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I. Nazwa Stowarzyszenia. 

Nadnotecka Grupa Rybacka. 

II. Siedziba i adres Stowarzyszenia. 

ul. Dąbrowskiego 8/501-502, 64-920 Piła.  

III. Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000338900 – Sąd Rejonowy VII Wydział Gospodarczy KRS w 

Poznaniu. 

IV. REGON, NIP 

REGON: 301252243 

NIP: 764 263 18 46 

V. Skład Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. 

W dniu 29 października 2015 r. na Walnym Zebraniu Członków NGR dokonano wyboru nowego składu 

Zarządu NGR, co związane było z upływem 6-letniej kadencji dotychczasowego składu tego organu. 

 

Skład Zarządu NGR do 29 października przedstawiał się następująco: 

 

1. Eugeniusz Bogdan - Prezes Zarządu NGR 

2. Lidia Pirtań - Wiceprezes Zarządu NGR 

3. Krzysztof Czarnecki (gmina Trzcianka) - Wiceprezes Zarządu NGR 

4. Joanna Sanocka-Pertek - Skarbnik Zarządu NGR 

5. Zdzisław Cebula - Sekretarz Zarządu NGR 

6. Andrzej Błaszczyk - Członek Zarządu NGR 

7. Aleksandra Ratajczak - Członek Zarządu NGR 

8. Marek Kupś - Członek Zarządu NGR 

 

Skład Zarządu NGR od 29 października przedstawia się następująco: 

 

1. Wojciech Jóźwiak - Prezes Zarządu NGR 

2. Dariusz Chrobak (gmina Szydłowo)  - Wiceprezes Zarządu NGR 

3. Zdzisław Cebula - Wiceprezes Zarządu NGR 

4. Joanna Sanocka-Pertek - Skarbnik Zarządu NGR 

5. Aleksandra Ratajczak - Sekretarz Zarządu NGR 

6. Iwona Kiprowska - Członek Zarządu NGR 

7. Krzysztof Czarnecki (gmina Trzcianka) - Członek Zarządu NGR 
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VI. Skład Komisji Rewizyjnej. 

W dniu 29 października 2015 r. na Walnym Zebraniu Członków NGR dokonano wyboru nowego składu 

Komisji Rewizyjnej NGR, co związane było z upływem 6-letniej kadencji dotychczasowego składu tego 

organu. 

Skład Komisji Rewizyjnej NGR do 29 października przedstawiał się następująco: 

1. Edward Szarek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

2. Janusz Bartczak (gmina Wałcz) - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 

3. Jerzy Zbierajewski - Sekretarz Komisji Rewizyjnej 

 

Skład Komisji Rewizyjnej NGR od 29 października przedstawia się następująco: 

1. Alfreda Zbierajewska  - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

2. Janusz Szczerbiak (gmina Krzyż) - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 

3. Ewa Oleś - Sokołowska - Sekretarz Komisji Rewizyjnej 

 

VII. Cele statutowe oraz środki działania Stowarzyszenia.                               
(wg Statutu przyjętego na WZC w dn. 29.10.2015) 

Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja społeczności lokalnej oraz rozwój społeczno-gospodarczy obszarów 

rybackich i obszarów akwakultury, a w szczególności: 

 

a) działanie na rzecz rozwoju obszarów rybackich i obszarów akwakultury, 

b) aktywizowanie społeczności zamieszkujących obszary rybackie i obszary akwakultury, 

c) realizacja strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR),              

d) łagodzenie negatywnych skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim. 

 

W/w cele statutowe realizowane są za pomocą następujących działań: 

a) opracowanie i przyjęcie LSR na lata 2014-2020 dla obszaru działania NGR, 

b) rozpowszechnianie założeń LSR, 

c) realizacja zadań wynikających z przyjętej LSR, 

d) monitorowanie wdrażania LSR oraz jej ewaluacja, 

e) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją LSR, 

f) upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielenia pomocy na realizację projektów 

przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków 

o pomoc w ramach realizowanej LSR, 

g) opiniowanie projektów (operacji) do dofinansowania ze środków przewidzianych w Programie 

Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 2014-2020, 

h) organizowanie i finansowanie: 

a. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, 

konferencji i konkursów, 

b. imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji 

regionu i jego tożsamości kulturowej, 

c. działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: opracowywanie i druk broszur, 

folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie 
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stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze 

reklamowym lub promocyjnym. 

i) zachowanie równości praw kobiet i mężczyzn, 

j) podjęcie działań mających na celu wsparcie i aktywizację grup defaworyzowanych, zdiagnozowanych 

na obszarze działania NGR, 

k) współpraca i wymiana doświadczeń z innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju obszarów 

rybackich i obszarów akwakultury, 

l) prowadzenie innych działań wspomagających realizację LSR, 

m) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla realizacji celów działania NGR. 

VIII. Informacje na temat zmian w Statucie NGR. 

W dniu 29 października 2015 roku WZC dokonało zmian w Statucie NGR, wynikających z przepisów i 

wytycznych, regulujących zasady rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) w nowym 

okresie programowania oraz zasady wsparcia w ramach 4 priorytetu PO Ryby 2014-2020.  

Najważniejsze wprowadzone zmiany w Statucie NGR to: 

a) wprowadzenie informacji o tym, że NGR jest rybacką lokalną grupą działania w rozumieniu ustawy o 

rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r., 

b) wprowadzenie informacji o organie nadzoru nad Stowarzyszeniem, 

c) zmiana podstaw prawnych działania NGR, 

d) doprecyzowanie celów oraz środków działania NGR zgodnie z nowymi przepisami i wytycznymi, 

e) wprowadzenie informacji o możliwości prowadzenia przez NGR działalności gospodarczej służącej 

realizacji LSR, 

f) zmiana nazwy organu (Rada), do którego  wyłącznej właściwości należy wybór operacji, realizowanych 

w ramach LSR oraz ustalenie kwoty wsparcia, oraz jego składu i parytetów, 

g) zmiana w zakresie niektórych kompetencji WZC, 

h) zniesienie wymogu obecności co najmniej 30 % członków NGR przy zmianie LSR (obowiązuje zwykła 

większość głosów), 

i) wprowadzenie zapisu o możliwości ustanowienia pełnomocnika na posiedzenia WZC, 

j) zmiana w zakresie liczby członków oraz niektórych kompetencji Zarządu NGR, 

k) zmniejszenie kworum odnośnie zmian w Statucie NGR (obowiązuje min. 20 % członków), 

l) drobne zmiany redakcyjne. 

