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I. Nazwa Stowarzyszenia. 

Nadnotecka Grupa Rybacka. 

II. Siedziba i adres Stowarzyszenia. 

ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła.  

III. Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000338900 – Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda 

w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

IV. REGON, NIP 

REGON: 301252243 

NIP: 764 263 18 46 

V. Skład Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. 

 

Skład Zarządu NGR na dzień 31.12.2020 roku przedstawiał się następująco: 

 

1. Wojciech Jóźwiak - Prezes Zarządu NGR 

2. Zdzisław Cebula - Wiceprezes Zarządu NGR 

3. Agnieszka Nakoneczna (gmina Szydłowo)  - Wiceprezes Zarządu NGR 

4. Joanna Sanocka-Pertek - Skarbnik Zarządu NGR 

5. Aleksandra Ratajczak - Sekretarz Zarządu NGR 

6. Iwona Kiprowska - Członek Zarządu NGR 

7. Krzysztof Jaworski (gmina Trzcianka) - Członek Zarządu NGR 

 

W trakcie 2020 roku nie było żadnych zmian w składzie Zarządu NGR.  

 

VI. Skład Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. 

 

Skład Rady NGR na dzień 31.12.2020 roku przedstawiał się następująco: 

 

1. Adam Szarek. 

2. Gmina Drawsko – reprezentowana przez Hannę Matkowską. 

3. Roman Dubkiewicz. 

4. Wojciech Rożek. 

5. Gmina Wieleń – reprezentowana przez Hannę Forbrich. 
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6. Fundacja „Centrum Aktywności Obywatelskiej” – reprezentowana przez Krzysztofa 

Bogdanowicza. 

7. Gmina Chodzież – reprezentowana przez Kamilę Szejner. 

8. Karol Sanocki. 

9. Mirosław Grabowski. 

10. Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „Pokrzywa” – reprezentowane przez Bartosza Sokulskiego. 

11. Joanna Bogdan. 

12. Gmina Czarnków – reprezentowana przez Monikę Piotrowską. 

13. Janusz Drożdż. 

14. Okręg Nadnotecki PZW w Pile – reprezentowany przez Janinę Moździerską. 

15. Przedsiębiorstwo Rybackie „KARP” Sp. z o.o. reprezentowane przez Martę Stokłosę. 

16. Stowarzyszenie „Przyjazna Wieś” reprezentowane przez Macieja Świetlickiego. 

17. Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik reprezentowane przez Agnieszkę 

Warnkowską. 

 

Funkcję Przewodniczącego Rady NGR pełnił Pan Janusz Drożdż, Wiceprzewodniczącego Rady NGR 

Pana Karola Sanocki, natomiast pozostałe osoby pełniły funkcje Członków Rady. 

 

W trakcie 2020 roku jeden członek Rady, reprezentujący sektor społeczny, zrezygnował z członkostwa w 

stowarzyszeniu, które reprezentował w Radzie i w związku z tym nie mógł już pełnić funkcji członka w 

tym organie.  Jego odwołanie przez WZC miało nastąpić przy okazji kolejnego posiedzenia tej władzy. 

VII. Skład Komisji Rewizyjnej. 

 

Skład Komisji Rewizyjnej NGR na dzień 31.12.2020 roku przedstawiał się następująco: 

1. Alfreda Zbierajewska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

2. Dominik Pietrzyński (gmina Krzyż) - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 

3. Ewa Oleś - Sokołowska - Sekretarz Komisji Rewizyjnej 

 

W trakcie 2020 roku nie było żadnych zmian w składzie Komisji Rewizyjnej NGR.  

 

VIII. Cele statutowe oraz środki działania Stowarzyszenia.                                

Celem Stowarzyszenia Nadnotecka Grupa Rybacka jest:  

 

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) złagodzenie 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, 
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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) wybór operacji do dofinansowania ze środków przewidzianych w Programie Operacyjnym 

„Rybactwo i Morze” 2014-2020, zwanego dalej „PO RiM 2014-2020”, i ustalanie dla 

wybranych operacji kwoty wsparcia, stosownie do przepisów ustawy o RLKS; 

h) organizowanie i finansowanie: 

• przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, 

szkoleń, konferencji i konkursów, 

• imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących 

zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej, 

• działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: opracowywanie i 

druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów 

audiowizualnych, tworzenie 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. 

