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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ  

STOWARZYSZENIA LGR „7 RYB”  

ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.12.2015 R. 

 

I. WSTĘP 

1) Członkowie Stowarzyszenia.  

Na dzień 31.12.2015 r. Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” zrzeszało 130 członków, w tym: 

a) 11 z sektora publicznego,  

b) 13 z sektora społecznego,   

c) 61 z sektora gospodarczego, 

d)  45 mieszkańców. 

Z pośród ww. sektorów, 13 członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” zaliczana jest do 

sektora rybackiego, w tym 1 podmiot sektora publicznego, 1 podmiot sektora 

społecznego oraz 11 podmiotów sektora gospodarczego. Część tych osób reprezentuje 

jednocześnie dwa sektory np. mieszkaniec i przedstawiciel sektora społecznego lub 

mieszkaniec i przedsiębiorca. 

2) Rachunki bankowe 

Stan środków na rachunkach bankowych Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” na dzień 

31.12.2015 r. przedstawiał się następująco: 

a) na rachunku podstawowym – 238.240,05 PLN 

b) na rachunku refundacja – 7,75 PLN 

c) na rachunku funkcjonowanie 2015 – 0,00 PLN 

3) Na dzień 31.12.2015 r. skład II kadencji organów Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” 

przedstawiał się następująco: 

Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” 

a) Dorota Knopczyńska - Prezes Stowarzyszenia 

b) Wiesław Ewertowski – Wiceprezes 

c) Beata Ryga – Skarbnik 

d) Karolina Stefaniak – Sekretarz 

e) Katarzyna Sałata - Członek Zarządu 

f) Bernard Kuliberda - Członek Zarządu 

g) Paweł Dreger - Członek Zarządu 

h) Ireneuszu Przydział – Członek Zarządu od 16.12.2015 r. 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” 

a) Karolina Banaszyńska – Przewodnicząca 
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b) Grzegorz Bałdyga – Członek Komisji 

c) Joanna Hereć – Członek Komisji 

Komitet Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” obowiązujący do 16 grudnia 2015 r.  

a) Janusz Woźniak – Przewodniczący, 

b) Marianna Gregorczuk - Wiceprzewodnicząca,  

c) Kamila Bąk - Sekretarz,  

d) Marek Szeszycki - Członek Komitetu,  

e) Przemysław Majchrzak - Członek Komitetu,  

f) Eugeniusz Kucner - Członek Komitetu,  

g) Marek Nowaczewski - Członek Komitetu,  

h) Bogusław Janus – Członek Komitetu, 

i) Łukasz Malczewski - Członek Komitetu,  

j) Paweł Rydzewski - Członek Komitetu,  

k) Józef Pietrzak - Członek Komitetu, 

l) Wojciech Broniecki - Członek Komitetu,  

m) Violetta Winiecka - Członek Komitetu, 

n) Ireneusz Belter - Członek Komitetu. 

Rada Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” obowiązująca od 16.12.2015 r. 

a) Marek Szeszycki reprezentujący sektor gospodarczy (rybacki),       

b) Wojciech Michalski reprezentujący sektor gospodarczy (rybacki),  

c) Violetta Winiecka reprezentująca sektor gospodarczy (rybacki), 

d) Robert Kowalewski reprezentujący sektor gospodarczy (rybacki), 

e) Marek Hallas reprezentujący sektor gospodarczy (rybacki), 

f) Roman Madaj reprezentujący sektor gospodarczy (rybacki),  

g) Sylwia Król reprezentująca sektor gospodarczy (rybacki), 

h) Paweł Andrzejczak reprezentujący sektor społeczny, 

i) Robert Filipiak reprezentujący sektor społeczny,   

j) Eugeniusz Kucner reprezentujący sektor publiczny, 

k) Łukasz Malczewski reprezentujący sektor publiczny, 

l) Bogusława Jagodzińska reprezentująca sektor publiczny, 

m) Tomasz Szrama reprezentujący sektor publiczny, 

n) Janusz Woźniak reprezentujący mieszkańców, 

o) Kamila Bąk reprezentująca mieszkańców.  
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II. WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW. 

W 2015 r. odbyły się dwa Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”,  

w tym jedno Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków: 

1) W dniu 28 maja 2015 roku w Sali Bankietowej Słowianka na terenie gminy 

Wągrowiec odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb”, które było zarówno okazją do podsumowania 

2014 roku jak i omówienia funkcjonowania  LGR „7 Ryb” w nowym okresie 

programowania „Rybactwo i Morze 2014-2020”. W zebraniu uczestniczyło  

73 członków, przy ogólnej liczbie członków 145. Zebranie otworzyła Pani Dorota 

Knopczyńska - Prezes Stowarzyszenia, która powitała wszystkich zebranych. 

