
Protokół nr 2/12  
z I posiedzenia Komitetu 

„Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński”  
z dnia 6 kwietnia 2012 roku 

 
Lista obecności - w załączeniu 
W posiedzeniu brało udział 11 członków. 
 
Przewodniczący Komitetu otworzył posiedzenie o godz. 900 i zaproponował następujący 
porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Komitetu – Przewodniczący Komitetu „Lokalnej Grupy 
Rybackiej Zalew Zegrzyński”. 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 
3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komitetu. 
5. Wybór Sekretarza posiedzenia. 
6. Omówienie odwołań od oceny Komitetu. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania, bądź nie wybrania operacji do realizacji w 

ramach LSROR. 
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych, bądź 

niewybranych do realizacji w ramach LSROR. 
9. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 
10. Zamknięcie posiedzenia przez Przewodniczącego Komitetu. 

 
Ad.2. Przewodniczący Komitetu „Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” Pan Janusz 
Klenczon podał liczbę członków zebranych na posiedzeniu, których było 11 i stwierdził 
prawomocność posiedzenia (quorum). 
 
Ad.3. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, przez wszystkich obecnych 
Członków Komitetu. 
 
Ad.4. Przewodniczący odczytał i omówił protokół z poprzedniego posiedzenia Komitetu 
(1/12), który został przyjęty przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Komitetu. 
 
Ad.5. Zgodnie z §17 Regulaminu Organizacyjnego Komitetu „Lokalnej Grupy Rybackiej 
Zalew Zegrzyński” Przewodniczący Komitetu zaproponował kandydaturę na funkcję 
Sekretarza posiedzenia w osobie Pani Pauliny Sieńkowskiej. Pani Sieńkowska wyraziła 
zgodę na objęcie niniejszej funkcji. Członkowie Komitetu nie zgłosili więcej kandydatów. 
Przewodniczący zarządził głosowanie, podczas którego 10 osób głosowało za przyjęciem 
kandydatury, jedna osoba (zainteresowana) wstrzymała się od głosu. 
Następnie Przewodniczący zaproponował kandydaturę Pani Marii Rząsowskiej na 
protokolantkę prac Komitetu. Pani Rząsowska wyraziła zgodę na objęcie niniejszej funkcji. 
Więcej kandydatur nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie, podczas którego  
11 osób głosowało za przyjęciem kandydatury, jedna osoba (zainteresowana) wstrzymała się 
od głosu. 
 
Ad.6. Do biura LGR ZZ wpłynęło 1 odwołanie Pana Jakuba Łukasza Ubranka, który złożył 
wniosek pt. „Stworzenie Multidyscyplinarnego Klubu Sportowego krzewiącego sport, 
rekreację oraz turystykę w powiązaniu z ochroną zasobów materialnych obszaru Zalewu 
Zegrzyńskiego oraz promocją zachowań proekologicznych” z zakresu „Wzmocnienie 
konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” dla sektora 
gospodarczego i społecznego. Sekretarz Posiedzenia Pani Paulina Sieńkowska przedstawiła 
Członkom Komitetu wyniki poprzedniego głosowania, którym wzięło udział 12 osób.  
Za uznaniem operacji za zgodną z LSROR było 10 osób, przeciw – 2, wstrzymało się – 0. 



Podczas głosowania w sprawie oceny operacji pod kątem jej efektów i uwzględnienia 
interesu sektora rybackiego przy realizacji LSROR operacja uzyskała uśrednioną sumę  
8 punktów. Członkowie Komitetu zakwestionowali możliwość realizowania przez ten 
projekt 2 i 3 celu ogólnego. Przewodniczący Komitetu przekazał głos Sekretarz Posiedzenia 
Pani Paulinie Sieńkowskiej, która odczytała i omówiła odwołanie oraz jego załącznik 
złożony przez Pana Jakuba Łukasza Urbanka. Wśród Członków Komitetu niepokój budził 
fakt rzeczywistej niekomercyjności tego przedsięwzięcia. Spośród wielu zastrzeżeń, jakie 
zostały zawarte w odwołaniu Członkowie Komitetu uznali tylko fakt, iż wnioskodawca nie 
wnioskuje o maksymalny poziom dofinansowania, co wiązałoby się ze zmianą punktacji. 
Pani Sekretarz Posiedzenia przekazała Członkom Komitetu nowe karty oceny zgodności 
operacji z LSROR oraz karty oceny operacji. W głosowaniu brało udział 11 Członków 
Komitetu. Za uznaniem operacji zgodną z LSROR było 9 głosów, przeciw – 2, wstrzymało się 
– 0. Podczas głosowania w sprawie oceny operacji pod kątem jej efektów i uwzględnienia 
interesu sektora rybackiego przy realizacji LSROR operacja uzyskała uśrednioną sumę  
8,82 punktów. Operacja w związku z tym zmieniła miejsce na liście operacji wybranych  
do dofinansowania o jedno miejsce wyżej. Po zebraniu kart pani Sekretarz stwierdziła błędy 
i  poprosiła poszczególnych Członków Komitetu o ich usunięcie w kartach oceny zgodności 
z LSROR oraz kartach oceny operacji pod kątem jej efektów i uwzględnienia interesów 
sektora rybackiego przy realizacji LSROR. Po poprawkach karty zostały zwrócone  
i zaakceptowane przez Sekretarz posiedzenia. 
 
Ad.7. Zgodnie z §27 pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Komitetu „Lokalnej Grupy 
Rybackiej Zalew Zegrzyński” Przewodniczący Komitetu odczytał uchwały dotyczące 
poszczególnych operacji, w sprawie wybrania i niewybrania do dofinansowania bez 
potrzeby ich przegłosowania. 
 
Ad.8. Zgodnie z §27 pkt. 5 Regulaminu Organizacyjnego Komitetu „Lokalnej Grupy 
Rybackiej Zalew Zegrzyński” Przewodniczący Komitetu odczytał uchwały w sprawie 
zatwierdzenia list wybranych oraz listę niewybranej operacji do dofinansowania. Uchwały 
zostały podjęte jednogłośnie. 
 
Ad.9. Przewodniczący Komitetu Pan Janusz Klenczon zaproponował, aby wnioskodawca 
opisując współpracę z innym podmiotem przedstawił odpowiednie zaświadczenie w postaci 
co najmniej listu intencyjnego, a następnie przekazał głos Prezesowi Zarządu Panu 
Edwardowi Trojanowskiemu. Pan Prezes poinformował, że zmiany nie mogą być 
wprowadzone w najbliższym naborze, gdyż informacja o nim została już zamieszczona. 
Proponowane zmiany wprowadzone mogą być dopiero po zmianie Lokalnej Strategii 
Rozwoju Obszarów Rybackich. W obecnym naborze została zmieniona tylko karta 
merytoryczna, która jest dostosowana do karty oceny operacji pod kątem jej efektów  
i uwzględnienia interesów sektora rybackiego przy realizacji LSROR. Jest ona także 
podstawą do oceny wniosku.  
Pan Prezes zaproponował termin posiedzenia Komitetu po II naborze wniosków  
o dofinansowanie odbywającego się w dniach 30 kwietnia 2012 r. – 1 czerwca 2012 r. 
wstępnie na 5-6 czerwca 2012 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie. 
Członkowie Komitetu jednogłośnie wyrazili zgodę na powyższe miejsce oraz termin. 
 
Ad.10. Przewodniczący Komitetu zamknął posiedzenie o godz. 1030. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 
Przewodniczący Komitetu 

 
Janusz Klenczon 