IX. Informacje na temat zmian w Statucie NGR. 

W 2020 roku dokonywano jednokrotnie zmian w Statucie tj. : 

• uchwałą nr 8/07.07.2020 Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z 

dnia 07.07.2020 r. dokonano zmian w Statucie polegających na umożliwieniu prowadzenia 

działalności władzom i organom Stowarzyszenia, szczególnie w czasie zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, poprzez udział w posiedzeniach tych władz i organów 

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (posiedzenia zdalne). Ponadto 

odebrano domniemanie kompetencji Walnemu Zebraniu Członków NGR (usunięto słowo 

„w szczególności”), dodając je Zarządowi NGR, ze względu na większą częstotliwość 

podejmowanych decyzji przez Zarząd. 

• uchwałą nr 9/07.07.2020 Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy Rybackiej z 

dnia 07.07.2020 r. uchwalono tekst jednolity Statutu. 
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X. Informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej i odpłatnej. 

Stowarzyszenie w 2020 roku nie prowadziło działalności gospodarczej oraz działalności 

odpłatnej. 

XI. Opis działalności prowadzonej w 2020 r.  

XI.1. Umowa o warunkach i sposobie realizacji LSR na lata 2016-2023. 

W dniu 17 maja 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została 

zawarta umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność nr 00003-6933-UM1530003/15. Umowa ta stanowi podstawowy dokument 

normujący działania NGR w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Na mocy podpisanej 

umowy Nadnotecka Grupa Rybacka pozyskała kwotę 12.000.0000,00 PLN, która została 

następnie w 2019 r. obniżona o 1.056.000,00 zł z uwagi na nie zrealizowanie tzw. „I kamienia 

milowego” (budżet LSR został obniżony do 10.944.000,00 zł). Na początku 2020 r., zgodnie z 

umową ramową, środki na wdrożenie operacji w ramach LSR wynosiły 9.504.000,00 zł, na 

wdrażanie projektów współpracy 240.000,00 zł a na koszty bieżące i aktywizację 1.200.000,00 zł. 

XI.2 Aneksy do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR na lata 2016-2023 

W 2020 roku Nadnotecka Grupa Rybacka podpisała następujące aneksy do umowy ramowej: 

 

1) aneks nr 9 z dnia 06.03.2020 r., w ramach którego wysokość środków finansowych na 

realizację operacji w ramach LSR wyniosły 9.142.400,00 zł, środki na koszty bieżące i 

aktywizacje wyniosły 1.561.600,00 zł, natomiast na niezmienionym poziomie pozostały 

środki na wdrożenie projektów współpracy tj. w kwocie 240.000,00 zł. Zmiany 

wprowadzone w LSR tym aneksem wynikały przede wszystkim z konieczności przesunięcia 

środków w ramach wdrażania LSR tak, żeby osiągnąć II kamień milowy, zwiększenia limitu 

kosztów bieżących i aktywizacji zgodnie z rozporządzeniem,  zaleceń i rekomendacji 

wynikających z ewaluacji zewnętrznej LSR za lata 2016-2018, wniosków gmin 

członkowskich w zakresie realizacji projektów własnych, zmian w projektach współpracy, 

innych uwag zgłoszonych w procesie konsultacji oraz programu naprawczego opracowanego 

przez NGR, w związku z niezrealizowaniem I kamienia milowego. SWW dwukrotnie zwrócił 

się z pismami o uzupełnienie wniosku NGR o zmiany w LSR, w których zalecał: w piśmie z 

dnia 08.01.2020 r. - przywrócenie budżetu na współpracę w wysokości 240.000,00 zł (NGR 

wnioskowała o pozostawienie 160.000,00 zł) oraz budżetu na koszty bieżące i aktywizację do 

1.561.600,00 zł (do 14,27 %) – akceptacja tych zmian przez Zarząd miała miejsce w dniu 

21.01.2020 r., natomiast w piśmie z dnia 28.01.2020 r. SWW zalecił skorygowanie błędu 

pisarskiego w zakresie projektów współpracy – Zarząd zmiany te zaakceptował w dniu 

03.02.2020 r. 