IX. Informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej i odpłatnej. 

Stowarzyszenie w 2015 roku nie prowadziło działalności gospodarczej. 

Stowarzyszenie w 2015 roku nie prowadzi działalności odpłatnej. 

X. Opis działalności prowadzonej w 2015 r.  

X.1. Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSROR na lata 2010-2015. 

W dniu 23 listopada 2010 roku w Warszawie została zawarta umowa o warunkach i sposobie realizacji 

LSROR. Umowa ta stanowi podstawowy dokument normujący działania NGR w zakresie wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. 



7 | S t r o n a  

 

Rok 2015 był ostatnim rokiem wdrażania LSROR na lata 2010-2015. Ostateczny termin realizacji LSROR 

upłynął 30 czerwca 2015 roku.  

X.1.1. Realizacja umowy ramowej. 

Rok 2014 był ostatnim, w którym, zgodnie z zapisami rozporządzenia o warunkach dot. 4 osi PO Ryby 

2007-2013, można było ogłaszać konkursy. W związku z tym, w 2015 roku nie ogłoszono żadnego naboru 

wniosków o dofinansowanie operacji, a tym samym nie odbyło się żadne posiedzenie Komitetu NGR. 

Doradztwo pracowników Biura NGR opierało się w tym roku przede wszystkim na udzielaniu pomocy 

przy rozliczeniu projektów i wypełnieniu wniosku o płatność. Skupiono się również na przygotowaniu 

sprawozdania końcowego z realizacji LSROR, które obowiązkowo wysłano do MRiRW. 

Wszystkie zmiany LSROR oraz załącznika nr 2 do umowy ramowej (limity finansowe) konsultowane były 

z Zarządem NGR, a następnie akceptowane przez Walne Zebranie Członków NGR, a ostatecznie przez 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zmiany w załączniku nr 2 oraz LSROR dotyczyły zwiększenia kwoty 

środków w ramach działania 4.1.5 „Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej oraz nabywanie umiejętności 

oraz aktywizację lokalnych społeczności” w dwulatce 2014-2015. Dzięki temu otrzymano dodatkowe 

środki na funkcjonowanie NGR w tzw. okresie przejściowym związanym z opracowaniem nowej LSR. 

X.2. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 

2016-2023. 

13 czerwca 2015 r. w życie weszła nowelizacja rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych 

osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie 

operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–

2013”, która dopuściła możliwość przedłużenia funkcjonowania NGR poprzez udzielenie wsparcia na  

przygotowanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przyszły okres 

programowania. 

W związku z powyższym, od lipca do końca grudnia 2015 roku, Nadnotecka Grupa Rybacka prowadziła 

działania zmierzające do opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, którą ostatecznie WZC uchwaliło 

w dniu 28 grudnia. 30 grudnia dokument został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Wielkopolskiego wraz z wnioskiem o wybór LSR, w odpowiedzi na konkurs, rozpoczęty w dniu              

10 listopada. Szczegółowy opis działań związanych z przygotowaniem LSR zawiera rozdział dotyczący 

funkcjonowania NGR w 2015 roku. 

X.3. Funkcjonowanie Nadnoteckiej Grupy Rybackiej oraz nabywanie 

umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności w 2015 roku – PO RYBY 2007-

2013 

Numer umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w 

zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz 

nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”: SW15-6173-SW1500162/14 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 18 grudnia 2014 r. 

Kwota z umowy o dofinansowanie (zaliczka): 210 622,15 zł   

Okres kwalifikowalności wydatków: styczeń – listopad 2015 r. 
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X.3.1 Umowa o dofinansowanie w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w 

zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz 

nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w 2015 roku”. 

X.3.1.1. Przygotowanie LSROR. 

Nie realizowano żadnych działań w tym zakresie. 

X.3.1.2. Administrowanie LGR. 

W roku 2015 działania podejmowane przez NGR w zakresie funkcjonowania dotyczyły przede wszystkim 

utrzymania sprawności administracyjnej i funkcjonalnej biura NGR, niezbędnej do wdrażania LSROR. 

Było to związane z wykonywaniem przez biuro następujących działań: obsługa beneficjentów, 

prowadzenie bieżących działań administracyjnych i informacyjnych, archiwizacja i zabezpieczenie 

zgromadzonej dokumentacji, sprawozdawczość i rozliczenie LSROR, zapewnienie wysokiej jakości 

obsługi księgowej i prawnej, osiągnięcie optymalnych warunków pracy pracowników NGR. 

Pracownicy biura NGR świadczyli bieżące bezpłatne konsultacje beneficjentom w zakresie rozliczania 

otrzymanych dotacji tj. składania wniosków o płatność oraz dokumentacji związanej z realizacją 

projektów. Ponadto głównym zadaniem związanym z zakończeniem wdrażania LSROR było 

przygotowanie oraz złożenie do końca czerwca do MRiRW sprawozdania końcowego z realizacji LSROR, 

co wymagało przeprowadzenia badań ankietowych i zebrania informacji od beneficjentów na temat 

zrealizowanych projektów oraz osiągniętych rezultatów. 

W ramach działań administracyjnych w roku 2015 kontynuowane były umowy o pracę z 4 pracownikami. 

