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I. Nazwa Stowarzyszenia. 

Nadnotecka Grupa Rybacka 

II. Siedziba i adres Stowarzyszenia. 

ul. Dąbrowskiego 8/509, 64-920 Piła  

III. Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

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

KRS w Poznaniu 

IV. Skład Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. 

Eugeniusz Bogdan - Prezes NGR 

Lidia Pirtań - Wiceprezes NGR 

Krzysztof Czarnecki - Wiceprezes NGR 

Joanna Sanocka-Pertek - Skarbnik Zarządu 

Zdzisław Cebula - Sekretarz Zarządu 

Andrzej Błaszczyk - członek Zarządu 

Aleksandra Ratajczak - członek Zarządu 

Marek Kupś - członek Zarządu 

V. Skład Komisji Rewizyjnej. 

Szarek Edward – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Reprezentant Gminy Wałcz - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Zbierajewski Jerzy - Sekretarz Komisji Rewizyjnej 

 

VI. Cele statutowe Stowarzyszenia. 

Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja społeczności lokalnej terenów zależnych od rybactwa, a w 
szczególności: 
 

a) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich; 
b) aktywizacja mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa;  
c) działania wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) 
d) łagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim. 

 

VII. Informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej i 

odpłatnej. 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności odpłatnej. 
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VIII. Opis działalności prowadzonej w 2014 r.  

1. Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSROR. 

 

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. 

2. Realizacja zobowiązań wynikających z umowy o warunkach i 

sposobie realizacji LSROR w 2013 roku. 

W 2013 r. Nadnotecka Grupa Rybacka zrealizowała większość zobowiązań, wynikających z umowy o 

warunkach i sposobie realizacji LSROR. Są to m. in.: 

a) NGR rozpowszechniała informacje o LSROR oraz o zasadach przyznania pomocy finansowej w 

ramach środków objętych osią priorytetową 4, w tym o warunkach i trybie jej przyznawania.  

Nadnotecka Grupa Rybacka w 2014 r. podjęła szereg działań informacyjnych i promocyjnych 

dotyczących wykorzystania środków EFR w ramach operacji. W roku 2014 Stowarzyszenie 

zrealizowało 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, konkursach itp. Bieżącą 

obsługą i aktualizacją strony zajmowała się także zatrudniona do tego celu firma SUN GROUP. 

Aby rozpowszechnić informacje o działalności NGR i wzmocnić jej wizerunek wśród lokalnych 

społeczności oraz w celu zapewnienia potencjału beneficjentów dla projektów realizowanych 

w ramach 4 osi PO Ryby, informacje o naborach ogłoszone zostały w lokalnej prasie. 

Stowarzyszenie zakupiło także elementy promocyjne w postaci kalendarzy promocyjnych na 

2015 r. 

Bardzo ważnym elementem promocyjnym w roku 2014 były artykuły sponsorowane, które co 

dwa tygodnie emitowane były w gazecie lokalnej Tygodnik Pilski. W ramach tego projektu w 

ciągu 10 miesięcy 2014 roku NGR przeprowadziła intensywną akcję promującą wyniki 

działalności grupy na obszarze 7 gmin, należących do terenu działania NGR. 

W roku 2014 Nadnotecka Grupa Rybacka kontynuowała także projekty edukacyjne na 

obszarze wdrażania LSROR, tj. współpracując z gminą Trzcianka NGR doposażyła „Park Ryb 

Słodkowodnych” oraz wydała edukacyjną grę planszową o obszarze NGR.  

W ramach zadania polegającego na realizacji wydarzeń promocyjnych i kulturalnych NGR 

była współorganizatorem i uczestnikiem następujących wydarzeń: otwarcie szlaku "Z kwiatka 

na kwiatek" w Dzierżążnie Wielkim oraz Dożynki Powiatowo – Gminne w Chwiramie w gminie 

Wałcz. Dodatkowo 12 września 2014 roku odbyło się spotkanie podsumowujące 

dotychczasową działalność Nadnoteckiej Grupy Rybackiej, pn. „Kronika wspomnień”. 



6 

 

Szczegółowy opis realizowanych działań promocyjno - informacyjnych zawiera część opisowa 

realizacji umowy o dofinansowanie w ramach środka 4.1. 

b) Biuro NGR w 2014 r. świadczyło bieżące bezpłatne konsultacje potencjalnym beneficjentom w 

zakresie możliwości uzyskania dofinansowania w zakresie PO Ryby oraz sporządzania 

wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji LSROR. 

Doradztwo w tym zakresie prowadzone było przez dwie pracownice ds. obsługi wniosków i 

konkursów na wybór operacji. Przyszłym beneficjentom udzielano bezpośrednich 

konsultacji w biurze NGR, (bez konieczności wcześniejszej rejestracji), telefonicznie lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej.  

c) W 2014 r. NGR terminowo przeprowadzała postępowania w sprawie wyboru operacji, 

zgodnie z procedurą określoną w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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” z 15 października 2009 roku 

(Dz.U.09.177.1371), w jego nowelizacji oraz zgodnie z harmonogramem konkursów na wybór 

operacji do realizacji, w ramach wdrażania LSROR, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy 

ramowej.  

W 2014 r. Nadnotecka Grupa Rybacka zrealizowała dwa nabory wniosków o dofinansowanie 

w ramach realizacji LSROR.   

 

W listopadzie 2013 r. ogłoszony został nabór IX wniosków o dofinasowanie, który trwał w 

okresie od 16 grudnia 2013 r. do 30 stycznia 2014 r. Dotyczył one jedynie trzech środków w 

ramach 4 osi PO RYBY 2007-2013, ze względu na wyczerpanie puli finansowej z budżetu NGR 

nie uwzględniono w nim środka 4.1.3 „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój 

usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”, nie uwzględniono 

go w obu ogłoszeniach. 