Zebranie odbyło się w drugim terminie z udziałem ponad połowy członków. 

Obecni na sali członkowie wysłuchali sprawozdań z działalności finansowej  

i merytorycznej Stowarzyszenia oraz z działalności organów Stowarzyszenia  

tj. Komitetu, Komisji Rewizyjnej i Zarządu, które zostały zatwierdzone kolejno 

przyjmowanymi uchwałami. Ocenę sprawozdania finansowego i pracy Zarządu za 

2014 rok przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Karolina 

Banaszyńska. Podjęto Uchwałę w sprawie absolutorium dla Członków Zarządu za 

2014 rok. Podczas zebrania podjęto także uchwały w sprawie zmian Statutu 

Stowarzyszenia, przyjęcia jednolitego tekstu Statutu a także przystąpienia LGR                 

„7 Ryb” do nowego okresu programowania „Rybactwo i Morze 2014-2020” oraz 

do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Ponadto 

przedstawiono informację dot. funkcjonowania LGR „7 Ryb” w nowym okresie 

programowania „Rybactwo i Morze 2014-2020” wraz z omówieniem zasad 

udziału społeczności lokalnej w realizacji LSR. 

 

2) W dniu 16 grudnia 2015 r. w restauracji Dobra Truskawka na terenie Gminy 

Wągrowiec odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalnej 

Grupy Rybackiej „7 Ryb”. W Walnym Zebraniu  Członków Stowarzyszenia LGR  
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„7 Ryb” uczestniczyło 100 na 129 wszystkich członków Stowarzyszenia LGR                  

„7 Ryb”. Zebranie otworzyła Pani Dorota Knopczyńska - Prezes Stowarzyszenia, 

witając wszystkich zebranych. Poddano pod głosowanie porządek obrad, który ze 

względu na charakter spotkania był bardzo obszerny. Głównym celem zebrania 

było przyjęcie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o wybór Strategii 

Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). Dokonano 

podsumowania dotychczasowej działalności Stowarzyszenia, w tym dotyczących  

zakresu prac podjętych w minionym czasie na rzecz opracowania Lokalnej 

Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 LGR „7 Ryb”. Przedstawiając kolejno treść 

dokumentów z porządku obrad, podejmowano kolejne uchwały. I tak w trakcie 

Walnego Zebrania Członków przyjęto uchwały m.in. w sprawie uchylenia 

uchwały w sprawie ilościowego składu osobowego Komitetu Stowarzyszenia LGR 

„7 Ryb”, odwołania członków Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb, uchwalenia 

ilościowego składu osobowego Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” oraz powołania 

Członków Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb, ustalenia trybu wyboru Członka 

Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, ilościowego składu osobowego Zarządu 

Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, powołania członka Zarządu Stowarzyszenia LGR                   

„7 Ryb”, uchwalenia strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

(LSR),uchwalenia Regulaminu ustalania i wypłaty świadczeń dla członków 

organów Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, rozpatrzenia odwołania od Uchwały nr 74 

Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18.11.2015 r. i uchwalenia pozostałej 

dokumentacji niezbędnej do złożenia w konkursie na wybór strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność (statutu, regulaminu Rady, procedur 

oraz regulaminu Zarządu). 
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III. BIURO STOWARZYSZENIA LGR „7 RYB”. 

1. FUNKCJONOWANIE LGR „7 RYB”. 

    W ramach funkcjonowania LGR oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych 

społeczności na 2015 rok, Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” podpisało umowę z UMWW na 

kwotę 115.561,62 zł,  która została zmieniona aneksem do umowy zwiększającym kwotę 

funkcjonowania LGR w związku z przyznaną pomocą przygotowawczą o 80.000,00 zł.  

Łączna kwota umowy wyniosła 195.561,62 zł.   

2. PROMOCJA. 

Zgodnie z zapisami umowy ramowej LGR ma obowiązek informowania ogółu 

społeczeństwa i promowania PO RYBY 2007-2013 wśród potencjalnych beneficjentów. 

1) Na zaproszenie MRiRW w dniach 10-11 kwietnia 2015 r Dyrektor Biura LGR „7 Ryb” 

Pani Danuta Pisarska wraz z członkiem Zarządu Panem Bernardem Kuliberdą wzięli 

udział w VII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 

AGROTRAVEL 2015, które odbyły się w Kielcach. Oprócz oferty atrakcyjnego 

wypoczynku na wsi – był również jarmark rękodzielnictwa i wyrobów artystycznych, 

degustacje, potrawy regionalne oraz konkursy dla wystawców i zwiedzających.  

Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” już po raz trzeci wraz z 11 Lokalnymi Grupami 

Rybackimi z terenu całej Polski pragnęło zaprosić potencjalnych turystów do siebie. 

Dyrektor Biura LGR „7 Ryb” Pani Danuta Pisarska wraz z Członkiem Zarządu na 

stoisku LGR „7 Ryb” prezentowali zarówno projekty realizowane za pośrednictwem 

LGR „7 Ryb” z osi 4 PO RYBY jak i obszar 7 gmin tworzących stowarzyszenie, jako 

region o pięknych zabytkach architektury, atrakcyjnych walorach przyrodniczych  

i krajobrazowych, miejsce do uprawiania wszelkich form turystyki oraz doskonałych 

warunkach do wypoczynku w ciszy i spokoju. Ponadto wystawiono do degustacji 

produkt regionalny sok truskawkowy. Oprócz wydawnictw promocyjnych,                          

LGR „7 Ryb” na swoim stoisku posiadało materiały promocyjne Stowarzyszenia LGR 

„7 Ryb” oraz przekazane przez gminy członkowskie i słodki poczęstunek. 
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2) w dniu 10 czerwca 2015 Stowarzyszenie zorganizowało Konferencję 

podsumowującą realizację LSROR, w ramach PO RYBY 2007-2013 na której 

podsumowano działania LGR „7 Ryb”, w obecności licznie zaproszonych gości, 

samorządowców, dziennikarzy, przedstawicieli biznesu i mieszkańców. Konferencji 

towarzyszyły również ciekawe wykłady dotyczące akwakultury obszaru objętego 

LSROR oraz emisja filmu pt. „Rybacy z krainy jezior”. Konferencja była także dobrą 

okazją do podziękowania wszystkim tym, którzy w minionej perspektywie 

przyczynili się do wdrażania Osi 4 PO RYBY za pośrednictwem LGR „7 Ryb” – 

członkom stowarzyszenia, w tym przedstawicielom samorządów członkowskich, 

organom Stowarzyszenia, beneficjentom i pracownikom biura.  

 

W dniu Konferencji odbył się także I Konkurs Kulinarny „SMAKI 7 RYB” w dwóch 

kategoriach – kategoria I –dania gotowe oraz kategoria II – dania sporządzane na 

miejscu.  Konkurs został skierowany dla beneficjentów (lub ich przedstawicieli, 

pracowników), którzy otrzymali dofinansowanie w ramach osi 4 PO RYBY 2007-2013 

za pośrednictwem LGR „7 Ryb”,  a jednym z profilów ich działalności  była branża 

gastronomiczna. Głównym celem konkursu była popularyzacja spożycia dań z ryb 

wśród lokalnej społeczności zamieszkującej obszar zależny od rybactwa i związanej               

z działalnością naszego Stowarzyszenia.  

W konkursie łącznie udział wzięło 5 beneficjentów LGR „7 Ryb”,  w tym: 

 w kategorii  I dania gotowe - Pani Danuta Łęga – Restauracja – Hotel „Dom Polski”, 

Pani Lidia Woźniczka – Gospodarstwo Agroturystyczne,  

 w kategorii II dania sporządzane na miejscu - Pani Aleksandra Nowak – Ostrowo 

Młyn, Pan Jan Machnikowski – Bar u Jana, Pan Waldemar Januchowski – 

Restauracja dobra truskawka.  

Potrawy w konkursie oceniała Jury zgodnie z regulaminem konkursu. 

W I kategorii konkursu kulinarnego „SMAKI 7 RYB” dania gotowe I miejsce zajęła Pani 

Lidia Woźniczka, natomiast II miejsce Pani Danuta Łęga. 
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W II kategorii konkursu kulinarnego „SMAKI 7 RYB” dania sporządzane na miejscu Jury 

przyznało I miejsce ekipie Pana Waldemara Januchowskiego, II miejsce ekipie Pana Jana 

Machnikowskiego oraz III miejsce Pani Aleksandrze Nowak. 