W Stowarzyszeniu na pół etatu zatrudniona była Dyrektor Biura, na cały etat natomiast pozostali 

pracownicy - specjalista ds. promocji oraz dwóch specjalistów ds. obsługi wniosków, konkursów i 

administracji. Na początku grudnia rozwiązano umowę o pracę ze specjalistą ds. promocji, co związane 

było z koniecznością ograniczenia kosztów funkcjonowania biura w okresie przejściowym. Obowiązkowe 

składki ubezpieczeniowe, podatki oraz wynagrodzenia dla pracowników opłacane były regularnie. Zgodnie 

z Kodeksem Pracy oraz Regulaminem pracy Biura NGR pracownikom biura NGR wypłacono także 

świadczenia urlopowe.  

Nadnotecka Grupa Rybacka w roku 2015, ze względu na wzorowy przebieg dotychczasowej współpracy, 

kontynuowała większość umów z dostawcami usług w zakresie wynajmu pomieszczeń biurowych, obsługi 

rachunkowo – księgowej, prawnej, obsługi strony internetowej, bieżącego dostępu do sieci internetowej 

oraz telefonicznej, obsługi pocztowej i in. Do realizacji zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem 

Stowarzyszenia wykorzystywano samochód służbowy. 

Biuro NGR funkcjonowało sprawnie, opierając się na zakupionym w roku 2011 sprzęcie i 

oprogramowaniu.  

Ze względu na fakt, iż środki z zaliczki gwarantowały pokrycie kosztów funkcjonowania tylko do końca 

listopada 2015 roku, koszty te zostały pokryte w stosownych częściach z zaliczki oraz ze środków 

własnych Stowarzyszenia. 

W celu ograniczenia kosztów funkcjonowania NGR, zdecydowano o przeniesieniu od lipca siedziby i biura 

NGR do lokalu o niższych kosztach użytkowania, jednak w tym samym budynku. 

Zobowiązania wynikające z realizacji zadania związanego z administrowaniem były pokrywane terminowo 

i regularnie.  
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Zapewniono również zwrot kosztów podróży służbowych członkom organów i pracownikom Biura NGR, 

związanych głównie z uczestnictwem w inicjatywach dotyczących przyszłego funkcjonowania grup 

rybackich w kraju. Ponadto członkom Zarządu NGR zwrócono także koszty dojazdu na posiedzenia tego 

organu. 

X.3.1.3. Badania dotyczące obszaru objętego LSROR. 

W roku 2015 Nadnotecka Grupa Rybacka zrealizowała zadanie dotyczące przeprowadzenia badań obszaru 

bez kosztowo.  Badania były prowadzone za pomocą ankiet przesyłanych beneficjentom oraz członkom 

NGR drogą pocztową, mailową oraz telefonicznie przez pracowników biura NGR. Z niektórymi 

beneficjentami spotykano się w siedzibie NGR w celu potwierdzenia informacji niezbędnych do 

rozliczenia wskaźników realizacji celów zawartych w LSROR. Działania te miały na celu zdiagnozowanie 

efektów działalności grupy na obszarze NGR oraz zaktualizowanie informacji nt. regionu, istniejących i 

nowo utworzonych aktywności rybackich i gospodarczych oraz postępów w  realizacji projektów, 

dofinansowanych z budżetu NGR. Dzięki powyższym działaniom pracownicy NGR uzyskali i 

zweryfikowali informacje niezbędne do przeprowadzenia analizy realizacji celów i wskaźników, które 

zakładano podczas tworzenia LSROR. Dzięki tym informacjom możliwe było także sporządzenie 

obowiązkowego sprawozdania końcowego z realizacji LSROR i złożenia go w MRiRW. 

X.3.1.4. Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności LGR. 

W roku 2015 Stowarzyszenie szczególny nacisk położyło na działania informacyjne dotyczące realizacji 

LSROR lub działalności LGR. Pracownik ds. promocji na bieżąco aktualizował stronę internetową NGR, 

zamieszczając informacje o aktualnych wydarzeniach z życia NGR, o beneficjentach, zrealizowanych 

projektach, zakończonych inwestycjach. Bieżącą obsługą i aktualizacją strony zajmowała się także 

zatrudniona do tego celu firma SUN GROUP. 

Bardzo ważnym elementem zrealizowanym przez NGR w roku 2015 było utworzenie jednolitego 

systemu oznakowania lokalnych gospodarstw rybackich. Projekt opierał się na współpracy pomiędzy 

NGR, a gospodarstwami rybackimi z obszaru działania grupy. W ramach zawartych porozumień rybacy 

wyrazili zgodę na postawienie tablicy na obszarze gospodarstwa, którego są właścicielami oraz 

zobowiązali się do sprawowania pieczy nad nią, gwarantując tym samym utrzymanie 5-letniego okresu 

trwałości projektu.  W ramach zadania każde gospodarstwo, które zgłosiło chęć udziału w projekcie, 

otrzymało tablicę informacyjną opisującą dane gospodarstwo. Tablice zawierają nazwę gospodarstwa, jego 

ogólną charakterystykę, historię powstania obiektu, główny gatunek hodowlany, polecany produkt lokalny 

oraz inne informacje charakteryzujące specyfikę działania gospodarstwa. Na każdej tablicy znalazło się też 

zdjęcie gospodarstwa. Dzięki temu projektowi utworzony został system promujący gospodarstwa rybackie 

z obszaru NGR oraz będący gwarancją dobrej jakości tych gospodarstw i ryb w nim hodowanych.                     

W gospodarstwach, które mogą poszczycić się specjalnymi wyrobami rybnymi na tablicy znalazł się także 

specjalnie opracowany symbol produktu lokalnego NGR. Wykonanie tablic sfinansowała NGR, natomiast 

montaż i odbiór tablic od wykonawcy leżał po stronie rybaków. W projekcie uczestniczyło 12 właścicieli 

gospodarstw z obszaru NGR. Projekt jest ściśle związany z programem „Zintegrowana promocja obszaru 

NGR”. 

