwinie przy ul. Kołobrzeskiej 43.   
  
 Średnia frekwencja obecności członków Rady na wszystkich posiedzeniach wynosi 
osiem na dziesięciu członków natomiast średnia frekwencja obecności na posiedzeniach 
Rady dotyczących odnośnie oceny wniosków w ramach działań poszczególnych naborów 
wniosków wynosi siedem na dziesięciu członków.  
 
   
  
 W roku 2010; 2011; 2012 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  - „Powiatu 
Świdwińskiego” ogłosiła dla beneficjentów, stowarzyszeń i przedsiębiorców nabory, w 
ramach których mogą aplikować środki na poszczególne działania.  
 
W ramach ogłoszonych naborów akceptacja wniosków przez Radę po przeprowadzonych 
posiedzeniach oceniających wnioski beneficjentów przedstawia się następująco:   
 
 
 

 
NABÓR 2010 

ALOKACJA 
ŚRODKÓW 

LICZBA 
WNIOSKÓW 
ZŁOŻONYCH 

LICZBA 
WNIOSKÓW 
WYBRANYCH 

KWOTA 
WNIOSKÓW 
WYBRANYCH 

KWOTA 
POZOSTAŁYCH 

ŚRODKÓW 
MAŁE PROJEKTY 
 

301 731,77 zł 18 15 282 259,74 zł 19 472,03 zł 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI 
 

375 155,00 zł 6 4 272 300,00 zł 102 855,00 zł 

TWORZENIE I ROZWÓJ 
MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 

220 805,58 zł 1 1 100 000,00 zł 120 805,58 zł 

RÓŻNICOWANIE W 
KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI 
NIEROLNICZEJ 

174 179,25 zł 1 1 67 250,00 zł 106 929,25 zł 

RAZEM 
 

1 071 871,60 zł 26 21 721 809,74 zł 350 061,86 zł 

 
 
 
 



 
NABÓR 2011 

ALOKACJA 
ŚRODKÓW 

LICZBA 
WNIOSKÓW 
ZŁOŻONYCH 

LICZBA 
WNIOSKÓW 
WYBRANYCH 

KWOTA 
WNIOSKÓW 
WYBRANYCH 

 KWOTA 
POZOSTAŁYCH 

ŚRODKÓW 

MAŁE PROJEKTY 421 781,23 zł 23 23 434 053,71 zł 

(1 wniosek na 

liście 

rezerwowej) 

0,00 zł 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI 

 

603 061,80 zł 4 4 498 805,00 zł 104 256,80 zł 

TWORZENIE I ROZWÓJ 

MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 

553 555,58 zł 6 6 813 749,50 zł 0,00 zł 

RÓŻNICOWANIE W 

KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI 

NIEROLNICZEJ 

374 179,25 zł 2 2 173 101,00 zł 201 078,25 zł 

RAZEM 
 

1 952 577,86 zł 35 35 1 919 709,21 zł 305 335,05 zł 

 
 

 

NABÓR 2012 

ALOKACJA 

ŚRODKÓW 

LICZBA 

WNIOSKÓW 

ZŁOŻONYCH 

LICZBA 

WNIOSKÓW 

WYBRANYCH 

W TYM 

MIESZCZĄCYCH 

SIĘ W 120 % 

KWOTA 

WNIOSKÓW 

WYBRANYCH W 

LIMICIE 

KWOTA 

WNIOSKÓW W 

120 % LIMITU 

KWOTA 

POZOSTAŁYCH 

ŚRODKÓW 

MAŁE PROJEKTY 

 

559 649,33 zł 34 32 5 540 513,87 zł 110 605,28 

zł 

19 135,46 zł 

ODNOWA I ROZWÓJ WSI 

 

400 206,00 zł 12 8 - 389 503,00 zł - 10 703,00 zł 

TWORZENIE I ROZWÓJ 

MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 

591 028,97 zł 6 3 1 538 000,00 zł 150 000,00 

zł 

53 028,97 zł 

RÓŻNICOWANIE W 

KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI 

NIEROLNICZEJ 

438 656,85 zł 10 6 1 426 196,50 zł 100 000,00 

zł 

12 460,35 zł 

RAZEM 
 

1 989 541,15 zł 62 49 7 1 894 213,37 zł 360 605,28 zł 95 327,78 zł 

 
 
 
 Wszystkie wnioski przeszły ocenę pod względem zgodności z Lokalna Strategią 
Rozwoju i z lokalnymi kryteriami otrzymały rekomendację Rady do otrzymania 
dofinansowania. Została sporządzona lista rankingowa. Wnioski zostały przekazane do 
Urzędu Marszałkowskiego Wydział PROW w Szczecinie oraz do Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie w celu dalszej weryfikacji. Wnioski nie mieszczące się w 
limicie środków znajdują się na liście rezerwowej z powodu braku limitu środków DOTYCZY 
TO NABORÓW W 2011 ROKU.  
 
 
 
 



 
Podpisy członków Rady LGD kadencji 2008-2012. 
 
 
 

1. Przewodnicząca Krystyna Wojnicka…………………………………………………………………………….. 
 
 

2. Wiceprzewodnicząca Katarzyna Horoch-Tomczak…..…………………………………………………… 
 

3. Członek Ewa Dmytryk………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Członek Aneta Ogińska……………………………………………………………………………………………….. 
 

5. Członek Emilia Wiszniewska………………………………………………………………………………………… 
 

6. Członek Beata Gadzinowska………………………………………………………………………………………… 
 

7. Członek Jerzy Anielski………………………………………………………………………………………………….. 
 

8. Członek Mirosław Majka……………………………………………………………………………………………… 
 

9. Członek Marcin Książek……………………………………………………………………………………………….. 
 

10. Członek Marek Kuźma…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


