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S p r a w o z d a n i e  

Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” za rok 2018 

 

Przez cały 2018 rok Zarząd Stowarzyszenia działał w niezmienionym składzie: 

1/ Ryszard Mróz – Prezes 

2/ Barbara Michalska – Zastępca Prezesa 

3/ Mateusz Flotyński – Zastępca Prezesa 

4/ Andrzej Wyganowski – Skarbnik 

5/ Waldemar Krupiński – członek 

 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia odbył 11 posiedzeń podejmując łącznie 

28 uchwał. 

Działania Zarządu w 2018 roku można podzielić na 7 grup: 

Grupa I współpraca z Radą oraz pracownikami Biura LGR; 

Grupa II działania związane z aktualizacją LSR, Statutu, Regulaminów Rady i Biura; 

Grupa III działania prowadzące do prawidłowej realizacji LSR 2014-2020; 

Grupa IV działania dotyczące kosztów bieżących i aktywizacji; 

Grupa V działania związane z organizacją Walnych Zebrań Członków, przyjmowaniem 

nowych członków, reprezentowania Stowarzyszenia w kontaktach z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, jako instytucją 

pośredniczącą oraz Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej, jako instytucją zarządzającą PO Rybactwo i Morze 2014-2020; 

Grupa VI działania dotyczące współpracy z innymi Rybackimi Lokalnymi Grupami 

Działania; 

Grupa VII działania zapewniające obsługę kontroli zewnętrznych w 2018 roku. 

 

Grupa I współpraca z Radą oraz pracownikami Biura LGR 

Dobrze układająca się współpraca z Radą Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” 

skutkowała przeprowadzeniem 2 naborów w 2018 roku. 

Działanie Biura LGR zapewniło całoroczne doradztwo drogą telefoniczną, elektroniczną oraz 

osobistą dla beneficjentów, którzy byli zainteresowani uzyskaniem dofinansowania  

ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020. Biuro w minionym roku przeprowadziło 

szkolenia dla beneficjentów i członków Rady, co przełożyło się na usprawnienie wypełniania, 

składania oraz ocenę złożonych wniosków. Łącznie w 2018 roku złożono 22 wnioski. 

 

Grupa II działania związane z aktualizacją LSR, Statutu, Regulaminów Rady i Biura 

Podjęcie uchwały nr 3/III/2018 w sprawie zmiany Regulaminu Rady – 12-03-2018 zgodnie  

z zaleceniami audytu desygnacyjnego w sprawie obowiązkowych załączników  

dla wnioskodawców. 

Podjęcie uchwały nr 19/IX/2018 w dniu 18-09-2018 w sprawie uzgodnienia klauzuli RODO 

obowiązującej w Lokalnej Grupie Rybackiej „Zalew Szczeciński”. 

 

Grupa III działania prowadzące do prawidłowej realizacji LSR 2014-2020 
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W zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Zarząd podjął: 

1) uchwałę nr 4/III/2018 z dnia 26 marca 2018 w sprawie zmiany harmonogramu 

planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność stanowiącego 

załącznik nr 2 do umowy nr 53/WRiR-II/05/16 z dnia 18 maja 2016 r.; 

2) uchwałę nr 5/III/2018 z dnia 26 marca 2018 w sprawie ogłoszenia naboru I/ 2018 

zgodnym z zakresem tematycznym operacji dla przedsięwzięć LSR 2014-2020, 

określeniem limitu środków w ramach naboru, warunkami udzielenia wsparcia  

oraz planowanym terminem przygotowując wzór ogłoszenia o Naborze I/ 2018; 

3) uchwałę nr 15/IX/2019 z dnia 18 września 2019 roku w sprawie przyjęcia zmian  

w Lokalnej Strategii Rozwoju LGR „Zalew Szczeciński” celem rozszerzenia grupy 

beneficjentów pomocy o przedsiębiorców obszaru LSR w ramach działania  

1.3.1. PRZEKWALIFIKOWANIA i działania 1.3.2. PRZEDSIĘBIORCZY RYBAK  

I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LSR zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) NR 508/2014 (…); 