  
3.TWORZENIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

1) W miesiącu lutym i marcu LGR „7 Ryb” zorganizowała w gminach spotkania                            

z sektorem rybackim: 

a) w Kiszkowie - 9.02.2015  

b) w Gołańczy - 10.02.2015 

c) w Rogoźnie - 12.02.2015 

d) w Margoninie - 16.02.2015  

e) w Skokach - 17.02.2015 . 

f) w Wągrowcu, (wspólnie dla Gminy Wągrowiec i Gminy Szamocin) - 18.02.2015  

g) w Obornikach - 4.03.2015  

h) w Wyrzysku - 5.03.2015  

  

2) W dniu 2 marca 2015 r. zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Gmin  

członkowskich dot. nowej perspektywy finansowej. Głównym tematem spotkania 

była deklaracja wójtów i burmistrzów w sprawie przynależności Gmin do 

Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” w nowej perspektywie finansowej PO „Rybactwo  

i Morze 2014-2020”. 
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3) W dniu 11 maja 2015 r. w poczet członków Stowarzyszenia przyjęto dwie nowe 

gminy: Kiszkowo i Gołańcz. W ramach tworzenia LSR na lata 2016-2023 obszar 

Stowarzyszenia będzie obejmował 9 gmin członkowskich tj. Gminy: Gołańcz, 

Kiszkowo, Margonin, Oborniki, Rogoźno, Skoki, Szamocin, Wągrowiec (gmina 

wiejska), Wyrzysk. 

4) W dniach 10-11.07.2015 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” 

zorganizowało dwudniowe szkolenie dla pracowników Biura oraz członków 

organów Stowarzyszenia dotyczące „Tworzenia Lokalnych Strategii Rozwoju  

w okresie programowania 2014-2020 Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 

2014-2020”.  

 

5) W związku z realizacją przez Zarząd uchwały WZC z dnia 28.05.2015 r. dot. 

opracowania LSR na lata 2014–2020 w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020, 

podjęto decyzję o utworzeniu grupy roboczej ds. tworzenia LSR. Na stronie 

internetowej Stowarzyszenia i Gmin Członkowskich zamieszczono informację  

o naborze do grupy roboczej. Uchwałą Nr 65/2015 Zarządu Stowarzyszenia 

powołano grupę roboczą ds. tworzenia LSR. W skład grupy weszło 26 członków:  

a) B. N. – sektor publiczny, 

b) P. A. - sektor publiczny, 

c) M. G. - sektor publiczny,  

d) B. K. - sektor publiczny, 

e) P. M. - sektor publiczny, 

f) M. C. - sektor publiczny, 

g) M. N. - sektor publiczny, 

h) T. P. - sektor publiczny, 

i) K. S. - sektor publiczny, 

j) A. M. - sektor społeczny, 

k) P. R. - sektor społeczny, 
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l) B. R. - sektor społeczny, 

m) K. S. - sektor społeczny, 

n) B. K. - sektor społeczny, 

o) D. K. - sektor społeczny, 

p) A. K. - sektor społeczny w tym mieszkańcy, 

q) J. H. - sektor gospodarczy, 

r) J. W. - sektor gospodarczy, 

s) M. S. - sektor gospodarczy, 

t) W. E. - sektor gospodarczy, 

u) P. D. - sektor gospodarczy, 

v) P. W. - sektor gospodarczy w tym mieszkańcy, 

w) M. H. - sektor gospodarczy w tym rybacki, 

x) S. K. - sektor gospodarczy w tym rybacki, 

y) M. Sz. - sektor gospodarczy w tym rybacki, 

z) V. W. - sektor gospodarczy w tym rybacki. 

6) W miesiącu sierpniu 2015 roku Stowarzyszenie wystąpiło z pisemną prośbą  

do Gmin członkowskich o udostępnienie informacji niezbędnych do tworzenia LSR. 

Ponadto LGR „7 Ryb” zbierała dane dot. gmin członkowskich z ogólnodostępnych 

źródeł internetowych. 

7) W dniu 14 sierpnia 2015 r pracownicy biura oraz przedstawiciele Zarządu i grupy 

roboczej ds. tworzenia LSR uczestniczyli w szkoleniu pt. „Opracowanie lokalnych 

strategii rozwoju na lata 2014 – 2020”, zorganizowanym przez Departament 

Rybołówstwa MRiRW we współpracy z SWW. Szkolenie dotyczyło zagadnień 

związanych z przygotowaniem LSR, takich jak: diagnoza – opis obszaru i ludności, 

analiza SWOT, cele i wskaźniki, sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób 

ustanawiania kryteriów wyboru, budżet LSR, metody komunikacji, 

innowacyjność, zintegrowanie oraz monitoring i ewaluacja. 
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8) W okresie od 13.07-1.10.2015 r. Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” przeprowadziło 

wywiady indywidualne z sektorem rybackim dot. badania potrzeb sektora 

rybackiego na obszarze objętym LSR. W wywiadach uczestniczyło 15 Rybaków. 