 

Konkurs IX dotyczył wykorzystania środków z dwulatki 2012-2013, pozostałych po 

zakończonym naborze VIII (brak pokrycia limitu we wnioskach) oraz rozliczeniu naborów 

zrealizowanych w poprzednich latach (nabory IV,V,VI). Środki te stanowiły kwoty, które 

pozostały po zweryfikowaniu przez Urzędy Marszałkowskie wszystkich wniosków 

przekazanych przez NGR w poprzednich naborach, czyli koszty niekwalifikowalne, kwoty 

uzyskane w wyniku nie przyznania pomocy, rezygnacji wnioskodawców, czy oszczędności 

wynikające z przetargów zrealizowanych przez gminy przed podpisaniem umów o 

dofinansowanie. Ponadto część limitu postawionego do dyspozycji wnioskodawców w tym 

naborze stanowiły kwoty, na których przesunięcie z innych działań wyraziło zgodę MRiRW, co 

miało swoje odzwierciedlenie w aneksie nr 8,9 i 10 do LSROR oraz zmianach w załączniku nr 2 

do umowy ramowej. Razem w naborze IX złożono 18 wniosków na łączną wartość 

dofinansowania w kwocie 3.036.373,89 zł. 

 

W marcu 2014 r. ogłoszony został ostatni X nabór wniosków o dofinansowanie, który 

zrealizowano w okresie od 1 maja 2014 r. do 9 czerwca 2014 r. Aby móc ogłosić konkurs 

jeszcze w I kwartale 2014 roku, NGR zwróciła się do MRiRW z wnioskiem o akceptację zmian 
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w załączniku nr 3 do umowy ramowej, czyli w harmonogramie konkursów. Dotychczasowy 

harmonogram nie uwzględniał możliwości ogłoszenia naborów w 2014 roku, stąd 

konieczność dokonania tych zmian. Ponieważ akceptacja zmian w harmonogramie była 

możliwa jedynie pod warunkiem dysponowania jakimikolwiek środkami przeznaczonymi na 

konkursy w 2014 r., konieczne było dokonanie równoczesnych zmian w załączniku nr 2 do 

umowy ramowej, czyli przesunięcie środków na ostatnią dwulatkę. 

W ramach tego konkursu postawiono kwoty w ramach trzech środków, za wyjątkiem środka 

4.1.4. (zbyt mała kwota do postawienia w konkursie).  Kwoty ogłoszone w tym konkursie 

również dotyczyły wykorzystania środków pochodzących z dwulatki 2012-2013. Stanowiły je 

środki uznane przez UM jako niekwalifikowalne w naborach VII i VIII oraz kwoty 

niewykorzystane w konkursach VI, VII i IX - z powodu niepełnego pokrycia limitów we 

wnioskach wybranych przez Komitet. Razem w naborze X złożono 16 wniosków na łączną 

wartość dofinansowania w kwocie 1.985.763,32 zł. 

 

d) Po każdym zakończonym konkursie NGR dokonywała przekazania do Urzędów 

Marszałkowskich (w Poznaniu oraz w Szczecinie) oryginałów uchwał Komitetu NGR w sprawie 

wyboru operacji oraz list ocenionych operacji wraz ze wszystkimi złożonymi w danym naborze 

wnioskami o dofinansowanie na operacje w ramach realizacji LSROR.  

Przekazania dokumentacji konkursowej dokonywano zawsze z zachowaniem 45 - 

dniowego terminu, określonego w Rozporządzeniu sprawie szczegółowych warunków                      

i trybu przyznawania pomocy. Powyższa dokumentacja przechowywana jest również                       

w siedzibie NGR. 

e) NGR informowała o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji 

LSROR. 

Informacje o naborach wniosków za pośrednictwem NGR ogłoszone zostały w lokalnej prasie. 

Dzięki temu trafiły one do szerokiego grona osób zamieszkujących obszar LSROR. Ponadto, 

informacje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie, wraz z wymaganą 

dokumentacją, umieszczono na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz tablicy znajdującej 

się w siedzibie NGR. W 2014 r. NGR występowała również z wnioskami o podanie do 

publicznej wiadomości informacji o planowanych naborach do Urzędów Marszałkowskich, co 

następowało zawsze zgodnie z wymogami Rozporządzenia. 

f) Komitet NGR dokonując oceny operacji złożonych do poszczególnych konkursów sprawdzał 

zgodność operacji realizowanych w ramach środków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a-d 

rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy z LSROR. 

Komitet NGR dokonywał wyboru operacji zgodnie z procedurami zawartymi w Regulaminie 

Organizacyjnym Komitetu stanowiącym załącznik do LSROR oraz kryteriami oceny operacji 

wskazanymi w Strategii dla operacji zgodnych z LSROR. 

Łącznie w 2014 roku odbyły się trzy posiedzenia Komitetu NGR, tj: 

 11.02.2014 - posiedzenie Komitetu NGR, rozstrzygające konkurs IX, 

 23.06.2014 – posiedzenie odwoławcze Komitetu NGR, dotyczące konkursu X, 

 08.07.2014 – posiedzenie odwoławcze dotyczące wniosku z naboru X. 
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g) Komitet NGR dokonywał wyboru operacji zgodnie z procedurami oceny operacji opisanymi w 

LSROR oraz na podstawie kryteriów oceny operacji wskazanych w LSROR. 

Przez cały okres działania Stowarzyszenia w 2014 r. funkcjonowanie Komitetu NGR odbywało 

się z zachowaniem zasad wynikających z Rozporządzenia MRiRW z dnia 29 września 2009 w 

sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać LSROR (...) oraz przepisami 

ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 o Europejskim Funduszu Rybackim (reprezentatywność składu 

Komitetu np. trójsektorowość, udział 3 przedstawicieli z każdego sektora, 50-procentowy 

udział rybaków). 