4) uchwałę nr 20/IX/2018 z dnia 18-09-2018 roku w sprawie zakupu nagród na „Dzień 

Ryby – Skoszewo 2018 r.” w ramach promocji i działań komunikacyjnych 

wynikających z realizacji Planu komunikacji; 

5) uchwałę nr 21/X/2018 z dnia 03-10-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  

z Województwem Zachodniopomorskim Aneksu nr 4 do Umowy o warunkach  

i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  

nr 53/WRiR-II/05/16 z dnia 18 maja 2016 roku oraz upoważnienie do jego podpisania 

przez Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”; 

6) uchwałę nr 22/X/2018 z dnia 15 października 2018 roku w sprawie uzgodnienia 

terminu naboru uzupełniającego II/2018 o dofinansowanie w ramach wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-20120, w terminie od 05-11-2018 do 19-11-2018  

w zakresie tematycznym odpowiadającym następującym przedsięwzięciom:  

1.1.1. Kompetentny rybak, 1.3.1. Przekwalifikowania, 1.3.2. Przedsiębiorczy rybak, 

1.4.1. Rozważne zarządzanie akwenami i infrastrukturą rybacką, 2.2.1. Wędkarski 

świat z zasadami; 

7) uchwałę nr 24/XII/2018 z dnia 12-12-2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  

z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego Aneksu nr 5 do umowy 

ramowej nr 53/WRiR-II/05/16 z dnia 18 maja 2016 roku w zakresie zmniejszenia  

na wniosek LGR środków zaplanowanych do finansowania realizacji LSR do końca 

2018 i 2021 roku w budżecie LSR, określonych w załączniku nr 1 do umowy  

z wyłączeniem zmian będących konsekwencją zwiększenia środków finansowych  

na wsparcie funkcjonowania LGD, o których mowa w § 4 ust. 3, w przypadku LSR 

realizowanej jedynie w ramach PO RiM, § 10 ust. 3 oraz upoważnienia do podpisania 

aneksu dla pana Prezesa Zarządu LGR „Zalew Szczeciński”. 

 

Grupa IV działania dotyczące kosztów bieżących i aktywizacji 

W ramach bieżącego funkcjonowania Zarząd podjął: 

1)  uchwałę nr 2/I/2018 z dnia 30-01-2018 w sprawie zgody na zawarcie  

z Województwem Zachodniopomorskim aneksu nr 2 do umowy nr 00008-6523.4-
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SW1610006/16 z 2 lutego 2017 r. o dofinansowanie kosztów bieżących i aktywizacji 

w 2017 roku wraz ze zgodą na jednoosobowe jego podpisanie przez Prezesa Zarządu; 

2) uchwałę nr 12/VII/2018 w dniu 26 lipca 2018 w sprawie podpisania z Samorządem 

Województwa Zachodniopomorskiego Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie  

nr 00013-6523.4-SW1610015/17 zawartej 20 grudnia 2017, w związku z podpisanym 

aneksem nr 3 do umowy najmu nr 2/BR/D/2016 z dnia 01 lipca 2016 roku najem 

pomieszczeń Biura LGR „Zalew Szczeciński”, ul. Dworcowa 4, 72-602 Świnoujście 

oraz wyrażenia woli jednoosobowego podpisania Aneksu nr 1 przez Prezesa Zarządu 

LGR Ryszarda Mroza; 

3) uchwałę nr 23/XII/2018 z dnia 12-12-2018 w sprawie zawarcia umowy z Samorządem 

Województwa Zachodniopomorskiego na operację KBiA 2019 w ramach priorytetu 4 

Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, działanie 4.2 Realizacji lokalnych 

strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja 

(o których mowa w art. 62 ust. 1 lit. b i d rozporządzenia 508/2014). 

 

Grupa V działania związane z organizacją Walnych Zebrań Członków, przyjmowaniem 

nowych członków, reprezentowania Stowarzyszenia w kontaktach z Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, jako instytucją 

pośredniczącą oraz Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej, jako instytucją zarządzającą PO Rybactwo i Morze 2014-2020 

Podjęcie uchwały nr 5/VI/2018 w dniu 12-06-2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania 

merytorycznego z działalności w roku 2017. 

