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1. NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W 2014 R. 

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 on 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”. 

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. 

Kwoty składające się na limit środków postawionych do dyspozycji wnioskodawców w naborze IX 

przedstawia poniższa tabela: 

 
Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym: 

 

4.1.1 Wzmocnienie 
konkurencyjności i utrzymaniu 

atrakcyjności obszarów 
zależnych od rybactwa 

4.1.2 Restrukturyzacja lub 
reorientacja działalności 

gospodarczej lub 
dywersyfikacja zatrudnienia... 

4.1.3 Podnoszenie wartości 
produktów rybactwa... 

4.1.4 Ochrona środowiska... 

 Sektor 
publiczny 

Sektor 
gospodarczy i Sektor 

publiczny 

Sektor 
gospodarczy i Sektor 

publiczny 

Sektor 
gospodarczy i Sektor 

publiczny 

Sektor 
gospodarczy i 

 
sektor 

społeczny 
sektor 

społeczny 
sektor 

społeczny 
sektor 

społeczny 

Środki 
pozostałe po 
naborze VIII 

- 102 625,56 - 4 200,24 - - 200 000,00 225 547,32 

Środki po 
weryfikacji UM 
(nabór IV,V,VI) 

211 718,59 1 458,73 - 450 042,40 
 

- 1 000 000,00 7 650,68 

Środki 
pozostałe po 
naborze VI 

- - - 207 323,84 - - - - 

Przesunięte za 
zgodą MRiRW 

200 000,00 - - 598 176,44 - - -     200 000,00 - 

Środki łącznie 
do postawienia 
w konkursie IX 

411 718,59 104 084,29 - 1 259 742,92 - - 1 000 000,00 233 198,00 

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 w 
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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 finansowych na ostatnią dwulatkę. 

Konkurs X ogłoszono na operacje realizowane w ramach trzech środków, za wyjątkiem środka 

4.1.4. (zbyt mała kwota do postawienia w konkursie). Kwoty postawione do dyspozycji 

wnioskodawców 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.  

Oba nabory ogłoszone i zrealizowane zostały z zachowaniem właściwych terminów wskazanych w 

rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 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.) oraz z 

zachowaniem zasad ujętych w LSROR (w tym w Regulaminie Organizacyjnym Komitetu NGR.) 

 

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

 

a) 11.02.2014 - posiedzenie Komitetu NGR, rozstrzygające konkurs IX, 

b) 23.06.2014 – posiedzenie Komitetu NGR, rozstrzygające konkurs X, 

c) 08.07.2014 – posiedzenie odwoławcze dotyczące wniosku z naboru X. 

 

1.1. POSIEDZENIE KOMITETU NGR – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURS IX 

Posiedzenie Komitetu NGR oceniające wnioski złożone w IX naborze odbyło się                                          

11 lutego 2014 r. Konkurs zrealizowany został w terminie od 16 grudnia 2013 r. do 30 stycznia 

2014 r. i dotyczył działań: 4.1.1 - „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności 

obszaru działania NGR”, 4.1.2 – „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności 

gospodarczej...” oraz 4.1.4 - „Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego...”. Razem w 

naborze tym złożono 18 wniosków na łączną wartość dofinansowania w kwocie               

3.036.373,89 zł. 

 

Główne kierunki wnioskowania przedstawiały się następująco: 

 

• koło zainteresowań dla dzieci i młodzieży – 1 wniosek, 

• promocja obszaru NGR – 1 wniosek, 

• popularyzowanie tradycji rybackich – 1 wniosek, 

• utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej (w tym wodnej) – 1 wniosek, 

• budowa obiektów publicznych pełniących funkcje sportowe i społeczno-kulturalne – 2 

wnioski, 

• rozwój gospodarstw rybackich – 8 wniosków, 
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• doposażenie społecznej straży rybackiej – 1 wniosek, 

• opracowanie ekspertyzy dotyczącej ochrony wód – 1 wniosek, 

• zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody – 1 wniosek, 

• ochrona wód – 1 wniosek. 