Ponadto wszystkie materiały promocyjne oraz informacje kierowane do społeczności zawierały wzmiankę 

o dofinansowaniu z EFR i PO Ryby 2007-2013, zgodnie z wytycznymi Księgi wizualizacji znaku PO Ryby 

2007-2013. 



10 | S t r o n a  

 

X.3.1.5. Szkolenia pracowników LGR, członków zarządu oraz członków Komitetu LGR. 

W 2015 roku nie realizowano żadnych działań w tym zakresie. 

X.3.1.6. Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym LSROR 

lub działalnością LGR. 

W 2015 roku NGR nie realizowała działań w ramach tego zadania. 

X.3.1.7. Działania aktywizujące lokalne społeczności. 

W 2015 roku NGR kontynuowała prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym, skierowanych do 

dzieci i młodzieży z obszaru NGR. W tym celu zrealizowano projekt, będący pewnego rodzaju lekcją 

biologii w terenie, która skierowana była do dzieci szkolnych (z trzecich klas szkół podstawowych). 

Ponieważ zadanie to realizowane było na terenie utworzonego przez NGR Parku Ryb Słodkowodnych w 

Trzciance, jego realizacja pozwoliła na zrealizowanie zarówno celów edukacyjnych jak i promocyjnych. 

Dzieci, uczestniczące w zadaniu, zapoznały się z „mieszkańcami” Parku oraz poszerzyły swoją wiedzę na 

temat ryb żyjących w naszych wodach. Dodatkowo przeprowadzenie tego zadania pozwoliło NGR na 

rozpowszechnienie informacji o funkcjonowaniu Parku Ryb Słodkowodnych w Trzciance wśród 

społeczności pozostałych gmin należących do terenu działania NGR. W ramach lekcji biologii w terenie, 

zarówno dzieci, jak i placówki szkolne, uczestniczące w projekcie otrzymały szereg gadżetów 

promocyjnych i edukacyjnych: tablice edukacyjne, książki i albumy przyrodnicze, zakładki edukacyjne z 

wizerunkami ryb słodkowodnych, odblaski, piórniki drewniane.  

X.3.1.8 Przygotowanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

W ramach tego zadania od lipca do grudnia 2015 r. pracownicy Biura NGR realizowali następujące 

działania związane z przygotowaniem LSR: 

a) diagnoza obszarów gmin należących do NGR (badanie obszaru) – NGR zrealizowała następujące 

działania: 

 desk research, czyli pozyskiwanie informacji ze źródeł ogólnodostępnych, w tym dokumentów 

strategicznych gmin, powiatów, województw itp.,  

 pozyskiwanie danych statystycznych z Banku Danych Lokalnych, instytucji takich jak urzędy pracy, 

ośrodki pomocy społecznej, ośrodki kultury itp.,  

 spotkania i wywiady z liderami lokalnymi, sołtysami, przedsiębiorcami, mieszkańcami, 

 pozyskiwanie dokumentów potwierdzających rybacki charakter obszaru NGR, w tym RRW 22, 23, 

faktury sprzedaży, umowy o pracę, 

 przeprowadzenie badań ankietowych nt. oczekiwań, potrzeb oraz opinii lokalnej społeczności na 

temat słabych, mocnych stron, szans i zagrożeń dla obszaru NGR, niezbędnych do przeprowadzenia 

diagnozy terenu oraz analizy SWOT, 

 analiza grup szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR oraz problemów odnoszących 

się do nich, 

 aktualizacja danych członków Stowarzyszenia i ich zakwalifikowanie do poszczególnych sektorów. 

Efektem powyższych działań było wstępne opracowanie wybranych rozdziałów LSR w tym przede 

wszystkim diagnozy obszaru, charakterystyki LGD, analizy SWOT, planu komunikacyjnego, 

przygotowanie materiałów do późniejszego sporządzenia kolejnych części dokumentu strategicznego, a 

także wypełnienie i opracowanie załączników do wniosku o wybór LSR, zgodnie z kryteriami wyboru oraz 

wytycznymi MRiRW. Ponadto dzięki powyższym działaniom możliwe było zebranie danych o produkcji, 

zarybieniach i zatrudnieniu rybaków niezbędnych do obliczenia przybliżonego budżetu NGR w nowym 
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programowaniu (współczynnik rybackości). Opracowane trzy rodzaje ankiet (dla mieszkańców obszaru, 

rybaków, właścicieli obiektów turystycznych) rozpowszechniane były na każdym spotkaniu, WZC, w 

biurze NGR, w gminach, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej (ankiety 

interaktywne). Dane z ankiet zostały ostatecznie uwzględnione w poszczególnych rozdziałach LSR.  

b) konsultacje ze społecznością lokalną oraz szkolenia zainteresowanych podmiotów – zadanie to miało na 

celu zebranie kolejnych materiałów do przygotowania LSR, skonsultowanie informacji pozyskanych przez 

NGR z badania obszaru, sformułowanie analizy SWOT, zaproponowanie działań, jakie będą mogły być 

realizowane w nowej LSR. W ramach tego zadania przeprowadzono spotkania konsultacyjne mające 

charakter mini wykładów oraz dyskusji, które prowadził koordynator ds. LSR przy pomocy Biura NGR. 

Konsultacje kierowane były do ogółu społeczności, jak i do wybranych grup interesu np. gmin, rybaków. 

Podczas każdego ze spotkań informowano m.in. o zasadach funkcjonowania LGD, procedurach i 

wytycznych, możliwościach inwestycyjnych w przyszłym okresie programowania. Ponadto informacje te 

przekazywane były członkom NGR na każdym WZC oraz pojawiały się na stronie internetowej NGR. 