 

h) W 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przeprowadził kontrole 

dotyczące informacji zawartych we wnioskach o dofinansowanie w ramach środka 4.1 oraz 

4.2.  

Kontrolowane były przede wszystkim wydarzenia o charakterze promocyjnym, 

informacyjnym i szkoleniowym  ujęte w harmonogramach stanowiących załączniki do umów 

o dofinansowanie. W ramach środka 4.1 - funkcjonowanie NGR W roku 2014 

przeprowadzono następujące kontrole: 

 Kontrola z dnia 11.05.2014 w zakresie weryfikacji informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji nr 00249-6173-

SW1500354/13 z 11.12.2013 r. – Otwarcie szlaku „Z kwiatka na kwiatek”. 

 Kontrola z dnia 05.06.2014 w zakresie weryfikacji informacji zawartych we wniosku o 

zawartych we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji 

nr 00249-6173-SW1500354/13 z 11.12.2013 r. – Spływy kajakowe dla młodzieży z 

gmin obszaru działania NGR. 

 Kontrola z dnia 13.07.2014 w zakresie weryfikacji informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji nr 00249-6173-

SW1500354/13 z 11.12.2013 r. – Otwarcie Parku Ryb Słodkowodnych. 

 Kontrola z dnia 12.09.2014 w zakresie weryfikacji informacji zawartych we wniosku o 

dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji nr 00249-6173-

SW1500354/13 z 11.12.2013 r. – Kronika Wspomnień – spotkanie podsumowujące 

projekty zrealizowane za pośrednictwem NGR. 

 Kontrola z dnia 13.09.2014 w zakresie weryfikacji informacji zawartych we wniosku o 

zawartych dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie operacji nr 00249-

6173-SW1500354/13 z 11.12.2013 r. – Udział w powiatowo – gminnym święcie 

plonów w Chwiramie gm. Wałcz. 
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i) Wszystkie zmiany LSROR, załącznika nr 2 lub nr 3 dokonywane były za uprzednią pisemną 

akceptacją przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Wszelkie zmiany w jej zapisach konsultowane były wcześniej z Zarządem NGR, następnie 

akceptowane przez Walne Zgromadzenie Członków NGR a ostatecznie przez MRiRW.  

Zmiany w załącznikach nr 2 i 3 do umowy ramowej związane były z możliwością ponownego 

wykorzystania środków, jakie pozostały po rozliczeniu przez Urzędy Marszałkowskie w 

Poznaniu oraz w Szczecinie konkursów, które odbyły się w latach 2012-2013. Wprowadzone 

w związku z powyższym zmiany w LSROR dotyczyły: 

 zmian założeń budżetowych odnośnie okresów wdrażania, 

 zmian założeń budżetowych w ujęciu procentowym i kwotowym wynikających z 

przesunięcia środków uwolnionych w wyniku oceny wniosków przez Urzędy 

Marszałkowskie, 

 dostosowania harmonogramu konkursów stosownie do wprowadzonych zmian. 

j) Funkcjonowanie Nadnoteckiej Grupy Rybackiej w 2014 r. odbywało się za zachowaniem zasad 

i obowiązków określonych w pkt 12 – 16 umowy o warunkach i sposobie realizacji LSROR. 

3. Funkcjonowanie Nadnoteckiej Grupy Rybackiej oraz 

nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności. 

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: 00249-6173-SW1500354/13 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach: 11.12.2013 roku 

Kwota z umowy o dofinansowanie: 497 948,91 zł 

3.1 Realizacja 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 w 2014 

roku. 

3.1.1. Przygotowanie LSROR. 

 

Nie realizowano żadnych działań w tym zakresie. 

3.1.2. Administrowanie LGR. 

Zatrudnienie. 

W roku 2014 kontynuowane były umowy o pracę z 4 pracownikami. W Stowarzyszeniu na pół etatu 

zatrudniony był Dyrektor Biura, na cały etat natomiast pozostali pracownicy - specjalista ds. promocji 

oraz dwóch specjalistów ds. obsługi wniosków, konkursów i administracji. Obowiązkowe składki 

ubezpieczeniowe, podatki oraz wynagrodzenia dla pracowników opłacane były regularnie.   
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Wyposażenie biura oraz koszty bieżące. 

Komfortowe warunki pracy dla zatrudnionych zapewniały zaplanowane wydatki na badania 

okresowe i wydatki BHP oraz comiesięczne dostawy wody EDEN.  

Nadnotecka Grupa Rybacka w roku 2014 ze względu na wzorowy przebieg dotychczasowej 

współpracy kontynuowała większość umów z dotychczasowymi dostawcami usług w zakresie 

wynajmu pomieszczeń biurowych, obsługi rachunkowo – księgowej, prawnej, informatycznej, 

bieżącego dostępu do sieci internetowej oraz telefonicznej i obsługi pocztowej.  

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

oprogramowaniu. W roku 201 zakupiono jedynie niezbędne do dalszej pracy licencje programowe. 

Potrzeby NGR w zakresie materiałów biurowych i eksploatacyjnych obsługiwały na bieżąco firmy 

VERNON i UFO, z którymi współpracowano już także w roku ubiegłym. Pracownicy biura NGR 

zapewniali także bieżące bezpłatne konsultacje potencjalnym beneficjentom w zakresie możliwości 

uzyskania dofinansowania w zakresie PO Ryby. 

Do realizacji zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia wykorzystywano 

samochód, który został ubezpieczony m. in. obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Obsługą związaną z 

kosmetyką samochodową oraz dostawą paliwa zajmowały się firmy (POLWAY i PETROL HAWEN) 

współpracujące z NGR już w latach poprzednich. Niezbędne było także dokonanie okresowego 

przeglądu technicznego samochodu w autoryzowanej stacji kontroli pojazdów oraz dwukrotna 

wymiana opon stosownie do panujących warunków pogodowych.  