 

NABÓR IX 

16.12.2013-30.01.2014 

Ilość złożonych 
wniosków 

Wnioskowana wartość 
dotacji wszystkich 

złożonych wniosków  

Procentowe 
wykorzystanie 

limitu 

Ilość wniosków 
wybranych do 

dofinansowania przez 
NGR, przekazanych do 
dalszej oceny Urzędów 

Marszałkowskich 
(zgodnych z LSROR 

oraz mieszczących się 
w limicie) 

Wnioskowana wartość 
dotacji operacji 
wybranych do 

dofinansowania 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.1 – sektor publiczny oraz sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW -  515.802,88 zł, w tym: 

411.718,59 zł - sektor publiczny 

104.084,29 zł - sektor społeczny i gospodarczy 

Razem - 6 Razem - 535.368,08 zł Razem - 104 % Razem - 5 Razem - 508.593,08 zł 

3 - sektor publiczny 
411.275,10 zł - sektor 

publiczny 
99,89 % - sektor 

publiczny 
3 - sektor publiczny 

411.275,10 zł - sektor 
publiczny 

3 - sektor społeczny 
i gospodarczy 

124.092,98 zł - sektor 
społeczny i gospodarczy 

119 % - sektor 
społeczny i 

gospodarczy 

2- sektor społeczny i 
gospodarczy 

97.317,98 zł - sektor 
społeczny i gospodarczy 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.2 – sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW - 1.259.742,92 zł 

8 1.169.171,81 zł 93% 7 916.854,09 zł 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.4 –  sektor publiczny oraz sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW -  1.233.198,00 zł, w tym: 

1.000.000,00 zł - sektor publiczny 

233.198,00 zł - sektor społeczny i gospodarczy 

Razem - 4 Razem - 1.331.834,00 zł Razem - 19 % Razem - 3 Razem - 1.231.959,00 zł 

1 - sektor publiczny 
1.000.000,00 zł - sektor 

publiczny 
100 % - sektor 

publiczny 
1- sektor publiczny 

1.000.000,00 zł - sektor 
publiczny 

3 - sektor społeczny 
i gospodarczy 

331.834,00 zł - sektor 
społeczny i gospodarczy 

142 % - sektor 
społeczny i 

gospodarczy 

2 - sektor społeczny i 
gospodarczy 

231.959,00 zł - sektor 
społeczny i gospodarczy 

Analiza wniosków złożonych i wybranych do dofinansowania przez Komitet w ramach IX naboru wniosków. 

Przy analizowaniu naboru IX należy zwrócić przede wszystkim uwagę na obowiązek stosowania 

zasady „120 % limitu”, wynikającej z zapisów § 25 ust. 2 rozporządzenia MRiRW z dnia                    

15 października 2009 r. (z późn. zmianami). Zasada ta ma odniesienie do wszystkich naborów 

ogłaszanych w ostatnim roku, w którym dana LGR może ogłaszać konkursy, zgodnie z jej 

harmonogramem konkursów. Z powyższego paragrafu wynika, iż operacje nie mieszczące się w 
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limicie 120 % kwoty podanej do publicznej wiadomości automatycznie powinny zostać przez 

LGR uznane za niewybrane. Powinny one zostać umieszczone na liście operacji niewybranych i 

nie mogą uzyskać dofinansowania. 

W ramach działania  4.1.1 – sektor publiczny wnioski złożyły dwie gminy oraz Miejsko-Gminny 

Ośrodek Kultury, a ich łączna wartość dofinansowania wykorzystała limit z ogłoszenia prawie w  

100 %. Komitet NGR wszystkie wnioski uznał za zgodne z LSROR i wybrał do dofinansowania. 

W tym samym działaniu w naborze IX wpłynęły tylko trzy wnioski złożone przez 

wnioskodawców należących do sektora społecznego i gospodarczego, w tym dwa wnioski 

złożyły stowarzyszenia a jeden osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Wartość 

złożonych wniosków o 19 % przewyższyła dostępny limit środków. Komitet NGR wszystkie 

wnioski uznał za zgodne z LSROR, jednak tylko dwa wnioski zmieściły się w limicie dostępnych 

środków. Trzeci pod względem oceny punktowej wniosek zmieścił się w 120 % limicie i 

umieszczony został na liście operacji wybranych do dofinansowania dla tego działania. Wniosek 

ten będzie mógł podlegać dalszej weryfikacji przez UM tylko w przypadku uwolnienia środków 

finansowych w wyniku oceny wniosków mieszczących się w limicie z ogłoszenia. 

W ramach działania 4.1.2 złożono osiem wniosków, których łączna wartość stanowiła 93 % 

limitu środków z ogłoszenia. W wyniku oceny wniosków przez Komitet NGR jedna operacja 

uznana została za niezgodną z LSROR, a pozostałe siedem jako zgodne z LSROR i wybrane 

zostały do dofinansowania. Główną przyczyną uznania wniosku jako niezgodnego z LSROR był 

brak zapewnienia należytych gwarancji technicznych projektu, czyli brak dostarczenia wraz z 

wnioskiem pozwolenia budowlanego, w przypadku inwestycji budowlanej. 