Podjęcie uchwały nr 6/VI/2018 w dniu 12-06-2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania 

finansowego za rok 2017. 

Podjęcie uchwały nr 7/VI/2018 w dniu 12-06-2018 w sprawie rekomendacji przeznaczenia 

zysku na działalność bieżącą Stowarzyszenia LGR „Zalew Szczeciński”. 

Podjęcie uchwały nr 8/VI/2018 w dniu 12-06-2018 w sprawie zwołania i uzgodnienia 

porządku obrad XLIV Walnego Zebrania Członków w dniu 27 czerwca 2017 roku w 

Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy, ul. Kościuszki 4 w Sali sesyjnej nr 3 o godzinie 17:00. 

Podjęcie uchwały nr 9/VI/2018 w dniu 12-06-2018 w sprawie przyjęcie w poczet członków 

Ryszarda Mroza oraz Zachodniopomorskiej Organizacji Producentów Ryb. 

Przedstawiciele Zarządu uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez Urząd 

Marszałkowski w zakresie realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. 

 

Grupa VI działania dotyczące współpracy z innymi Rybackimi Lokalnymi Grupami 

Działania 

W zakresie współpracy przede wszystkim współpracowano z Zachodniopomorskimi 

Rybackimi Lokalnymi Grupami Działania „Sieć”. Zarząd uczestniczył w spotkaniach 

organizowanych przez Darłowską Lokalną Grupę Działania oraz Mieleńską Lokalną Grupę 

Działania, które sprawowały w 2018 roku prezydencję oraz w spotkaniu na którym uroczyście 

przekazano prezydencję LGR z Kołobrzegu. 

Zarząd podjął uchwałę nr 16/IX/2018 w dniu 18-09-2018 w sprawie podpisania umowy 

współpracy dot. „Bałtyckiego rybaka przybrzeżnego – sieć współpracy krajowej  

i międzynarodowej na rzecz zrównoważonego rozwoju rybołówstwa przybrzeżnego”, umowa 
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pomiędzy 10 nadbałtyckimi LGD, celem projektu jest łagodzenie skutków oddziaływania 

nadmiernej populacji foki i kormorana na rybactwo na Bałtyku. 

Zorganizowano 2 spotkania w ramach projektu współpracy „Północny Szlak Rybacki” w celu 

przygotowania i podpisania w trybie obiegowym umowy współpracy dotyczącej realizacji 

projektu pomiędzy 11 RLGD. 

 

Grupa VII działania zapewniające obsługę kontroli zewnętrznych w 2018 roku 

Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński w 2018 roku była kontrolowana cztery razy. 

Trzy kontrole były przeprowadzone przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego: 

1) kontrola działań prowadzonych w ramach współpracy „Promocja dziedzictwa 

kulturowego i akwakultury” pn. Morskie Klimaty – Dzień Rybaka; odbyła się  

24-06-2018 roku – uwagi i rekomendacje: zły format załączonego plakatu; 

2) kontrola w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych 

przez społeczność” związana z operacją Koszty bieżące i aktywizacja; odbyła się  

04-07-2018 – uwagi i rekomendacje: opis faktur do PRONET na kopiach, 

nieokreślony status członków Rady na delegacjach; 

3) kontrola w zakresie realizacji umowy „o warunkach i sposobie realizacji strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” określonej w § 5; odbyła się  

26-11-2018 – uwagi i rekomendacje: wyrażanie kwot wsparcia w pełnych złotych, 

zachować 30-dniowy termin powiadamiania Samorządu Województwa  

o planowanych naborach, zamieszczanie uzasadnienia i ilości punktów  

na wybranych operacjach. 

Ostatnia, czwarta kontrola odbyła się w dniach 10-11 grudnia 2018 roku i była 

przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową; dotyczyła 

„Kosztów bieżących i aktywizacji etap I/ 2017” – uwagi i rekomendacje: brak. 

  

 

 

Świnoujście, 2019-06-11 

 

 

Podpisy członków Zarządu: 

 

 

 

 