9) Skierowano ankiety dla sektora rybackiego celem ustalenia grup wsparcia. Ankiety 

wypełniło 24 członków rodzin rybaków/ rybaków. 

10) Pracownicy biura LGR „7 Ryb” uczestniczyli w dożynkach gmin członkowskich 

Stowarzyszenia celem przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 

analizy potrzeb mieszkańców na potrzeby tworzenia LSR na lata 2014-2020: 

a) Grylewo - 23.08.2015,  

b) Osiek n/Notecią - 23.08.2015, 

c) Margonin - 30.08.2015,  

d) Gołańcz - 30.08.2015,  

e) Szamocin - 29.08.2015,  

f) Rościnno - 29.08.2015,  

g) Rogoźno - 5.09.2015,  

h) Kiszkowo - 6.09.2015,  

i) Objezierze - 6.09.2015.  

  Podczas dożynek Zebrano 389 ankiet 

  

11) Zamieszczono ankietę na stronie internetowej stowarzyszenia służącą zgłaszaniu 

potrzeb lokalnej społeczności celem ich wykorzystania w opracowaniu LSR. 

Wpłynęło 31 ankiet. 

12) Na stronie internetowej LGR 7 Ryb udostępniono Kartę projektową dla 

przedsiębiorców/rybaków, w której przedstawiciele tych sektorów zawarli 

pomysły przyczyniające się do rozwoju obszaru Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”,  

z uwzględnieniem środków PO Rybactwo i Morze 2014 – 2020. W okresie  

od 15.09-23.10.2015 r wpłynęło 79 kart. 

13) W okresie od 26.08-30.09.2015 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” 
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prowadziło punkt konsultacyjny dot. przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na 

lata 2014-2020, w biurze Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. 

14) W dniach od 2.09.2015 r do 15.09.2015 r. odbyły się spotkania we wszystkich  

9 gminach członkowskich Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, celem badania potrzeb 

lokalnej społeczności. Łącznie w ww. spotkaniach uczestniczyło 130 osób, 

pozyskano 102 ankiety. 

 

15) W dniu 21.09.2015 r odbyło się spotkanie z grupą defaworyzowaną w związku                     

z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” na lata 

2014-2020, w którym udział wzięło 14 osób, pozyskano 13 ankiet. 

 

16)  W dniu 21.09.2015 r. odbyło się spotkanie z sektorem rybackim, dotyczące 

tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, w którym 

udział wzięło 11 osób, pozyskano 3 ankiety. 
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17) Zorganizowano III spotkania z grupą roboczą dotyczące prac nad tworzeniem 

LSR: 

a) 22.09.2015 – warsztaty dot. analizy SWOT,  

b) 8.10.2015 – warsztaty dot. celów i wskaźników,  

c) 8.10.2015 – warsztaty dot. kryteriów oceny/wyboru operacji. 

 

18) W dniu 9 października 2015 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia LGR  

„7 Ryb” oraz na stronach internetowych gmin członkowskich zamieszczono 

pierwszą propozycję celów i analizy SWOT LSR, celem konsultacji. 

19) W dniu 16 października 2015 przedstawiciele naszego Stowarzyszenia LGR  

„7 Ryb” spotkali się z delegacją z Czech. Celem spotkania była prezentacja 

działalności Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” oraz zainicjowanie współpracy pomiędzy 

Stowarzyszeniem LGR „7 Ryb” i czeską lokalną grupą działania. 

  

20)  W dniach 22-23.10.2015 r. członek Zarządu wraz z pracownikiem Biura wzięli 

udział w warsztatach w zakresie tworzenia współpracy ponadnarodowej dla 

Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, co w efekcie przyczyniło 

się do podpisania listu intencyjnego z Lokalną Grupą ze Szwecji. 

21) W dniu 23 października 2015 r. w odbyło się spotkanie grupy eksperckiej 

w związku z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, 

w którym udział wzięło 11 osób. 
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22) W dniu 4 listopada na stronie internetowej Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” oraz na 

stronach internetowych gmin członkowskich zamieszczono drugą propozycję 

celów LSR, celem konsultacji. 