W ramach działania 4.1.4 wpłynął tylko jeden wniosek, złożony przez gminę. Został on 

pozytywnie oceniony i wybrany do dofinansowania przez Komitet NGR. Przedstawiciele sektora 

społecznego i gospodarczego złożyli trzy wnioski, których wartość dofinansowania o 42 % 

przekroczyła dostępny limit środków. Komitet NGR tylko dwa z nich uznał za zgodne z LSROR i 

wybrał do dofinansowania. Jeden wniosek uznano za niezgodny z LSROR, w związku z czym nie 

podlegał on dalszej ocenie punktowej. Główną przyczyną uznania wniosku jako niezgodnego z 

LSROR był brak dostarczenia stosownej dokumentacji potwierdzającej prawo dysponowania 

nieruchomościami lub zgody właścicieli gruntów na cel związany z realizowaną operacją. 

Po zakończonej ocenie wniosków przez Komitet NGR jeden z wnioskodawców, którego operacja 

została uznana za niezgodną z LSROR w działaniu 4.1.2, złożył swoje odwołanie od decyzji 

Komitetu. Zarząd NGR uznał je jednak za niezasadne, podtrzymując tym samym stanowisko 

Komitetu NGR. Nie było zatem konieczności zwołania posiedzenia odwoławczego. 

 

1.2. POSIEDZENIE KOMITETU NGR – ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURS X 

Posiedzenie Komitetu NGR oceniające wnioski złożone w X naborze odbyło się                                          

23 czerwca 2014 r. Konkurs zrealizowany został w okresie od 1 maja 2014 r. do  9 czerwca  

2014 r.  i dotyczył działań: 4.1.1 - „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności 

obszaru działania NGR”, 4.1.2 – „Restrukturyzacja lub reorientacja działalności 

gospodarczej...” oraz 4.1.3 - „Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz 
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społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”. Razem w naborze tym złożono 16 

wniosków na łączną wartość dofinansowania w kwocie 1.985.763,32 zł. 

Główne kierunki wnioskowania przedstawiały się następująco: 

• projekty edukacyjne popularyzujące rybactwo wśród dzieci i młodzieży – 1 wniosek, 

• wykonanie albumu krajoznawczego dla dzieci i młodzieży – 1 wniosek, 

• zakup wyposażenia dla gospodarstwa rybackiego – 2 wnioski, 

• reorientacja prowadzonej działalności rybackiej w kierunku turystyki – 1 wniosek, 

• podnoszenie wartości produkcji rybackiej – 1 wniosek, 

• restrukturyzacja działalności rybackiej – 1 wniosek, 

• budowa restauracji rybnej – 1 wniosek, 

• działalność agroturystyczna – 4 wnioski, 

• utworzenie pola namiotowego – 1 wniosek, 

• turystyka wodna – 3 wnioski. 

 

NABÓR X 

01.05-09.06.2014 

Ilość złożonych 
wniosków 

Wnioskowana wartość 
dotacji wszystkich 

złożonych wniosków  

Procentowe 
wykorzystanie 

limitu 

Ilość wniosków 
wybranych do 

dofinansowania przez 
NGR, przekazanych do 
dalszej oceny Urzędów 

Marszałkowskich 
(zgodnych z LSROR 

oraz mieszczących się 
w limicie) 

Wnioskowana wartość 
dotacji operacji 
wybranych do 

dofinansowania 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.1 – sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW -  210.164,18 zł, w tym: 

2 45.466,00 zł 22% 2 45.466,00 zł 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.2 – sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW - 344.687,64 zł 

5 676.548,63 zł 196% 3 333.548,63 zł 

NABÓR WNIOSKÓW 4.1.3 –  sektor społeczny i gospodarczy 

LIMIT ŚRODKÓW -  317.924,43 zł, w tym: 

9 1.263.748,69 zł 397% 1 300.000,00 zł 

Analiza wniosków złożonych i wybranych do dofinansowania przez Komitet w ramach X naboru wniosków. 

W naborze X w ramach działania 4.1.1 dwa wnioski złożył ten sam podmiot należący do sektora 

społecznego i gospodarczego, których łączna wartość dofinansowania stanowiła tylko 22 % 

wartości limitu środków z ogłoszenia. Wnioski te Komitet NGR uznał za zgodne z LSROR i 

wybrał do dofinansowania.  

