
W dniu 28.05.2014 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w 
Stargardzie Szczecińskim, ul. Rynek Staromiejski 5, sala konferencyjna, odbyło się uroczyste podpisanie umów  

w obecności Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Andrzeja Jakubowskiego.  
Podpisano  umowy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie działania Odnowa i rozwój wsi 

oraz w tzw. „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania  
pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,  

objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  
 
 

 Nazwa 
wnioskodawcy Osoba reprezentująca Tytuł operacji Całkowity koszt 

operacji (w zł z VAT) 
Wnioskowana kwota 

pomocy (w zł) 

1. Gmina Stara 
Dąbrowa 

Mieczysław Włodarczyk 
Wójt Gminy Stara Dąbrowa 

 
Warsztaty kulinarne wraz z 

wyposażeniem świetlicy w miejscowości 
Krzywnica jako przykład spędzania 
wolnego czasu na obszarze LGD 

 

20 903,31    14 156,38 

 
Celem operacji jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez organizację warsztatów kulinarnych wraz z 
wyposażeniem świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywnica. 
 

2. Gmina 
Marianowo 

Elżbieta Rink  
Wójt Gminy Marianowo 

 
Budowa placu zabaw w miejscowości 

Czarnkowo 
 

32 115,94 20 888,41 

 
Celem operacji jest poprawa warunków życia, zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców gminy Marianowo oraz zaktywizowanie społeczeństwa 
lokalnego, a także zwiększenie oferty spędzania czasu wolnego poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Czarnkowo. 
 

3. Gmina 
Marianowo 

 
Elżbieta Rink  

Wójt Gminy Marianowo 

 
Budowa placu zabaw w miejscowości 

Krzywiec 
 

32 115,94 20 888,41 

 
Celem operacji jest poprawa warunków życia, zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy Marianowo oraz zaktywizowanie społeczeństwa 
lokalnego, a także zwiększenie ofety spędzania czasu wolnego poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Krzywiec. 
 



4. Gmina 
Dobrzany 

Jan Prościak 
Burmistrz Gminy Dobrzany 

 
Wakacyjny festiwal piłkarski dla dzieci i 

młodzieży z Gminy Dobrzany 
 

11 646,08 7 945,41 

 
Celem operacji jest umożliwienie dzieciom i młodzieży z Gminy Dobrzany zwiększenia oferty czasu wolnego poprzez uczestnictwo w wakacyjnym festiwalu 
piłkarskim a przy tym stworzenie możliwości aktywizacji, ożywienia oraz rozwijania relacji i więzi pomiędzy mieszkańcami Gminy Dobrzany.  
 

5. 
 

Gmina  
Warnice 

 

Anna Hackiewicz-Gębska 
Wójt Gminy Warnice 

A może troszkę więcej kultury - remont i 
przebudowa świetlicy wiejskiej w Starym 

Przylepie, gm. Warnice 
416 973,33 271 202,00 

 
Celem operacji jest zintegrowanie mieszkańców wsi poprzez organizację imprez kulturalnych, zagospodarowanie czasu wolnego, a tym samym podniesienie 
poziomu świadczonych usług kulturalnych poprzez powstanie  świetlicy we wsi Stary Przylep, gm. Warnice. 
 

6. Gmina  
Warnice 

 
Anna Hackiewicz-Gębska 

Wójt Gminy Warnice 
 

Doposażenie świetlic wiejskich na terenie 
Gminy Warnice 24 921,89 16 209,36 

 
Celem operacji jest podniesienie jakości życia na obszarach wiejskich poprzez doposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy Warnice. Przyczyni się to do 
racjonalnego zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców miejscowości, poprawy poziomu bezpieczeństwa dzieci, umożliwienia stworzenia bogatej 
oferty kulturowej dla mieszkańców oraz zmniejszenia poziomu patologii społecznych. 

 

7. Gmina  
Suchań  

Stanisława Bodnar  
Burmistrz Gminy Suchań 

 
Zagospodarowanie miejsca rekreacji i 
sportu w miejscowościach Wapnica i 

Suchanówko 
 

38 759,73 25 000,00 

 
Celem operacji jest rozwój aktywności społeczności lokalnej, rozwijanie rekreacji na obszarach wiejskich, oraz zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu 
poprzez zagospodarowanie miejsc  rekreacji i sportu  w miejscowościach Wapnica i Suchanówko. 

 

Suma 
 

577 436,22 
 

 
376 289,97 

 
 