Konsultacje prowadzono również w punkcie konsultacyjnym – biurze NGR, telefonicznie, listowanie oraz 

poprzez pocztę elektroniczną, za pośrednictwem których można było składać swoje uwagi i opinie. Na 

posiedzeniach WZC, które miały również formę konsultacji, zmieniono dokumenty wewnętrzne NGR w 

tym Statut, Regulamin WZC oraz uchwalono nowe – Regulamin Organizacyjny Rady, Regulamin 

wypłacania świadczeń członkom Rady, dostosowując je do zapisów ustawy o RLSK oraz rozporządzeń nr 

1303 i 508. 

c) prowadzenie administracji związanej z działalnością NGR na etapie przygotowania LSR – zadanie to miało 

na celu zapewnienie sprawności i gotowości administracyjnej związanej z funkcjonowaniem biura w 

okresie przejściowym czyli z kontynuowaniem standardowych działań wymienionych w punkcie 

3.1.2.Administrowanie LGR.  

Z otrzymanej zaliczki przeznaczonej na funkcjonowaniem NGR w okresie przejściowym w okresie lipiec – 

listopad opłacono wynagrodzenia netto pracowników za trzy miesiące, składki ZUS i PIT za m-c listopad, 

fakturę związaną z użytkowaniem samochodu służbowego, koszty księgowe oraz cześć kosztów 

prawniczych za m-c listopad. Pozostałe koszty funkcjonowania biura pokryto ze środków własnych NGR.  

X.3.2. Wydatki poniesione w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie 

realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu 

umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w 2015 roku”. 

a) wg zestawienia rzeczowo-finansowego: 

Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego 
Całkowity koszt 

operacji w zł           

(z VAT) 

Koszty kwalifikowalne operacji  

(w zł) 

Koszty 

niekwalifikowalne 

ogółem w tym VAT 
 

1 2 3 4 5 6 

Etap I 
    

1 Przygotowanie LSROR - - - - 

2 Administrowanie LGR 187 449,67 155 084,44 7 714,99 32 365,23 

3 Badania dotyczące obszaru objętego LSROR - - - - 

4 
Działania informacyjne dotyczące realizacji 

LSROR lub działalności LGR 
13 819,67 13 543,77 2 532,58 275,90 

5 
Szkolenia pracowników LGR, członków zarządu 

oraz członków komitetu LGR 
- - - - 
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6 
Realizacja wydarzeń promocyjnych lub 

kulturalnych związanych z obszarem objętym 

LSROR lub działalnością LGR 

- - - - 

7 Działania aktywizujące lokalne społeczności 6 138,81 6 138,81 1 043,07 - 

8 
Przygotowanie strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność 
53 623,18 35 853,71 355,15 17 769,47 

Razem Etap I 261 031,33 210 620,73 11 645,79 50 410,60 

b) wg preliminarza wydatków: 

Pozycja w zestawieniu rzeczowo-
finansowym 

Lp. Nazwa pozycji w preliminarzu 
Kwota 

wydatków 
całkowitych 

Wydatki 
ZALICZKA 

Wydatki 
ŚRODKI 
WŁASNE 

NGR 

I. Przygotowanie LSROR 1.1 
 

- - - 

II. Administrowanie LGR 

2.1 Wynagrodzenia netto pracowników 82 486,73 62 278,51 20 208,22 

2.2 Narzuty na wynagrodzenia - pracownik 32 776,11 28 643,98 4 132,13 

2.3 Narzuty na wynagrodzenia - pracodawca 22 675,55 17 136,86 5 538,69 

2.4 Świadczenia dodatkowe 3 828,76 3 828,76 - 

2.5 Wynajem pomieszczeo biurowych 18 449,50 18 449,50 - 

2.6 
Licencje związane z oprogramowaniem 

antywirusowym 
449,44 91,12 358,32 

2.7 Koszty usług księgowych - ryczałt 11 685,00 11 685,00 - 

2.8 Koszty usług prawnych 7 951,26 7 951,26 - 

2.9 Koszty eksploatacji samochodu 3 338,31 1 218,95 2 119,36 

2.10 Połączenia telefoniczne i media 1 545,27 1 536,76 8,51 

2.11 Koszty usług pocztowych 855,20 855,20 - 

2.12 Biurowe materiały eksploatacyjne 479,49 479,49 - 

2.13 
Koszty delegacji dla członków, członków 

organów i pracowników NGR 
929,05 929,05 - 

III. Badania dotyczące obszaru 
objętego LSROR 

3.1 
Rozliczenie i sprawozdawczośd z wdrażania 

LROR 
- - - 

IV. Działania informacyjne 
dotyczące realizacji LSROR lub 

działalności LGR 

4.1 
Strona internetowa - obsługa i aktualizacja - 

ryczałt 
2 214,00 2 214,00 - 

4.2 Abonament za domenę i hosting 535,67 259,77 275,90 

4.3 
System oznakowania gospodarstw rybackich 

na obszarze NGR 
11 070,00 11 070,00 - 

V. Szkolenia pracowników LGR, 
członków zarządu oraz członków 

komitetu LGR 
5.1 - - - - 

VI. Realizacja wydarzeo 
promocyjnych lub kulturalnych 

związanych z obszarem objętym 
LSROR lub działalnością LGR 

6.1 - - - - 

VII. Działania aktywizujące 
lokalne społeczności 

7.1 Lekcja biologii w Parku Ryb Słodkowodnych 6 138,81 6 138,81 - 

VIII. Przygotowanie strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społecznośd 
8.1 

Działania administracyjne związane z 
działalnością organizacji wnioskującej o 

udzielenie wsparcia przygotowawczego na 
etapie przygotowania. 

53 623,18 35 853,71 17 769,47 

  
RAZEM 261 031,33 210 620,73 50 410,60 
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c) rozliczenie zaliczki: 

 przychody (zaliczka wg umowy):                                210 622,15 zł   

 wydatki (wg wniosku o płatność):                            210 620,73 zł 

 różnica (k. niekwalifikowalne – zwrot do ARiMR):            1,42 zł 

X.3.3. Kontrole w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji 

polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji 

lokalnych społeczności w 2015 roku”. 