Zapewniono również pokrycie kosztów podróży służbowych organów i pracowników Biura NGR. W 

ramach delegacji służbowych przedstawiciele NGR wzięli udział w następujących wydarzeniach: 

konferencja pn. „Instrument RLKS w ramach Priorytetu 4 EFMR", która odbyła się  w dniach 22-23 

maja br., sympozjum ogólnokrajowe o przyszłej perspektywie w Trzebawiu organizowane przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w dniach 9-10 października br., szkolenie 

dotyczące przygotowania i złożenia sprawozdania końcowego z realizacji LSROR w Mielnie w dn. 

11.12.2014 r. Członkom Zarządu NGR zwrócono także koszty dojazdu na posiedzenia, które odbyły się 

w 2014 roku. 

3.1.3. Badania dotyczące obszaru objętego LSROR. 

Ponieważ w roku 2014 duża część inwestycji, które otrzymały wsparcie finansowe z budżetu NGR jest 

już ukończona, pracownik NGR ds. promocji wziął udział w cyklu wyjazdów służbowych, mających na 

celu zdiagnozowanie efektów działalności grupy na obszarze NGR oraz zaktualizowanie informacji nt. 

regionu, istniejących i nowo utworzonych aktywności rybackich i gospodarczych, projektów już 

zrealizowanych oraz tych będących ciągle w trakcie realizacji. Dzięki zaplanowanym wyjazdom 

pracownicy NGR mieli okazję bezpośredniego kontaktu z beneficjentami oraz uzyskania i weryfikacji 

informacji niezbędnych do przeprowadzenia analizy realizacji celów i wskaźników, które zakładano 

podczas tworzenia LSROR. Przeprowadzone badania dotyczyły nie tylko monitorowania projektów 

realizowanych za pośrednictwem NGR, ale także ewaluacji inicjatyw wewnętrznych NGR. W tym celu 

zapewniono środki na pokrycie kosztów eksploatacji samochodu. Mierzalnymi rezultatami 

przeprowadzonych działań były: sprawozdanie z badania obszaru za rok 2014, które zostało 

rozpowszechnione za pośrednictwem strony internetowej NGR. Wizyty pracownika/ów biura NGR na 

obszarze poszczególnych gmin zaowocowały też zgromadzeniem dokumentacji fotograficznej z 

realizacji projektów przez beneficjentów oraz projektów wewnętrznych NGR, która następnie 

wykorzystana została w publikacji „Kronika Wspomnień” oraz zamieszana była na stronie 

internetowej NGR. 
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3.1.4. Działania informacyjne dotyczące realizacji LSROR lub działalności LGR. 

W roku 2014 Stowarzyszenie szczególny nacisk położyło także na działania informacyjne dotyczące 

realizacji LSROR lub działalności LGR. 

Pracownik ds. promocji na bieżąco aktualizował stronę internetową NGR zamieszczając informację o 

aktualnych wydarzeniach z życia NGR, o beneficjentach, konkursach itp. Bieżącą obsługą i aktualizacją 

strony zajmowała się także zatrudniona do tego celu firma SUN GROUP. 

W celu zapewnienia potencjału beneficjentów dla projektów realizowanych w ramach 4 osi PO Ryby, 

informacje o naborach ogłoszone były w lokalnej prasie. Do tego celu NGR w dalszym ciągu 

współpracowała z gazetą Tygodnik Nowy ze względu na jej największy zasięg na obszarze NGR oraz 

na największy nakład wśród wszystkich lokalnych wydawców z terenu NGR. 

Aby rozpowszechnić informacje o działalności NGR i wzmocnić jej wizerunek wśród lokalnych 

społeczności, Stowarzyszenie, jak co roku, zakupiło także ścienne kalendarze promocyjne na rok 

2015. 

Bardzo ważnym elementem promocyjnym w roku 2014 były artykuły sponsorowane, które co dwa 

tygodnie emitowane były w gazecie lokalnej Tygodnik Pilski. W ramach tego projektu w ciągu 10 

miesięcy 2014 roku NGR przeprowadziła intensywną akcję promującą wyniki działalności grupy na 

obszarze 7 gmin, należących do terenu działania NGR. Dzięki temu projektowi możliwe było szerokie 

rozpowszechnienie informacji o osiągnieciach grupy i jej beneficjentów. Czytelnicy Tygodnika 

Pilskiego mogli zapoznać się z następującymi artykułami sponsorowanymi przez NGR: Projekty 

Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - "Edukacja przyrodniczo - leśna", Projekty Nadnoteckiej Grupy 

Rybackiej - "Ryby mają Głos" i  "NGR w Przedszkolach", Projekty Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - "Park 

Ryb Słodkowodnych", Projekty beneficjentów - "Z kwiatka na kwiatek", Projekty beneficjentów - 

"Projekty samorządowe", Projekty beneficjentów - "Ochrona środowiska", Projekty Nadnoteckiej 

Grupy Rybackiej - "Spływy kajakowe dla młodzieży", Projekty Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - 

"Oznakowanie wód", Projekty beneficjentów - "Projekty powszechnie dostępne", Projekty 

Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - "Otwarcie PRS", Projekty beneficjentów - "Projekty rybaków", 

Projekty beneficjentów - "Projekty rybaków II", Projekty beneficjentów - "Projekty rybaków III", 

Projekty Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - "Kronika Wspomnień", Projekty Nadnoteckiej Grupy 

Rybackiej - "Dożynki w Chwiramie", Projekty beneficjentów - "Projekty przedsiębiorców", Projekty 

beneficjentów - "Projekty przedsiębiorców", Projekty beneficjentów - "Projekty przedsiębiorców cz. 