W działaniu 4.1.2 złożono pięć wniosków, których wartość prawie 2-krotnie przewyższyła limit 

dostępnych środków dla tego działania (196%). Komitet NGR jeden z nich uznał za niezgodny z 

LSROR, z powodu braku zapewnienia należytych gwarancji technicznych, czyli dostarczenia 
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wraz z wnioskiem wymaganych pozwoleń i zgłoszeń budowlanych. Pozostałe cztery wnioski 

podlegały dalszej ocenie punktowej, w wyniku której tylko trzy operacje zmieściły się w limicie 

dostępnych środków i zostały umieszczone na liście operacji wybranych do dofinansowania. 

Pozostałe dwa wnioski (w tym jeden niezgodny z LSROR) umieszczone zostały na liście operacji 

niewybranych do dofinansowania. 

W działaniu 4.1.3 złożonych zostało dziewięć wniosków, których łączna wartość prawie 4-

krotnie przewyższyła limit środków z ogłoszenia. Komitet NGR wszystkie wnioski uznał za 

zgodne z LSROR, jednak tylko jeden, ze względu na pulę dostępnych środków, wybrany został 

do dofinansowania. Pozostałe osiem operacji umieszczonych zostało na liście operacji 

niewybranych do dofinansowania i nie będą podlegały dalszej weryfikacji przez UM, w 

przypadku uwolnienia jakichkolwiek środków. 

 

1.3. POSIEDZENIE ODWOŁAWCZE KOMITETU NGR 

8 lipca 2014 r. miało miejsce posiedzenie odwoławcze dotyczące ponownej oceny operacji, 

która, wg odwołującego się wnioskodawcy, została niewłaściwie oceniona przez Komitet na 

posiedzeniu w dniu 23 czerwca. Wniosek dotyczył działania 4.1.3 z naboru X. Podczas 

pierwszych obrad nie został on wybrany do dofinansowania, ale zajął pierwsze miejsce na liście 

operacji niewybranych do dofinansowania. Członkowie Komitetu NGR przyznali mu 54 punkty, 

czyli o 5 punktów mniej niż wniosek wybrany do dofinansowania. Wnioskodawca odwołał się od 

decyzji Komitetu NGR, wskazując na błędy w ocenie punktowej operacji (w kryteriach oceny 

operacji).  

Ponadto odwołania od decyzji Komitetu złożyło jeszcze trzech wnioskodawców. W ramach 

działania 4.1.3 odwołało się dwóch wnioskodawców, wskazując na błędy w ocenie punktowej 

operacji. W działaniu 4.1.2 odwołanie złożył natomiast wnioskodawca, którego operacja została 

uznana za niezgodną z LSROR.  

Wszyscy wnioskodawcy złożyli swoje odwołania od decyzji Komitetu, zachowując zasady ujęte 

w procedurze odwoławczej Regulaminu Organizacyjnego Komitetu. Jednak tylko pierwsze 

opisane odwołanie zostało pozytywnie rozpatrzone przez Zarząd NGR i, na mocy podjętej 

uchwały, operacja została skierowana do ponownej oceny przez Komitet NGR. W przypadku 

pozostałych trzech odwołań Zarząd NGR uznał je za niezasadne, podtrzymując tym samym 

stanowisko Komitetu NGR z dnia 23 czerwca. 

W trakcie oceny wniosku na posiedzeniu odwoławczym członkowie Komitetu zmienili swoją 

decyzję, przyznając dodatkowe 5 punktów tylko w jednym z kryteriów, co do których 

wnioskodawca miał zastrzeżenia przy pierwotnej ocenie. W pozostałych kryteriach członkowie 

Komitetu podtrzymali swoje decyzje z pierwszego posiedzenia. Ponowna ocena operacji 

spowodowała zmiany na listach operacji dla działania 4.1.3. Przyznanie dodatkowych 5 punktów 

podwyższyło ogólną punktację ocenionej operacji, w związku z czym uzyskała ona tyle samo 

punktów, co wniosek znajdujący się na liście operacji wybranych do dofinansowania. Zgodnie z 

zasadami, w takiej sytuacji, o miejscu na listach ocenionych operacji decyduje kolejność złożenia 

wniosku do biura NGR. Ponieważ wniosek, który podlegał ocenie odwoławczej, został złożony 

wcześniej, to on został wybrany do dofinansowania, powodując tym samym zmiany na listach 

operacji wybranych i niewybranych.   
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2. DZIAŁALNOŚĆ KOMITETU NGR W 2014 R. – INFORMACJE OGÓLNE 

 

Podczas posiedzeń Komitetu NGR, jakie miały miejsce w 2014 roku, podjęto łącznie 21 uchwał, z 

czego 19 związanych było z oceną wniosków o dofinansowanie na pierwszych posiedzeniach. 