W 2015 roku kontrolowane były przede wszystkim wydarzenia o charakterze promocyjnym i aktywizacyjnym 

ujęte w harmonogramie, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie. W ramach środka 4.1 - 

funkcjonowanie NGR, w roku 2015 przeprowadzono następujące kontrole: 

 Kontrola UMWW z dnia 13.03.2015 - weryfikacja informacji zawartych we wniosku o płatność oraz 

zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00249-6173-SW1500354/13 z 11.12.2013 r. 

w ramach środka 4.1, brak zaleceń pokontrolnych. 

 Kontrola UMWW z dnia 21.04.2015 - weryfikacja informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz 

zobowiązań zawartych w umowie o dofinansowanie operacji nr 00140-6173-SW1500162/14 z 18.12.2014 r. 

w ramach środka 4.1 - "Lekcja biologii w Parku Ryb Słodkowodnych w Trzciance", brak zaleceń 

pokontrolnych. 

 Kontrola UKS w dniach 15.05 – 29.06.2015 - weryfikacja informacji zawartych we wniosku o płatność 

operacji nr SW15-6173-SW1500699/12 - Funkcjonowanie NGR w 2013 roku, oraz oględziny działań 

informacyjnych: utworzenie Parku Ryb Słodkowodnych - "Wody pełne ryb", oznakowanie jezior na 

obszarze BGR, stworzenie i umieszczenie tablic edukacyjnych promujących rybactwo i turystykę na 

obszarze NGR. W wyniku kontroli zalecono: 

 dokonanie weryfikacji aktualnego stanu oznakowań na wszystkich obszarach wodnych NGR 

wykonanych w ramach budżetu za 2013 r. i dotyczących projektu "Oznakowanie jezior na obszarze NGR 

- II etap", 

 przekazanie informacji z ww. czynności oraz wyjaśnienie przyczyn ewentualnych braków oznakowań na 

poszczególnych obszarach wodnych. 

Oba zalecenia wdrożono. 

X.4. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i  międzynarodowej w 2015 

roku. 

W roku 2015 Nadnotecka Grupa Rybacka nie podpisała umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.2. 

„Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”, w związku z czym nie realizowała 

kosztowych zadań z tym związanych. 

XI. Walne Zebrania Członków NGR w 2015 roku. 

XI.1. Członkowie NGR. 

Na dzień 31.12.2014 r. Stowarzyszenie Nadnotecka Grupa Rybacka liczyło 129 członków. W roku 2015 do 

NGR przystąpiło 12 osób, 9 osób wykluczono z członkostwa za nieopłacenie składki członkowskiej za 



14 | S t r o n a  

 

2014 rok, 5 osób zrezygnowało z członkostwa. W związku z powyższym na dzień 31.12.2015 r. 

Stowarzyszenie NGR liczyło 127 członków.  

XI.2. Walne Zebrania Członków NGR w 2015 roku. 

W roku 2015 odbyło się pięć posiedzeń Walnego Zebrania Członków NGR: 

XI.2.1. Walne Zebranie Członków NGR – 18.03.2015 r. 

Omawiane zagadnienia: 

1. Informacje na temat przyszłego programowania 2014-2020 oraz możliwości dalszego funkcjonowania 

NGR w nowej perspektywie finansowej: 

2. Decyzja w sprawie przystąpienia NGR do nowego okresu programowania oraz do opracowania 

jednofunduszowej – rybackiej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 

3. Zadania do realizacji na I półrocze 2015 roku w ramach środka 4.1 – funkcjonowanie NGR. 

4. Sprawy bieżące. 

 

WZC podjęło następujące uchwały: 

 Uchwała nr  1/18.03.2015 w sprawie przystąpienia NGR do nowego okresu programowania  

na lata 2014-2020. 

XI.2.2. Walne Zebranie Członków NGR – 09.06.2015 r. 

Omawiane zagadnienia: 

1. Przyjęcie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2014. 

2. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Komitetu NGR za 2014 rok. 

3. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014 rok. 

4. Podjęcie uchwały ws. udzielenia absolutorium za 2014 rok Zarządowi NGR. 

5. Informacje na temat przyszłego programowania 2014-2020 oraz możliwości dalszego funkcjonowania 

NGR w nowej perspektywie finansowej. 

6. Podjęcie decyzji ws. zakończenia bieżącej działalności biura NGR do 30 czerwca 2015 roku. 

WZC podjęło następujące uchwały: 

 Uchwała nr 1/09.06.2015 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 

2014. 

 Uchwała nr 2/09.06.2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Komitetu NGR za rok 2014. 

 Uchwała nr 3/09.06.2015 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NGR za rok 2014. 

 Uchwała nr 4/09.06.2015 w sprawie przedłużenia umów z pracownikami biura NGR. 

XI.2.3. Walne Zebranie Członków NGR – 14.09.2015 r. 

Omawiane zagadnienia: 

1. Podsumowanie informacji ze szkolenia, organizowanego przez MRiRW, w dniu 14  sierpnia 2015 roku 

pt. „Opracowanie lokalnych strategii rozwoju na lata 2014 – 2020”.  

2. Przygotowania do opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju. 

3. Wniosek Gminy Lubasz o przyjęcie do NGR. 

4. Dalsze funkcjonowanie biura NGR od grudnia 2015 roku. 
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WZC nie podjęło żadnych uchwał. 

XI.2.4. Walne Zebranie Członków NGR – 29.10.2015 r. 

Omawiane zagadnienia: 

1. Zatwierdzenie zmian w Statucie i innych dokumentach wewnętrznych NGR (Regulamin WZC, 

Regulamin Organizacyjny Rady NGR, Regulamin wypłacania świadczeń członkom Rady), 

dostosowujących ich zapisy do wymogów związanych z przystąpieniem do konkursu na wybór 

Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 oraz przyjęcie tekstów jednolitych dokumentów. 

2. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu NGR, Rady NGR oraz Komisji Rewizyjnej na nową kadencję. 

3. Stan przygotowań LSR na lata 2014-2020. 

4. Sprawy bieżące. 

WZC podjęło następujące uchwały: 

 Uchwała nr 1/29.10.2015 w sprawie zmiany niektórych postanowień Statutu Nadnoteckiej Grupy 

Rybackiej w Pile. 

 Uchwała nr 2/29.10.2015 w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Nadnoteckiej Grupy 

Rybackiej w Pile. 

 Uchwała nr 3/29.10.2015 w sprawie zmiany niektórych postanowień Regulaminu WZC oraz 

zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu WZC NGR. 

 Uchwała nr 4/29.10.2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rady NGR. 

 Uchwała nr 5/29.10.2015 w sprawie uchwalenia Regulaminu wypłacania świadczeń członkom Rady 

NGR. 

 Uchwała nr 6/29.10.2015 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu NGR. 

 Uchwała nr 7/29.10.2015 w sprawie ustalenia liczby członków Rady NGR. 

 Uchwała nr 8/29.10.2015 w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej NGR. 

 Uchwała nr 9/29.10.2015 w sprawie sposobu głosowania przy wyborze Zarządu, Komisji Rewizyjnej 

oraz Rady NGR. 

 Uchwała nr 10/29.10.2015 w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia NGR. 

 Uchwała nr 11/29.10.2015 w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia NGR. 

 Uchwała nr 12/29.10.2015 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia NGR. 

 Uchwała nr 13/29.10.2015 w sprawie gratyfikacji pracowników Biura NGR. 

XI.2.5. Walne Zebranie Członków NGR – 28.12.2015 r. 

Omawiane zagadnienia: 

1. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady NGR. 

2. Przedstawienie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z załącznikami oraz załączników do wniosku 

o wybór LSR, w tym lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

3. Uchwalenie LSR wraz z załącznikami oraz załączników do wniosku o wybór LSR, w tym lokalnych 

kryteriów wyboru operacji. 

4. Sprawy bieżące. 

WZC podjęło następujące uchwały: 

 Uchwała nr 1/28.12.2015 w sprawie sposobu głosowania przy uzupełnieniu składu Rady NGR. 

 Uchwała nr 2/28.12.2015 w sprawie uzupełnienia składu Rady  NGR. 

 Uchwała nr 3/28.12.2015 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność na lata 2016-2023 wraz z załącznikami oraz załączników do wniosku o wybór LSR. 
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XII. Działalność Zarządu NGR w 2015 roku. 

 

W 2015 roku Zarząd NGR obradował 10 razy, podejmując na bieżąco wszelkie niezbędne decyzje 

dotyczące funkcjonowania NGR. Działalność Zarządu opierała się na realizacji postanowień 

Walnego Zebrania Członków, którego uchwały były realizowane przez Zarząd w całości. 

XII.1. Posiedzenie Zarządu NGR, spotkanie z przedstawicielami jst na temat członkostwa w NGR -  

18.02.2015 r. 

Poruszane zagadnienia: 

1. Plany Stowarzyszenia dotyczące ewentualności funkcjonowania NGR w ramach przyszłego 

programowania na lata 2014-2020. 

2. Uchwała ws. terminu kolejnego Walnego Zebrania Członków NGR. 

3. Sprawy dotyczące konieczności zakończenia działań NGR związanych z wdrażaniem osi 4 PO RYBY 

do końca czerwca 2015 roku. 

4. Omówienie spraw związanych z członkostwem gmin w NGR. 

5. Sprawy bieżące. 

 

Podjęte uchwały: 

 Uchwała Zarządu NGR Nr 1/18.02.2015 z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia terminu 

Walnego Zebrania Członków. 

XII.2.Posiedzenie Zarządu NGR -  08.05.2015 r. 

Poruszane zagadnienia: 

1. Przedstawienie projektu nowelizacji przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią 

priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie 

Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–

2013”.  

2. Omówienie kwestii związanych z przedłużeniem funkcjonowania biura NGR na kolejny okres w 

ramach bieżącej perspektywy. 

3. Ustalenie terminu Walnego Zebrania Członków NGR. 

4. Omówienie spraw bieżących. 

 

Podjęte uchwały: 

Na posiedzeniu nie podjęto żadnych uchwał. 

XII.3. Posiedzenie Zarządu NGR -  09.06.2015 r. 

Poruszane zagadnienia: 

1. Przedstawienie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego 

rozporządzenie z dnia 15.10.2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty 

i zwracania  pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony 

rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój 

sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U.  Nr 177, poz. 1371,  z 

późn. zm.).  
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2. Podjęcie decyzji ws. zakończenia lub przedłużenia bieżącej działalności biura NGR. 

3. Omówienie kwestii związanych z możliwością przedłużenia funkcjonowania biura NGR na kolejny 

okres w ramach bieżącej perspektywy. 

4. Pozostałe zagadnienia omawiane podczas Walnego Zebrania Członków NGR: 

a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 r.,  

b) rozpoczęcie prac nad branżową LSR, w tym ustalenie grupy roboczej ds. LSR. 

5. Omówienie spraw bieżących. 

 

Podjęte uchwały: 

Na posiedzeniu nie podjęto żadnych uchwał. 

XII.4. Posiedzenie Zarządu NGR -  27.08.2015 r. 

Poruszane zagadnienia: 

1. Przygotowanie do opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju. 

2. Podjęcie decyzji w sprawie terminu Walnego Zebrania Członków NGR oraz opracowanie jego 

programu. 