23) UMWW w dniu 10.11.2015 r. zorganizował szkolenie dla pracowników Lokalnych 

Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, w którym udział wzięła Pani Dorota 

Knopczyńska – Prezes Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” oraz Pani Danuta Pisarska – 

Dyrektor Biura. Szkolenie dotyczyło konkursu na wybór lokalnych strategii 

rozwoju kierowanych przez społeczność, realizowanych w okresie 

programowania 2014-2020.   

24) UMWW w dniu 26.11.2015 r. zorganizował spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe 

poświęcone zagadnieniom związanym z konkursem na wybór lokalnej strategii 

rozwoju kierowanej przez społeczność. W szkoleniu ze strony Stowarzyszenia 

udział wzięła Pani Dorota Knopczyńska - Prezes Zarządu LGR „7 Ryb”. 

25) W dniu 27 listopada 2015 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” 

zamieszczono do konsultacji propozycję: 

a) wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju, 

b) planu Komunikacyjnego Lokalnej Strategii Rozwoju, 

c) ewaluacji wdrażania i funkcjonowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGR  

„7 Ryb”. 

26) W dniu 14 grudnia 2015 r Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” na swojej stronie 

internetowej zamieściło do konsultacji propozycję kryteriów wyboru LSR. 

27) Na podstawie zebranych materiałów, analiz, ekspertyz i przeprowadzonych 

konsultacji pracownicy Biura oraz Zarząd tworzyli poszczególne rozdziały LSR, 

które były na bieżąco analizowane i korygowane na posiedzeniach Zarządu.  

28)  W dniu 16.12.2015 r. Uchwałą nr 49/2015 Walnego Zebrania Członków Lokalna 

Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” została 

uchwalona.  
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29) W dniu 29 grudnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” złożyło wniosek 

o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na 

lata 2016-2023.  

4. UDZIAŁ LGR „7 RYB” W KONFERENCJACH /WARSZTATACH. 

Przedstawiciele Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” w 2015 r. uczestniczyli w różnych 

konferencjach oraz szkoleniach celem poszerzania swojej wiedzy i tak: 

1) w dniach 2-3 marca 2015 Pani Karolina Stefaniak Sekretarz Zarządu Lokalnej 

Grupy Rybackiej „7 Ryb” miała okazję uczestniczyć w międzynarodowej 

konferencji poświęconej podsumowaniu wdrażania Osi Priorytetowej  

4 Europejskiego Funduszu Rybackiego, która miała miejsce w Brukseli.  

W konferencji uczestniczyło łącznie ponad 400 osób, w tym Przedstawiciele 

Lokalnych Grup Rybackich z Polski, Instytucji Zarządzających z poszczególnych 

krajów członkowskich i Przedstawiciele Komisji Europejskiej. Centralnym 

elementem konferencji było przyznanie nagród dla najlepszych zaprezentowanych 

projektów. 

 

2) w dniach 24-25.03.2015 r. Dyrektor Biura LGR „7 Ryb” Danuta Pisarska 

uczestniczyła w dwudniowych warsztatach dotyczących przygotowania LSR na lata 

2014-2020, które odbyły się w Warszawie.  

3) w dniu 15.05.2015 r. Danuta Pisarska Dyrektor Biura LGR „7 Ryb” uczestniczyła w 

konferencji pt. „Silna Wielkopolska. Rozwój inicjatyw lokalnych w regionie”, która 

odbyła się w Pile.  

5. WSPÓŁPRACA Z URZĘDEM MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA 

WIELKOPOLSKIEGO. 

1) SYMPOZJUM. 

W dniach 23-25 czerwca 2015 r. w Tarnowie Podgórnym odbyło się sympozjum  

pn. „Fundusze Europejskie a zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, 
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którego organizatorem był UMWW. W spotkaniu udział wzięli reprezentanci MRiRW, 

przedstawiciele ARiMR oraz Urzędów Marszałkowskich a także Lokalne Grupy 

Rybackie z całej Polski. Naszą Lokalną Grupę Rybacką „7 Ryb” reprezentowały: Dorota 

Knopczyńska – Prezes Zarządu, Danuta Pisarska Dyrektor Biura LGR „7 Ryb” oraz 

Natalia Elmann pracownik Biura LGR „7 Ryb”. Zebranych gości powitał gospodarz 

sympozjum – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof 

Grabowski, który podsumował wdrażanie PO RYBY w Wielkopolsce oraz podkreślił 

rolę funduszy unijnych w rozwoju województwa. Program sympozjum obejmował 

m.in. zagadnienia: Priorytet 4 PO RYBY 2014 -2020 – stan prac dotyczących konkursu 

na wybór LSR, wsparcie przygotowawcze, podsumowanie wdrażania osi 4 PO RYBY 

2007-2013, Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” – aktualny stan prac nad 

wdrożeniem programu, stowarzyszenia jedno i wielofunduszowe w nowej 

perspektywie. Ponadto przedstawiciele trzech LGR-ów przedstawili Dobre praktyki w 

ramach osi 4 PO RYBY, w tym nasza LGR „7 Ryb”. Dobre praktyki LGR „7 Ryb”  

w ramach Osi 4 PO RYBY zaprezentowała Pani Danuta Pisarska Dyrektor Biura LGR                   

„7 Ryb”. 