Dwie uchwały związane były natomiast z oceną odwoławczą. Były to uchwały zatwierdzające listy 

operacji zgodnych, niezgodnych, wybranych i niewybranych do dofinansowania dla 

poszczególnych działań. 

Wszystkie posiedzenia Komitetu NGR odbywały się zgodnie z zasadami Regulaminu 

Organizacyjnego Komitetu NGR, tj.: 

 

1. terminy oraz miejsca posiedzeń Komitetu NGR każdorazowo były uzgadniane z Zarządem 

NGR, 

2. członkowie Komitetu NGR zapraszani byli z zachowaniem procedury ujętej w ROK 

(zaproszenie pisemne wysłane m.in. przesyłką listową 14 dni przed planowanym posiedzeniem 

Komitetu), 

3. członkowie Komitetu NGR mieli możliwość zapoznania się z dokumentacją konkursową 

wnioskodawców za pośrednictwem aplikacji do elektronicznej oceny wniosków oraz w biurze 

NGR, 

4. nie było sytuacji, kiedy planowane posiedzenie Komitetu NGR nie odbyło się ze względu na 

brak kworum, co świadczy o wysokiej frekwencji członków Komitetu, 

5. w przypadku absencji członków Komitetu NGR na posiedzeniu tego organu, dostarczane były 

usprawiedliwienia nieobecności, 

6. wszyscy członkowie Komitetu NGR, uczestniczący w posiedzeniach, wypełniali deklaracje 

bezstronności i poufności, 

7. członkowie Komitetu NGR, mający jakikolwiek związek z ocenianym wnioskiem, wykluczali 

się z oceny operacji wypełniając kartę wyłączeń, 

8. każdorazowo z posiedzeń Komitetu NGR sporządzana była dokumentacja, zgodnie z zakresem 

ujętym w ROK, i przekazywana była po zakończeniu obrad członkom Komitetu oraz Zarządowi 

NGR, 

9. ocena wniosków o dofinansowanie odbywała się za pośrednictwem aplikacji internetowej do 

oceny wniosków oraz bezpośrednio podczas posiedzeń Komitetu NGR, 

10. Komisja Skrutacyjna nie stwierdziła nigdy nieważności kart oddanych przez członków 

Komitetu NGR, 

11. wyniki konkursów podawane były do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony 

internetowej NGR oraz wysyłane do wnioskodawców z zachowaniem 21 – dniowego terminu 

wynikającego z zapisów ROK, 

12. dokumentacja z obrad Komitetu NGR (protokoły z posiedzeń, listy operacji) również podawane 

były do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej NGR, 

 

Wszystkie posiedzenia Komitetu NGR, jakie miały miejsce w 2014 r., odbywały się przy wysokiej 

frekwencji członków tego organu. Ponadto, dzięki zaangażowaniu pracowników biura NGR, 

odbywały się one zawsze szybko i sprawnie.  

 

Członkowie Komitetu dobrowolnie nie korzystali z przysługującego im zwrotu kosztów przejazdu, 

związanych z obradami Komitetu. 
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Wynagrodzenia za przeprowadzone oceny wniosków o dofinansowanie wypłacane były zgodnie z 

Regulaminem wypłacania świadczeń członkom Komitetu NGR 

3. SKŁAD KOMITETU NGR W 2014 R. 

 

Skład Komitetu NGR na posiedzeniach w 2014 roku, w stosunku do składu zeszłorocznego, nie 

uległ zmianie (17 członków). Podobnie w ciągu tego roku nie nastąpiły żadne zmiany. Skład ten 

przedstawiał się następująco: 

 

1. Przedstawiciel Gminy Wieleń (Hanna Forbrich) 

2. Przedstawiciel Gminy Drawsko (Anna Grzybowska) 

3. Przedstawiciel Gminy Człopa (Zdzisław Kmieć) 

4. Przedstawiciel Gminy Szydłowo (Dariusz Chrobak/Magdalena Krawczyk) 

5. Przedstawiciel Gminy Krzyż (Janusz Szczerbiak/Artur Oto) 

6. Roman Dubkiewicz 

7. Joanna Janicka 

8. Piotr Letki  

9. Adam Szarek 

10. Wojciech Rożek 

11. Karol Sanocki 

12. Czesław Rogosz (ON PZW) 

13. Stanisław Staszewski 

14. Michał Mackiewicz 

15. Ewa Oleś Sokołowska 

16. Wojciech Jóźwiak 

17. Tadeusz Obrocki 

 

 

Wojciech Jóźwiak 

Przewodniczący Komitetu NGR 

 

 

*Oryginał dokumentu w wersji papierowej z podpisem Przewodniczącego Komitetu znajduje się w 

siedzibie NGR. 