2) aneks nr 10 z dnia 06.05.2020  r., w ramach którego wysokość środków finansowych na 

realizację operacji w ramach LSR wyniosły 9.062.400,00 zł, środki na koszty bieżące i 

aktywizacje wyniosły 1.641.600,00 zł, natomiast na niezmienionym poziomie pozostały 

środki na wdrożenie projektów współpracy tj. w kwocie 240.000,00 zł. Zmiany 
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wprowadzone w LSR tym aneksem wynikały przede wszystkim z konieczności dokonania 

przesunięć w ramach budżetu, spowodowanych m. in. uwolnieniem się środków (rezygnacje, 

podpisane umowy, zakończone nabory, WoP, brak zainteresowania naborami w niektórych 

przedsięwzięciach), a także zwiększenia środków w ramach kosztów bieżących i aktywizacja 

(do limitu 15%),  które ma umożliwić NGR funkcjonowanie do końca perspektywy tj. do 

06.2023. 

3) aneks nr 11 z dnia 10.08.2020, który dotyczył przede wszystkim usunięcia zapisów 

obligujących LGD do spełnienia tzw. II kamienia milowego (wskaźników produktu do 

końca 2021 r.).  

XI.3. Realizacja umowy ramowej – nabory wniosków o dofinansowanie. 

Nadnotecka Grupa Rybacka w ramach budżetu przeznaczyła kwotę 9.504.000,00 zł (następnie po 

kolejnych aneksach 9.142.400,00 zł oraz 9.062.400,00 zł) na wsparcie realizacji operacji w 

ramach LSR na lata 2016-2021. Do 31.12.2020 r. SWW podpisał 61 umów z beneficjentami PO 

RYBY 2014-2020 na łączną kwotę 7.192.680,00 zł, co stanowi 79,37% budżetu na lata 2016-

2021 (kwota 9.062.400,00 zł). Do 31.12.2020 r. SWW rozliczył 19 wniosków beneficjentów PO 

RYBY 2014-2020 na łączną kwotę płatności ostatecznych w wysokości 1.929.029,35 zł (21,29 % 

budżetu - 9.062.400,00 zł). Łączna kwota wydatkowanych środków do końca 2020 r. wynosiła             

7.074.645,35 zł (obliczono na podstawie umów, aneksów do nich oraz płatności ostatecznych), co 

stanowi 78,07 % budżetu na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR. 

NGR w 2020 roku zrealizowała trzy tury naborów tj. łącznie 11 naborów wniosków o 

dofinansowanie (nabory 31-34, 35-37 oraz 38-41). Cztery pierwsze nabory ogłoszone zostały w 

2019 r. 

Poniżej informacje w zakresie poszczególnych naborów: 

• Nabory 31-34/2020 ogłoszono w dniu 05.12.2019 r. na stronie internetowej NGR na łączny 

limit 1.011.873,00 zł, w ramach których złożono razem 9 wniosków na łączną kwotę  

701.416,20 zł (po uzup.). Zgodnie z ogłoszeniem o naborach, za pośrednictwem NGR można 

było składać wnioski o dofinansowanie  w dniach od 20.12.2019 do 10.01.2020. Rada NGR na 

posiedzeniu w dniu 17.02.2020 r. wybrała do dofinansowania 7 wniosków na łączną kwotę  

606.485,00 zł (wnioski mieszczące się w limicie środków) oraz 1 wniosek nie mieszczący się 

w limicie środków na kwotę 31.072,00 zł. 1 wniosek został uznany za niezgodny z LSR – 

kwota 63.859,20 zł. Kolejno wnioski zostały przekazane w dniu 25.02.2020 do UMWW. W 

ramach ww. złożonych wniosków, UMWW w 2020 roku podpisał 6 umów o dofinansowanie 

na łączną kwotę 528.927,00 zł (1 wnioskodawcy odmówiono udzielenia pomocy). 

 

Szczegóły dotyczące złożonych wniosków w ramach naborów 31-34 przedstawiają się 

następująco:                                

•  Nabór nr 31/2020 P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów 

przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa, wysokość limitu środków w 

naborze 196.423,00 zł. W ramach naboru wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie na 

kwotę 57.325,00 zł (po uzup.). Rada NGR wybrała ten wniosek do dofinansowania 



9 | S t r o n a  

 

w wysokości 57.325,00 zł (nr sprawy: NGR/31/I.1.2/01/20). UMWW w 2020 r. 

odmówił udzielenia pomocy wnioskodawcy i nie została podpisana z nim umowa. 