II", Projekty beneficjentów - "Projekty przedsiębiorców cz. III", Budżet, nabory, umowy, Projekty 

Nadnoteckiej Grupy Rybackiej - "Gra edukacyjna dla dzieci". 

W ramach zadania Park Ryb Słodkowodnych został doposażony o kolejne modele ryb 

słodkowodnych, dodano pięć nowych makiet: sandacza, suma, jazia, lipienia i lina. Każdy model jest 

wyposażony w tabliczkę z opisem przedstawionego gatunku. Dodatkowo utworzono nową tablicę 

przedstawiającą plan całego Parku oraz drugą -  informującą o finansowaniu projektu ze środków 

pochodzących z UE. Elementy te zostały sfinansowane z budżetu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. 

Również Gmina Trzcianka (zgodnie z umową podpisaną w ub. roku z NGR) sfinansowała część 

wyposażenia Parku Ryb Słodkowodnych. Ukończono budowę wiaty rekreacyjnej wyposażonej w ławy 

i stoły, pojawiły się też kierunkowskazy prowadzące turystów do Parku. Przy parkingu nad jeziorem 

Sarcz (trasa nr 178) pojawił się też tzw. witacz przedstawiający węgorza. Pojawiły się stojaki na 

rowery, nowe elementy placu zabaw, siłownia na wolnym powietrzu oraz nowe nasadzenia roślin 
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zielonych. Aby rozpowszechnić informacje o Parku (rezultaty projektu), zadbano również o jego 

promocję – wydano ulotki informacyjne o obiekcie a przy głównych drogach dojazdowych ustawiono 

tablice informacyjne o Parku. 

Rozszerzenie projektu doprowadziło do uzupełnienia oferty parku - dzięki dodatkowemu 

wyposażeniu zwiększyła się atrakcyjność obiektu. Dodatkowe elementy parku przyczyniły się do 

poszerzenia wiedzy i informacji na temat kolejnych gatunków ryb. W wyniku realizacji projektu 

utworzono w pełni funkcjonujący Park Ryb Słodkowodnych, który swoim wyposażeniem może 

konkurować z największymi parkami gigantów w kraju.  Informacje o Parku Ryb Słodkowodnych 

pojawiły się w wielu mediach lokalnych oraz ogólnopolskich a także w systemie informacji 

turystycznej – tzw. „infokiosku” Powstała także odrębna strona internetowa o parku oraz jego 

fanpage na facebooku. 

Głównym elementem promocyjnym, jaki NGR oraz Gmina zaplanowały wspólnie na 2014 rok, w 

związku z utworzeniem parku było jego uroczyste otwarcie, które odbyło się 13 lipca 2014 roku.  

Podczas imprezy NGR zorganizowała degustację ryb od lokalnych dostawców oraz przeprowadziła 

konkurs dla dzieci na temat wiedzy o rybach i Parku. Zwycięzcy zostali nagrodzeni upominkami. 

Elementy promocyjne (gadżety, plakaty) sfinansowała NGR, natomiast gmina zapewniła oprawę 

imprezy tj. muzykę, bezpieczeństwo, dodatkowe atrakcje i konkursy itp. 

Biorąc pod uwagę edukacyjny charakter projektu, wpisuje się on w założenia programu 

wewnętrznego NGR „Mała Ojczyzna”. Jest on również ściśle związany z programem „Zintegrowana 

promocja obszaru NGR”, ponieważ utworzenie parku, jako atrakcji turystycznej, niewątpliwie 

stanowić będzie ogromny element promocji samej gminy, jak i obszaru NGR. 

W ramach działań informacyjnych w roku 2014 NGR wydała 280 szt. gry planszowej „Rajd z rybką”. 

Jest to gra o charakterze edukacyjnym i promocyjnym przeznaczona dla dzieci i młodzieży, której 

celem jest promocja obszaru NGR oraz edukacja dzieci pod względem turystycznym, przyrodniczym i 

rybackim. Podczas wędrówki po planszy gracz odwiedza gminy należące do terenu działania NGR tj. 

gminę Szydłowo, Wieleń, Człopę, Trzciankę, Drawsko, Krzyż Wielkopolski i Wałcz. Podczas podróży 

pionek staje m. in. na specjalnie oznaczonych polach. Wtedy gracz odczytuje kartę informacyjną z 

gminy, na której stanął lub kartę NGR. Na kartach znajdują się opisy charakterystycznych pod 

względem turystycznym, przyrodniczym lub rybackim miejsc na obszarze danej gminy oraz polecenia 

związane z dalszą pozycją pionka na planszy. Jest to emocjonująca zabawa, poprzez którą dzieci 

poznają zabytki, informacje o gminie oraz o rybactwie na terenie LGR. Grę wygrywa ten, kto pokona 

pozostałych uczestników i jako pierwszy przekroczy  metę. Gra jest świetną zabawą przeznaczaną dla 

całej rodziny. Podczas zabawy zarówno dzieci jak i dorośli nie będą się nudzić. Gry zostały 

rozdysponowane wśród szkół podstawowych, bibliotek, świetlic wiejskich i innych placówek 

opiekuńczych lub podmiotów prowadzących działalność edukacyjną na obszarze działania grupy. 

Początkowo, we wniosku o dofinansowanie,  zaplanowano wykonanie gry edukacyjnej w ilości 200 

szt. Jednak z informacji otrzymanych od pracowników urzędów gmin wynika, że łącznie na terenie 

NGR funkcjonuje ok. 140 takich placówek, a każda z nich wskazała na potrzebę jej doposażenia w 2 

egzemplarze gry. W związku z powyższym zdecydowano o wykonaniu dodatkowych 80 szt.  tak, aby 

w pełni pokryć oszacowane zapotrzebowanie. 

W roku 2014 wykonano także dodatkowe zadanie, nie zaplanowane wcześniej we wniosku o 

dofinansowanie. Było to wydanie dodatkowych egzemplarzy albumu pn. „Kronika Wspomnień”. 

