
 Protokół nr 3/13 z posiedzenia Zarządu 
„Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” 

w dniu 12 kwietnia 2013 r. 
 
 

Lista obecności – w załączniku 
 
Prezes Zarządu otworzył posiedzenie o godz. 1015 i zaproponował następujący porządek 
obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu nr 2/13 z dnia 3 kwietnia 

2013 r. 
4. Skierowanie wniosku do Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia budżetu za 2012 r. 
5. Zapoznanie się z pismem OM PZW z dnia 5.04.2013 r. wpływ 11.04.2013 r. 
6. Dyskusja na temat stanowiska Prezesa Zarządu OM PZW. 
7. Omówienie sytuacji związanej z wypowiedzeniem umowy ramowej. 
8. Wniosek w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków w trybie pilnym i 

ustalenie porządku posiedzenia. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych. 
10. Sprawy różne. 
11. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad.2 Porządek posiedzenia Zarządu został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.3 Prezes Zarządu Edward Trojanowski odczytał i omówił protokół z poprzedniego 
posiedzenia Zarządu (2/13), który został przyjęty przez wszystkich obecnych  
na posiedzeniu członków Zarządu. 
 
Ad.4 Prezes skierował w imieniu Członków Zarządu wniosek do Komisji Rewizyjnej  
w sprawie przyjęcia budżetu za 2012 r. 
 
Ad.5 Prezes zapoznał Członków Zarządu z pismem OM PZW, w którym Prezes Zarządu 
Zbigniew Bedyński zarzucił Panu Prezesowi Edwardowi Trojanowskiemu jednoosobowe 
podejmowanie decyzji. Zarzucił także, iż LGR ZZ złamała jeden z warunków umowy 
ramowej dotyczącej Członka Komitetu wybrany przez kooptacje, choć według Pana 
Bedyńskiego powinien być wybierany przez Walne Zebranie Członków. Jednocześnie Pan 
Prezes OM PZW powiadomił o rezygnacji z członkostwa w Lokalnej Grupie Rybackiej. 
 
Ad.6 Wice prezes Pan Józef Zając stwierdził, iż przez takie zachowanie OM PZW bardzo 
mocno osłabia LGR ZZ, gdyż jego rezygnacja jako jedynego podmiotu rybackiego na tym 
obszarze przekreśla sens istnienia LGR ZZ. Osłabia również pozycję LGR ZZ podczas 
rozmów z MRiRW. Pozostali Członkowie Zarządu zgodzili się z tym stwierdzeniem. 
Członkowie Zarządu podjęli decyzję, iż zostanie wystosowane pismo do Zarządu OM PZW 
odnoszące się do wszystkich zarzutów zawartych w piśmie otrzymanym od OM PZW. 
Prezes poinformował, iż w najgorszym wypadku sprawę trzeba będzie dać sądowi  
do rozpatrzenia. 
Prezes zaproponował Członkom Zarządu spotkanie Zarządów LGR ZZ i OM PZW. 
 
Ad.7 Prezes poinformował, iż od czasu wypowiedzenia umowy podejmowane są rozmowy 
dotyczące polubownego załatwienia sporu.  

 



Ad.8 Prezes zaproponował, aby Walne Zebranie Członków odbyło się 29.04.2013 roku i 
zaproponował następujący porządek posiedzenia: 

 
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków – Prezes Zarządu „Lokalnej Grupy Rybackiej 

Zalew Zegrzyński”. 
2. Wybór przewodniczącego obrad oraz protokolanta. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Walnego Zebrania Członków  

nr LGR/I/12 z 14 czerwca 2012 roku. 
4. Informacje o sprawach bieżących. 
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2012 rok. 
6. Podjęcie uchwały nr LGR/1/13 w sprawie przyjęcie sprawozdania finansowego  

za 2012 rok. 
7. Sprawy różne. 
8. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę zarówno na termin jak i na przedstawiony porządek 
posiedzenia. 
 
Ad.9 Prezes zaproponował projekt uchwały w sprawie przyjęcia 7 nowych członków. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków 
Zarządu. Obecnie w składzie LGR jest 244 członków. 
 
Ad.10 W sprawach różnych Członkowie Zarządu nie wnieśli żadnych uwag. 

 
Ad.11 Prezes zamknął posiedzenie o godz. 1130. 
 