 

 

Ponadto zarówno pracownicy Biura jak i członkowie organów Stowarzyszenia 

uczestniczyli w szkoleniach dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz 

konkursu na wybór LSR, które zostały opisane w pkt 3 dotyczącym tworzenia Lokalnej 

Strategii Rozwoju. 

  

2) SPRAWOZDANIA. 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie do 14-go dnia każdego miesiąca 

następującego po kwartale Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” składało do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego sprawozdania kwartalne  

z realizacji operacji polegającej na funkcjonowaniu Lokalnej Grupy Rybackiej. 



   

 
 

   16 
 

Pierwsze sprawozdanie złożono w dniu 8.04.2015 r, następne w dniu 13.07.2015 r.  

i kolejne w dniu 12.10.2015 r. Ponadto złożono sprawozdanie roczne/końcowe                            

z realizacji operacji w ramach osi priorytetowej 4 PO RYBY za okres od 1.01 – 

30.11.2015. 

3) UMOWY/ ANEKSY NA FUNKCJONOWANIE: 

a) W dniu 18.12.2014 r. podpisano umowę na funkcjonowanie Stowarzyszenia  

w 2015 roku (za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 r.) 

b) W dniu 31.07.2015 r. został podpisany aneks nr 1 do umowy na funkcjonowanie 

LGR oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności na rok 

2015 w związku z przyznaną pomocą przygotowawczą,  

c) W dniu 22.10.2015 r. został podpisany aneks nr 2 do umowy na funkcjonowanie 

LGR oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności na rok 

2015 na prośbę UMWW, który dotyczył zmiany umowy poprzez dodanie dwóch 

nowych gmin członkowskich. 

4) WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Stowarzyszenie zobowiązane jest złożyć 

wniosek o płatność celem rozliczenia funkcjonowania za dany rok kalendarzowy: 

1. W dniu 15.01.2015 r. został złożony wniosek o płatność wraz z wymaganymi 

załącznikami za 2014 rok.  

2. w dniu 15.12.2015 r. został złożony wniosek o płatność wraz z wymaganymi 

załącznikami za 2015 rok. 

6. KONTROLE. 

Zgodnie z zapisami umowy ramowej LGR ma obowiązek umożliwienia 

przeprowadzenia kontroli LGR m.in. przez przedstawicieli samorządu województwa. W 

2015 r. odbyły się trzy kontrole: 

a) I kontrola - w dniu 8 kwietnia 2015 roku w Biurze LGR „7 Ryb”, która dotyczyła 

weryfikacji złożonego wniosku o płatność przez LGR, w zakresie  Funkcjonowania 

Lokalnej Grupy Rybackiej w 2014 roku. 

b) II kontrola - w dniu 10.06.2015 r podczas Konferencji podsumowującej oraz 

Konkursu Kulinarnego LGR „7 Ryb”.  

c) III kontrola - w dniu 21.09.2015  podczas spotkania z sektorem rybackim.  

Podczas ww. kontroli kontrolujący pracownicy UMWW nie stwierdzili 

nieprawidłowości. 

7. WSPÓŁPRACA Z MINISTERSTWEM ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. 

http://7ryb.pl/index.php/promocja/314-konferencja-podsumowujaca-oraz-konkurs-kulinarny-lgr-7-ryb
http://7ryb.pl/index.php/promocja/314-konferencja-podsumowujaca-oraz-konkurs-kulinarny-lgr-7-ryb
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1. Zgodnie z zapisami umowy ramowej LGR ma obowiązek informowania Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi o okolicznościach mogących mieć wpływ na 

wykonanie umowy: 

a) W dniu 24.03.2015 r. wysłano pismo z prośbą o akceptację dokonanych 

zmian w LSROR, które miały na celu uporządkowanie aktualnie 

obowiązujących wskaźników na wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu 

i wskaźniki oddziaływania. W związku z powyższym uporządkowano  

i dodano kilka wskaźników. MRiRW pismem z dnia 15.04.2015 r. 