Konieczność taka wynikała ze zwiększonego zapotrzebowania na publikację, która wydana została z 
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inicjatywy NGR podczas realizacji zadania „"Kronika wspomnień" - spotkanie podsumowujące 

projekty zrealizowane za pośrednictwem NGR”. W związku z rozdysponowaniem prawie całego 

dotychczasowego nakładu albumu oraz ze względu na zainteresowanie jakim cieszyło się 

wydawnictwo, zdecydowano o druku dodatkowych 210 szt. Kroniki. Dodatkowy nakład został 

przekazany gminom należącym do NGR, w celu dalszego rozdysponowania w swoich siedzibach 

wśród osób odwiedzających urzędy oraz innym zainteresowanym. Część egzemplarzy jest również 

dostępna w biurze NGR. 

Wszystkie materiały promocyjne NGR zawierają informacje o dofinansowaniu z EFR i PO Ryby 2007-

2013, zgodnie z wytycznymi Księgi wizualizacji znaku PO Ryby 2007-2013. 

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

Nie realizowano żadnych działań w tym zakresie. 

3.1.6. Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z obszarem objętym 

LSROR lub działalnością LGR. 

W roku 2014 NGR była współuczestnikiem imprezy związanej z otwarciem jednej z inwestycji 

zrealizowanej dzięki środkom uzyskanym za pośrednictwem NGR. Było to otwarcie szlaków 

narciarstwa biegowego i nordic walking pn. „ Z kwiatka na kwiatek”. W trakcie imprezy odbył się 

marsz inauguracyjny, w którym wzięło udział ponad 180 osób. NGR rozdysponowała wśród 

uczestników festynu 100 porcji wędzonych ryb, a Dyrektor Biura NGR pani Grażyna Myszkowska 

wręczyła szklane statuetki przedstawicielom partnerów projektu: Gminy Wieleń, Starostwa 

Powiatowego w Czarnkowie, Nadleśnictwa Krzyż oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. NGR 

sfinansowała także część nagród dla uczestników marszu inauguracyjnego: kije do nordic walking 

oraz plecak do uprawiania turystyki wyczynowej. 

12 września 2014 roku odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasową działalność 

Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. Impreza pn. „Kronika wspomnień” miała miejsce w Hotelu Smolarnia, 

w gminie Trzcianka.  Najważniejszą częścią tego wydarzenia była konferencja poświęcona prezentacji 

projektów zrealizowanych przez beneficjentów PO RYBY, w tym również przez Nadnotecką Grupę 

Rybacką. Swoje inwestycje przedstawiło 15 beneficjentów Nadnoteckiej Grupy Rybackiej.  

Wśród wszystkich prelegentów przeprowadzony został konkurs, w którym zwycięzcami zostali Ci, 

którzy, zdaniem uczestników konferencji, najlepiej wykorzystali powierzone im środki finansowe w 

ramach poszczególnych działań dostępnych w ramach ogłaszanych konkursów. W przerwie 

konferencji odbyły się także wystawa potraw rybnych oraz konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z 

ryb słodkowodnych pn. „Smaki NGR”. Jury oceniało 10 potraw zgłoszonych do konkursu przez 

gospodarstwa rybackie. Przepisy i zdjęcia potraw znalazły się na stronie internetowej NGR. Zwycięzcy 

obu konkursów otrzymali nagrody.  

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali wydaną specjalnie na tą okazję publikację pod nazwą 

tożsamą z nazwą wydarzenia - Kronika Wspomnień NGR, która prezentuje wszystkie inwestycje już 

zakończone, bądź będące w trakcie realizacji dokonane przez beneficjentów NGR, ale także wszystkie 

zadania i inicjatywy wewnętrzne przeprowadzone przez Stowarzyszenie. 

Konferencja zakończyła się imiennymi podziękowaniami dla osób najbardziej zaangażowanych w 

początkową organizację Nadnoteckiej Grupy Rybackiej i utworzenie Lokalnej Strategii Rozwoju 
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Obszarów Rybackich oraz członków Zarządu, włodarzy gmin wchodzących w skład naszego 

Stowarzyszenia, członków Komitetu i Komisji Rewizyjnej NGR. 

Ostatnią częścią „Kroniki wspomnień” była biesiada rybacka, w trakcie której można było spróbować 

dań przygotowanych na konkurs kulinarny, ale też i innych przysmaków rybnych, specjalnie 

zamówionych na tę okazję w gospodarstwach specjalizujących się w ich produkcji. Nie zabrakło też 

dobrego humoru, śpiewów i tańca. 

Kolejną imprezą, w której w roku 2014 wzięła udział NGR, były Dożynki Powiatowo – Gminne w 

Chwiramie w gminie Wałcz. Odbyła się ona 13 września. Obok wielu stoisk regionalnych swoje stoisko 

wystawiła też Nadnotecka Grupa Rybacka. Udział grupy w tym wydarzeniu sprowadzał się do 

propagowania osiągnięć beneficjentów grupy, tj. działalności przez nich prowadzonych oraz promocji 

zadań zrealizowanych przez samą NGR jak m. in. Park Ryb Słodkowodnych w Trzciance. Oprócz 

propagowania naszych wydawnictw, wśród uczestników festynu rozdano 360 porcji wędzonego 

pstrąga pochodzącego od beneficjenta NGR oraz miejscowego producenta ryb na tym obszarze. 

Element ten miał na celu popularyzowanie i podniesienie poziomu spożycia ryb oraz propagowanie 

ich zakupu bezpośrednio od regionalnych dostawców. Ponadto NGR sfinansowała oprawę muzyczną 

imprezy, zaplanowaną przez Gminę na zakończenie spotkania. Był to zespół, który przygrywał 

zgromadzonym podczas wieczornej części wydarzenia. 

