
Protokół nr 1/12 z posiedzenia Zarządu 
„Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” 

w dniu 14.02.2012r. 

 
 

 
Lista obecności – w załączniku. 
 
Prezes Zarządu otworzył posiedzenie o godz. 1420 i zaproponował następujący porządek 
obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zarządu nr 8/11 z dnia 12 grudnia 2011 roku.  
4. Podjęcie uchwały 1/12 w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych 

stowarzyszenia. 
5. Informacje bieżące. 
6. Informacje o naborze wniosków. 
7. Udział LGR w imprezach gminnych. 
8. Udział w targach Agrotravel w dniach 20-22 kwietnia. 
9. Sprawy różne. 
10.  Zamknięcie posiedzenia. 
 

Ad.2 Porządek posiedzenia Zarządu został przyjęty przez cztery osoby, jedna osoba była 
nieobecna. 
 
Ad.3 Prezes Zarządu Edward Trojanowski odczytał i omówił protokół z poprzedniego 
posiedzenia Zarządu (8/11), który został jednogłośnie przyjęty przez wszystkich obecnych 
na posiedzeniu członków Zarządu. 
 
Ad.4 Prezes poinformował Zarząd o 21 wnioskach o przyjęcie nowych członków 
pochodzących z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) 
oraz z poza niego. Uchwała została podjęta jednogłośnie przez wszystkich obecnych na 
posiedzeniu członków Zarządu. Obecnie w składzie LGR jest 157 podmiotów. 
Prezes zaprezentował projekt rozporządzenia dotyczącego Europejskiego Funduszu 
Rybackiego i Morskiego otrzymanego na konferencji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Dokument ten odnosząc się osi 4 i Lokalnych Grup Rybackich zmienia ich nazwę na 
Lokalne Grupy Działania w Sektorze Rybołówstwa. Zaprezentował także wizję stworzenia 
wspólnej dla LGR i LGD strategii wielofunduszowej.  
 
Ad.5 

 Prezes przybliżył członkom Zarządu LGR tematykę konferencji w Berlinie „Zielony 
Tydzień” dotyczącej programów rybackich, problemów odnoszących się do 
rybołówstwa oraz planów na przyszłość. Poruszona została kwestia turystyki 
wędkarskiej jako elementu rybołówstwa. Prezes przedstawił dane z Instytutu 
Rybactwa Śródlądowego, z których wynika, że wędkarstwo ma bardzo pozytywny 
wpływ na stan zarybienia Zalewu Zegrzyńskiego. 

 Prezes podał członkom Zarządu informacje o wycofaniu się z programów projektów 
współpracy na rok 2012, które niebyły dobrze przygotowane. Aktualnie projekty nie 
będą układane w skali rocznej, lecz w wieloletniej perspektywie. Przedstawił również 



nowe przedsięwzięcia, których jednym z elementów jest obóz żeglarski na Mazurach. 
Obóz ten będzie nagrodą dla 32 osób z obszaru strategii i z Legionowa oraz trzech 
osób z polonii białoruskiej. Innym projektem współpracy będzie operacja badawcza 
udowadniająca, że w Zalewie Zegrzyńskim więcej ryb łowi się na wędkę niż w sieci 
oraz ukazująca turystykę wędkarską jako istotny element rybołówstwa.  

 Zaprezentowany został przez Prezesa projekt współpracy międzynarodowej z 
Finlandią. Polegać on miałaby na zorganizowaniu szkolenia dla beneficjentów 
sektora publicznego i społecznego w czasie białych nocy pod koniec czerwca 
bieżącego roku dla 15 osób. 

 
Ad.6 Prezes poinformował, że nabór wniosków trwa do 29 lutego. Przedstawiona została 
informacja o możliwości przeniesienia projektu na konkurs w maju i czerwcu, w przypadku 
nie uzyskania dofinansowania w obecnym konkursie po ponownej jego weryfikacji. Prezes 
wspomniał o dużej liczbie beneficjentów pracujących nad wnioskami o dofinansowanie. 
Obecnie do biura nie wpłynęły żadne wnioski. 
Środki na aktywizację i szkolenia mieszkańców zostały przewidziane na kwiecień i maj tego 
roku.  
 
Ad.7 Prezes zaproponował, aby celach promocyjnych LGR zaistniała w każdej gminie 
obszaru działania przynajmniej raz w ciągu tego roku. Przedstawił także harmonogram 
imprez gminnych, w których LGR chce się promować poprzez współorganizację. 
 
Ad.8 Prezes poinformował członków Zarządu o planowanym udziale LGR w IV 
Międzynarodowych Targach Kultury Wiejskiej i Agroturystyki „Agrotravel” w Kielcach w 
dniach 20-22 kwietnia. Przybliżył wizję sposobu zagospodarowania miejsca przewidzianego 
dla LGR na targach, a także działań promocyjnych. Wspomniał także o informatorze dla 
beneficjentów będącym w przygotowaniu. 
 
Ad.9 Prezes zaprezentował stan finansów oraz wspomniał o pozytywnym ustosunkowaniu 
się MRiRW do propozycji LGR odnoszącej się do alokacji środków na bieżący rok. W 
konkursie lutowym jest do zagospodarowania 1,676 tyś zł natomiast w konkursie majowym 
8,200 tyś zł W przyszłym roku istnieje możliwość wykorzystania ok. 7 mln zł Na projekty 
współpracy przewidziano 851 tyś zł a na funkcjonowanie i aktywizację 1,764 tyś zł  
Poinformował o wysłaniu wniosków do 7 gmin i jednego powiatu o przyspieszenie płatności 
składki członkowskiej oraz wspomniał o dobrej sytuacji finansowej LGR prezentując stan 
konta wynoszącego 32,614 zł. Prócz tego oczekiwana jest w najbliższym czasie zaliczka w 
wysokości 35tyś oraz aktualnie sprawdzany wniosek o płatność na sumę 200 tyś zł, z czego 
50 tyś stanowią środki własne. Jest to równoznaczne z zachowaniem płynności finansowej 
stowarzyszenia. 
Członkowie nie wnieśli wniosków w sprawach różnych.  
 
Ad.10 Prezes Zarządu zamknął posiedzenie o godz. 1500. 

 
 

 

 
 

 
 

 