• Nabór nr 32/2020 P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania 

innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa, wysokość limitu środków w 

naborze 451.521,00 zł. W ramach naboru wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie na 

kwotę 227.824,00 zł. Rada NGR wybrała oba wnioski do dofinansowania w 

wysokości 227.824,00 zł (nr sprawy: NGR/32/I.1.3/01/20, NGR/32/I.1.3/02/20). 

UMWW w 2020 r. podpisał z oboma wnioskodawcami umowy na łączną kwotę 

207.591,00 zł, uznając część kosztów w jednym przypadku za niekwalifikowalne.   

• Nabór nr 33/2020 P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed 

negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi, 

wysokość limitu środków w naborze 63.929,00 zł. W ramach naboru wpłynęło 5 

wniosków o dofinansowanie na kwotę 149.417,20 zł (po uzup.). Rada NGR 

wybrała do dofinansowania 3 wnioski, mieszczące się w limicie, w wysokości 

54.486,00 zł (nr sprawy: NGR/33/I.3.1/02/20, NGR/33/I.3.1/03/20, 

NGR/33/I.3.1/05/20) oraz 1 wniosek  nie mieszczący się w limicie na kwotę 

31.072,00 zł (nr sprawy: NGR/33/I.3.1/01/20). 1 wniosek Rada NGR uznała za 

niezgodny z LSR na kwotę 63.859,20 zł (nr sprawy: NGR/33/I.3.1/04/20). 

UMWW w 2020 r. podpisał 3 umowy z wnioskodawcami z tego naboru na łączną 

kwotę 54.486,00 zł. 

• Nabór nr 34/2020 P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z 

podstawową działalnością rybacką, wysokość limitu środków w naborze 

300.000,00 zł. W ramach naboru wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie na kwotę 

266.850,00 zł (po uzup.). Rada NGR wybrała go do dofinansowania w wysokości 

266.850,00 zł (nr sprawy: NGR/34/II.1.1/01/20). UMWW w 2020 r. podpisał z tym 

wnioskodawcą umowę na kwotę 266.850,00 zł. 

                           

• Nabory 35/2020 – 37/2020 ogłoszono w dniu 27.05.2020 r. na stronie internetowej NGR na 

łączny limit  1.510.076,00 zł, w ramach których złożono 13 wniosków  o dofinansowanie  na 

łączną kwotę 1.054.485,44 zł. Zgodnie z ogłoszeniem o naborach, za pośrednictwem NGR 

można było składać wnioski o dofinansowanie  w dniach od 17.06 do 01.07.2020. Rada NGR 

na posiedzeniu w dniu 03.08.2020 r. wybrała do dofinansowania 11 wniosków mieszczących 

się w limicie na łączną kwotę 894.787,00 oraz 2 wnioski nie mieszczące się w limicie środków 

na kwotę 159.697,00 zł. Kolejno wnioski zostały przekazane w dniu 11.08.2020 do UMWW. 

W ramach tych naborów UMWW w 2020 roku nie podpisał żadnych umów o dofinansowanie.  

 

Szczegóły dotyczące złożonych wniosków w ramach naborów 35-37/2020 przedstawiają się 

następująco:                                

•  Nabór nr 35/2020 P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed 

negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi, 

wysokość limitu środków w naborze 128.680,00 zł. W ramach naboru wpłynęły 4 

wnioski o dofinansowanie na kwotę 245.061,00 zł. Rada NGR wybrała do 

dofinansowania 2 wnioski mieszczące się w limicie w wysokości 85.364,00 zł (nr 

sprawy: NGR/35/I.3.1/01/20, NGR/35/I.3.1/04/20) oraz 2 wnioski nie mieszczące 
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się w limicie w kwocie 159.697,00 zł (nr sprawy: NGR/35/I.3.1/02/20, 

NGR/35/I.3.1/03/20). UMWW odmówił udzielenia pomocy 1 wnioskodawcy z 

tego naboru. W 2020 r. nie podpisał też żadnych umów.  