3.1.7. Działania aktywizujące lokalne społeczności. 

W ramach realizacji zadania „Działania aktywizujące lokalne społeczności” NGR w roku 2014 

zrealizowała zadanie pn. „Spływy kajakowe dla młodzieży”. W miesiącu maju i czerwcu br. odbyło się 

7 spływów dla młodzieży gimnazjalnej z gmin należących do obszaru działania NGR. Łącznie wzięło w 

nich udział 135 dzieci, które uczestniczyły w jednodniowej wycieczce do Wrzosów, skąd spływały na 

odcinku Wrzosy – Krępsko (ok. 12 km) rzeką Rurzycą. NGR pokryła wszystkie koszty tego wydarzenia, 

czyli koszty transportu, organizacji spływów oraz nagród w mini konkursie przeprowadzonym 

każdorazowo na zakończenie każdego ze spływów. 

Planowany projekt przyczynił się do realizacji programu wewnętrznego NGR – „Małej 

Ojczyzny”. Dzięki jego realizacji udało się zachęcić młodzież do aktywności fizycznej oraz spędzania 

wolnego czasu na łonie natury, zapoznać ją z pięknem krajobrazu otaczającego szlak, którym odbyły 

się spływy oraz doprowadzić do poszerzenia ich  wiedzy nt. obserwowanych terenów (popularyzacja 

walorów przyrodniczych obszaru NGR). Dodatkowo udział w tym przedsięwzięciu był okazją do 

zapoznania się z kajakarstwem jako rodzajem turystyki kwalifikowanej, ze sprzętem kajakarskim, do 

poznania dobrych i złych praktyk oraz zasad właściwych zachowań podczas spływów kajakowych. 

4. Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i  

międzynarodowej. 

W roku 2014 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. 

3 września 2014 roku Nadnotecka Grupa Rybacka wraz ze Stowarzyszeniem Kołobrzeska Lokalna 

Grupa Rybacka podpisały Porozumienie o współpracy w sprawie realizacji projektu „Promocja i 

rozwój obszaru Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka poprzez stworzenie obiektu 
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małej infrastruktury turystycznej pn. „Park Ryb Morskich””. Celem projektu jest promocja i rozwój 

obszarów Lokalnych Grup Rybackich jako miejsc destynacji turystycznej o tematyce rybackiej, 

ukierunkowanej na edukację. Udział NGR w projekcie polega na wniesieniu do projektu wartości, 

którymi dysponuje w wyniku realizacji projektu pn. „Park Ryb Słodkowodnych” tj. know-how, 

doświadczenie i wiedza w zakresie organizacji tego typu operacji zrealizowanej na obszarze NGR. 

IX. Walne Zebrania Członków NGR W 2014 roku. 

1. Członkowie NGR. 
Na dzień 31.12.2013 Stowarzyszenie Nadnotecka Grupa Rybacka liczyło 119 członków. W roku 2014 

do NGR przystąpiło 9 osób zatem na dzień 31.12.2014 r. Stowarzyszenie liczyło 128 członków.  

2. Walne Zebrania Członków NGR w roku 2014 oraz uchwały 

na nich podejmowane. 

W roku 2014 odbyły się dwa Walne Zebrania Członków NGR: 

2.1 Walne Zebranie Członków NGR – 25.03.2014 r. 

Omawiane zagadnienia: 

 Stan wykorzystania środków NGR przeznaczonych na konkursy dla wnioskodawców. 

 Zmiany w LSROR ujęte w Aneksie nr 11: zmiany w Harmonogramie konkursów na wybór 

operacji do realizacji, zmiany w budżecie NGR. 

 Zagadnienia dotyczące przyszłego programowania na lata 2014-2020. 

 Bieżąca działalność NGR w zakresie „Funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywania 

umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”. 

WZC podjęło następujące uchwały: 

 Uchwała nr 1/25.03.2014 Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 
25.03.2014 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w LSROR ujętych w aneksie nr 11 do 
Strategii. 

2.2 Walne Zebranie Członków NGR – 30.06.2014 r. 

Omawiane zagadnienia: 

 Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2013. 

 Sprawozdanie Przewodniczącego Komitetu NGR za 2013 rok. 

 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2013 rok. 

 Zagadnienia dotyczące przyszłości Lokalnych Grup Rybackich w Polsce. 

 Kronika wspomnień - spotkanie podsumowujące projekty zrealizowane za pośrednictwem 

NGR. 

 Pozostałe imprezy promocyjne na obszarze NGR. 
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WZC podjęło następujące uchwały: 

 Uchwała nr  1/30.06.2014 Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 

30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 

2013. 

 Uchwała nr  2/30.06.2014 Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 

30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z prac Komitetu NGR  za rok 2013. 

 Uchwała nr  2/30.06.2014 Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 

30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NGR za rok 2013. 

X. Posiedzenia Zarządu NGR w 2014 roku. 

 
W roku 2014 Zarząd NGR obradował 5 razy podejmując na bieżąco wszelkie niezbędne decyzje 

dotyczące funkcjonowania NGR: 

1. Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 25.02.2014 r.  

Poruszane zagadnienia: 

 odwołanie od decyzji Komitetu NGR złożonego przez Pana Zdzisława Sokołowskiego. 

 Przedstawienie wykorzystania środków przeznaczonych na konkursy z budżetu NGR. 

 Zagadnienia dotyczące przyszłego programowania na lata 2014-2020. 

 Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia. 

 Omówienie spraw bieżących dotyczących działalności NGR. 
 
Podjęte uchwały: 

– Uchwała Zarządu NGR Nr 1/25.02.2014 z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie 

rozstrzygnięcia odwołania dotyczącego wniosku NGR/09/4.1.2/08/13 pt. „Rozwój poprzez 

doposażenie gospodarstwa rybackiego w Kępie - Łomnicy poprzez zakup 2 kajaków oraz 

budowę budynku gospodarczego oraz rybakówki” - złożonego przez Pana Zdzisława 

Sokołowskiego. 

2. Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 30.05.2014 r.  

Poruszane zagadnienia: 

 Omówienie ustaleń podjętych podczas Konferencji poświęconej rozwojowi lokalnemu 
kierowanemu przez społeczność (RLKS), czyli przyszłości Lokalnych Grup Rybackich, która 
odbyła się w  Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, w dniach 22-23 maja 
2014  r.  

 Omówienie treści formularza związanego z kontrolą NIK w Szczecinie dotyczącą wykonywania 
Lokalnych Strategii. 

 Ustalenie daty i programu kolejnego posiedzenia Walnego Zebrania Członków NGR (dot. 
zatwierdzenia bilansu NGR). 

 Zagadnienia dotyczące uczestnictwa NGR w otwarciu Parku Ryb Słodkowodnych                           
w Trzciance w dniu 13 lipca 2014 roku. 

 Ustalenie zasad uczestnictwa NGR w kolejnych imprezach promocyjnych na obszarze NGR – 
Regionalne RozmaitOŚCI w Wieleniu oraz Dożynki Gminne w Chwiramie. 



17 

 

 Kronika wspomnień - spotkanie podsumowujące projekty zrealizowane za pośrednictwem 
NGR. 

 Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia. 

 Omówienie spraw bieżących dotyczących działalności NGR. 
 
Podjęte uchwały: 

– Uchwała Zarządu NGR Nr 1/30.05.2014 z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia do 

NGR osób, które złożyły deklaracje członkowskie po 4 września 2013 r. i dopuszczenie ich, 

jako pełnoprawnych członków Stowarzyszenia, do czynnego udziału w WZC 

3. Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 03.07.2014 r.  

Poruszane zagadnienia: 

 Rozpatrzenie odwołań od decyzji Komitetu NGR złożonych przez wnioskodawców X naboru 

wniosków o dofinansowanie. 

 Podjęcie decyzji ws. uczestnictwa przedstawicieli NGR w konferencji pt. „Podsumowanie 

okresu programowania 2007 – 2013 i oczekiwania rybactwa i wędkarstwa wobec nowej 

perspektywy finansowej”, która odbędzie się w Sali Kolumnowej Sejmu RP w dniu 23 lipca 

2014 r.  

 Ustalenie zasad uczestnictwa NGR w Regionalnych RozmaitOŚCIach w Wieleniu w dniu 20 

lipca br. 

 Omówienie spraw bieżących dotyczących działalności NGR. 

 

Podjęte uchwały: 

– Uchwała Zarządu NGR Nr 1/03.07.2014 z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia 

odwołania od decyzji Komitetu NGR dotyczącego wniosku NGR/10/4.1.3/05/14 pt. „Budowa 

restauracji rybnej  „TAWERNA” z zapleczem noclegowym i rekreacyjnym” - złożonego przez 

Pana Marka Burakowskiego, 

- Uchwała Zarządu NGR Nr 2/03.07.2014 z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia 

odwołania od decyzji Komitetu NGR dotyczącego wniosku NGR/10/4.1.3/06/14 pt. 

„Rozbudowa i doposażenie gospodarstwa agroturystycznego Lokalna Baza Ekoturystyki oraz 

zwiększenie usług związanych z wyżywieniem, poprzez zakup mobilnej smażalni ryb oraz 

wędzarni” - złożonego przez Panią Joannę Sanocką – Pertek. 

-  Uchwała Zarządu NGR Nr 3/03.07.2014 z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia 

odwołania od decyzji Komitetu NGR dotyczącego wniosku NGR/10/4.1.3/07/14 pt. 

„Utworzenie pola namiotowego” złożonego przez Pana Jerzego Zbierajewskiego. 

- Uchwała Zarządu NGR Nr 4/03.07.2014 z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia 

odwołania od decyzji Komitetu NGR dotyczącego wniosku NGR/10/4.1.2/05/14 pt. „Budowa 

wędzarni oraz kładek wędkarskich dla łowiska „wpuść i złów”” - złożonego przez Pana Rafała 

Heyera. 

- Uchwała Zarządu NGR Nr 5/03.07.2014 z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia do NGR 

osób, które złożyły deklaracje członkowskie po 30 maja 2014 r. i dopuszczenie ich, jako 

pełnoprawnych członków Stowarzyszenia, do czynnego udziału w WZC. 
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4. Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 03.09.2014 r.  

Poruszane zagadnienia: 

 Omówienie spraw dotyczących spotkania pn. „Kronika Wspomnień NGR”. 

 Nowa perspektywa dotycząca finansowania na lata 2014-2020. 

 Omówienie spraw bieżących dotyczących działalności NGR. 

 

Podjęte uchwały: 

– brak uchwał. 

5. Posiedzenie Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z dnia 13.10.2014 r.  

Poruszane zagadnienia: 

 Omówienie wniosku o dofinansowanie na funkcjonowanie NGR w roku 2015. 

 Nowa perspektywa dotycząca finansowania na lata 2014-2020: 

 „Sympozjum ogólnokrajowe poświęcone nowej perspektywie finansowej na lata 

2014-2020, ze szczególnym omówieniem oddolnego podejścia kierowanego przez 

lokalną społeczność RKLS, które odbyło się w dniach 9 – 10 października br. 

 Omówienie spraw bieżących dotyczących działalności NGR. 

Podjęte uchwały: 

– brak uchwał. 

Dodatkowo w roku 2014 Zarząd NGR podjął 1 uchwałę elektroniczną: 

1. Uchwała elektroniczna nr 1/06.03.2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie daty posiedzenia 

Walnego Zebrania Członków NGR. 