zatwierdziło zaproponowane przez LGR „7 Ryb” zmiany. 

b) W dniu 30.06.2015 r. wysłano pismo z prośbą o akceptację dokonanych 

zmian w LSROR, które polegały na przesunięciu środków  w łącznej 

wysokości 80.000,00 zł z operacji polegających na wzmocnieniu 

konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od 

rybactwa, restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub 

dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem 

rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym 

sektorem oraz podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju 

usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszar zależny od rybactwa 

na Funkcjonowanie LGR, oraz nabywanie umiejętności i aktywizację 

lokalnych społeczności.  MRiRW pismem z dnia 10.07.2015 r. 

zatwierdziło zaproponowane przez LGR „7 Ryb” zmiany. 

2. W dniu 26 czerwca 2015 Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” zgodnie z zapisami umowy 

ramowej wysłało do MRiRW sprawozdanie rozliczające działalność 

Stowarzyszenia w ramach PO RYBY 2007-2013 i realizację Lokalnej Strategii 

Rozwoju Obszarów Rybackich. 

 

IV. ZARZĄD. 

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” stanowi 

odrębny dokument, który zostanie przedstawiony podczas Sprawozdawczego Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia.   

  

V. KOMITET.   

W 2015 roku odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” 

związane z zatwierdzeniem zmian w LSROR oraz jedno spotkanie dotyczące omówienia 

założeń LSR na lata 2016-2023.  
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1) Zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. 

W 2015 r. dokonano dwóch zmian LSROR przez Komitet: 

a) W dniu 20.03.2015 r. dokonano zmian w LSROR, które miały na celu 

uporządkowanie aktualnie obowiązujących wskaźników na wskaźniki 

produktu, wskaźniki rezultatu i wskaźniki oddziaływania. W związku z 

powyższym uporządkowano i dodano kilka wskaźników. MRiRW pismem z 

dnia 15.04.2015 r. zatwierdziło zaproponowane przez LGR „7 Ryb” zmiany. 

b) W dniu 29.06.2015 r. dokonano zmian w LSROR, które polegały na zwiększeniu 

środków znajdujących się w budżecie Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” w ramach 

operacji pn. „Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, zwanej dalej „LGR”, oraz 

nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności” na lata 2014-

2015 r., a zmniejszono środki z operacji polegających na wzmocnieniu 

konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa, 

restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji 

zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze 

tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem oraz podnoszenia 

wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszar zależny od rybactwa. MRiRW pismem z dnia 10.07.2015 

r. zatwierdziło zaproponowane przez LGR „7 Ryb” zmiany. 

2) Założenia LSR na lata 2016-2023 

W dniu 27.11.2015 r. odbyło się spotkanie Komitetu Stowarzyszenia, na którym 

przedstawiono główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023.  

 

VI . KOMISJA REWIZYJNA. 

W 2015 roku odbyło się jedno posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 8 maja 2015 r., 

przedmiotem obrad były m.in. niżej wymienione sprawy: 

a) dokonanie analizy sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGR 

„7 Ryb”, sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia,                           

b) kontrola gospodarki finansowej na podstawie bilansu i rachunku wyników za 2014 

rok, 

c) kontrola losowo wybranych dowodów księgowych dotyczących wydatków  

w 2014 r. oraz pozostałej dokumentacji Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”. 

Na podstawie dokonanej kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłowość 

zawierania umów, dokonywania wydatków oraz prowadzenia rachunkowości 

Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” za 2014 rok. 
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VII. POZOSTAŁE WYDARZENIA.  

W dniu 6 maja 2015 r. przedstawiciele Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” przy udziale 

Dyrektora Muzeum Pana Jana Maćkowiaka, Zastępcy Dyrektora Pana Jakuba Zawadki 

oraz pracowników Muzeum Pana Waldemara Białek, Pana Arkadiusza Godzwona i Pana 

Mateusza Klepki uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym realizację budowy wiaty 

pod wystawę stałą pt. Tradycyjne rybołówstwo śródlądowe przez Muzeum Narodowe 

Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie - Muzeum Młynarstwa                             

w Jaraczu. Zadanie zostało zrealizowane za łączną kwotę 49.415,00 zł netto, z czego 

38.988,44 zł wyniosło dofinansowanie ze środków własnych Stowarzyszenia LGR                            

„7 Ryb”. Projekt ma na celu promocję obszaru objętego LSROR. 

 