3. Omówienie spraw bieżących. 

4. Przyjęcie do NGR nowych członków oraz poinformowanie o członkach usuniętych z powodu 

nieopłacenia składek członkowskich. 

Podjęte uchwały: 

 Uchwała nr 1/27.08.2015 w sprawie przyjęcia do NGR osób, które złożyły deklaracje członkowskie po 

3 lipca 2014 r. i dopuszczenia ich, jako pełnoprawnych członków Stowarzyszenia, do czynnego udziału 

w WZC. 

XII.5. Posiedzenie Zarządu NGR – 14.10.2015 r. 

Poruszane zagadnienia: 

1. Ustalenie terminu  Walnego Zebrania Członków NGR oraz omówienie tematów obrad: 

 wybory do władz – Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, 

 zmiany w Statucie i innych dokumentach wewnętrznych, 

 uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Rady. 

2. Omówienie spraw dotyczących konieczności zakończenia działań NGR związanych z wdrażaniem osi 4 

PO RYBY do końca listopada 2015 roku. 

3. Omówienie spraw bieżących. 

 

Podjęte uchwały: 

Na posiedzeniu nie podjęto żadnych uchwał. 

XII.6. Posiedzenie Zarządu NGR – 29.10.2015 r. (stary Zarząd) 

Poruszane zagadnienia: 

1. Omówienie spraw dotyczących konieczności zakończenia działań NGR związanych z wdrażaniem osi 4 

PO RYBY do końca listopada 2015 roku. 

2. Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia. 

3. Omówienie spraw bieżących. 
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Podjęte uchwały: 

Na posiedzeniu nie podjęto żadnych uchwał. 

XII.7. Posiedzenie Zarządu NGR – 29.10.2015 r. (nowy Zarząd) 

Poruszane zagadnienia: 

1. Wybór Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza Zarządu NGR (ukonstytuowanie się 

nowego Zarządu). 

Podjęte uchwały: 

 Uchwała Zarządu nr 1/29.10.2015 w sprawie wyboru Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza oraz 

Skarbnika Zarządu NGR. 

XII.8. Posiedzenie Zarządu NGR – 06.11.2015 r. 

Poruszane zagadnienia: 

1. Omówienie spraw pracowniczych związanych z zakończeniem wdrażania PO Ryby 2007-2013. 

2. Zatwierdzenie protokołu z pierwszego posiedzenia Zarządu z dnia 29 października br. 

3. Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu NGR (uchwała). 

4. Omówienie spraw bieżących. 

 

Podjęte uchwały: 

 Uchwała Zarządu nr 1/06.11.2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zarządu NGR. 

XII.9. Posiedzenie Zarządu NGR – 25.11.2015 r. 

Poruszane zagadnienia: 

1. Omówienie spraw pracowniczych - nowe zakresy obowiązków. 

2. Przekazanie członkom Zarządu informacji uzyskanych na szkoleniu w UMWW w dniu 10.11.15 r. i 

przeprowadzonych konsultacji społecznych w Szydłowie. 

3. Omówienie postępu prac w opracowaniu LSR. 

4. Omówienie spraw bieżących. 

Podjęte uchwały: 

Na posiedzeniu nie podjęto żadnych uchwał. 

XII.10. Posiedzenie Zarządu NGR – 28.12.2015 r. 

Poruszane zagadnienia: 

1. Przyjęcie Regulaminu Biura – tekst jednolity (uchwała). 

2. Przyjęcie LSR NGR. 

3. Omówienie spraw bieżących. 

Podjęte uchwały: 

 Uchwała nr 1 – zatwierdzenie tekstu jednolitego Regulaminu Biura. 
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 Uchwała nr 2 – przyjęcie nowych członków. 

XIII. Przychody i wydatki NGR w 2015 roku. 
 

a) stan środków pieniężnych na 01.01.2015: 

 stowarzyszenie KASA:                                                              972,56 zł 

 stowarzyszenie RACHUNEK BANKOWY BANK BGŻ:    100 165,42 zł 

b) umowa PO RYBY 2007-2013 – funkcjonowanie: 

 przychody (wpływ zaliczki):                                        210 622,15 zł   

 wydatki:                                                                    210 620,73 zł 

 różnica (k. niekwalifikowalne – zwrot do ARiMR):           1,42 zł 

c) działalność statutowa - środki własne: 

 składki członkowskie w 2015 r.:        46 600,00 zł 

w tym gminy:     40 000,00 zł 

 wydatki:                                              93 565,15 zł 

d) stan środków pieniężnych na 31.12.2015: 

 stowarzyszenie KASA:                                                               267,92 zł 

 stowarzyszenie RACHUNEK BANKOWY BANK BGŻ:      56 709,80 zł 

 umowa PO RYBY 2007-2013 – funkcjonowanie:                          0,00 zł 

 

Ze względu na ograniczoną kwotę zaliczki oraz skrócony okres kwalifikowalności kosztów w ramach 

PO RYBY 2007-2013, konieczne było pokrycie części kosztów funkcjonowania NGR ze środków 

własnych Stowarzyszenia – były to przede wszystkim: część kosztów wynagrodzenia pracowników 

oraz obowiązkowych składek ubezpieczeniowych i podatku od osób fizycznych, szkolenie BHP dla 

pracowników, naprawa oraz paliwo do samochodu służbowego, koszty administracyjne w tym obsługi 

księgowej, wynajmu biura, połączeń telefonicznych w okresie przejściowym. Niekwalifikowalne były: 

ubezpieczenie autocasco oraz parkowanie auta służbowego, koszty obsługi prawnej związanej z 

utworzeniem nowego stowarzyszenia (Nadnotecka LGD), poświadczenie przez notariusza 

pełnomocnictw członków udzielonych na WZC, koszty posiedzeń WZC. Realizując uchwałę WZC z 

dnia 29.10.2015 ze środków stowarzyszeniowych pracownikom wypłacono również nagrodę za wkład 

i zaangażowanie w realizację LSROR.  