• Nabór nr 36/2020 P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru 

NGR, wysokość limitu środków w naborze 1.081.396,00 zł. W ramach naboru 

wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie na kwotę 514.210,44 zł (po uzup.). Rada 

NGR wybrała oba wnioski do dofinansowania w wysokości 514.210,00 zł (nr 

sprawy: NGR/36/II.2.1/01/20, NGR/36/II.2.1/02/20). UMWW w 2020 r. nie 

podpisał żadnych umów z wnioskodawcami z tego naboru. 

• Nabór nr 37/2020 P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej, wysokość limitu środków w naborze 300.000,00 zł. W ramach naboru 

wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie na kwotę 295.214,00 zł. Rada NGR 

wybrała do dofinansowania wszystkie wnioski, mieszczące się w limicie, w 

wysokości 295.213,00 zł (nr sprawy: NGR/37/II.3.2/03/20, NGR/37/II.3.2/04/20, 

NGR/37/II.3.2/05/20, NGR/37/II.3.2/06/20, NGR/37/II.3.2/07/20, 

NGR/37/II.3.2/02/20, NGR/37/II.3.2/01/20). UMWW w 2020 r. nie podpisał 

żadnych umów z wnioskodawcami z tego naboru. 

                         

• Nabory 38/2020 - 41/2020 ogłoszono w dniu 30.09.2020 r. na stronie internetowej NGR na 

łączną kwotę  1.013.477,44 zł, w ramach których złożono 9 wniosków o dofinansowanie na 

łączną kwotę 697.274,33 zł (po uzup.). Zgodnie z ogłoszeniem o naborach, za pośrednictwem 

NGR można było składać wnioski o dofinansowanie  w dniach od 14.10 do 28.10.2020. Rada 

NGR na posiedzeniu w dniu 03.12.2020 r. wybrała do dofinansowania 7 wniosków 

mieszczących się w limicie na łączną kwotę  643.069,00  zł oraz 2 wnioski nie mieszczące się 

w limicie środków na kwotę 52.405,00 zł. Kolejno wnioski zostały przekazane w dniu 

11.12.2020 do UMWW. W ramach ww. naborów, UMWW w 2020 roku nie podpisał z 

wnioskodawcami żadnych umów o dofinansowanie.   

 

Szczegóły dotyczące złożonych wniosków w ramach naborów 26-30 przedstawiają się 

następująco:                                

• Nabór nr 38/2020 P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów 

przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa, wysokość limitu środków w 

naborze 57.325,00 zł. W ramach naboru nie wpłynął żaden wniosek o 

dofinansowanie. 

• Nabór nr 39/2020 P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed 

negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi, 

wysokość limitu środków w naborze 9.443,00 zł. W ramach naboru nie wpłynął 

żaden wniosek o dofinansowanie. 

• Nabór nr 40/2020 P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru 

NGR, wysokość limitu środków w naborze 830.604,00 zł. W ramach naboru 

wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie na kwotę 533.703,00 zł (po uzup.). Rada 

NGR wybrała do dofinansowania wszystkie 3 wnioski, mieszczące się w limicie, w 

wysokości 533.703,00 zł (nr sprawy: NGR/40/II.2.1/02/20, NGR/40/II.2.1/03/20, 
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NGR/40/II.2.1/01/20). UMWW w 2020 r. nie podpisał żadnych umów z 

wnioskodawcami z tego naboru. 

• Nabór nr 41/2020 P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej., wysokość limitu środków w naborze 

116.105,44 zł. W ramach naboru wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie na kwotę 

163.571,33 zł. Rada NGR wybrała do dofinansowania 4 wnioski, mieszczące się w 

limicie, w wysokości 109.366,00 zł (nr sprawy: NGR/41/II.3.1/06/20, 

NGR/41/II.3.1/05/20, NGR/41/II.3.1/01/20, NGR/41/II.3.1/04/20) oraz 2 wnioski o 

dofinansowanie nie mieszczące się w limicie na łączną kwotę 52.405,00 zł (nr 

sprawy: NGR/41/II.3.1/03/20, NGR/41/II.3.1/02/20).  UMWW w 2020 r. nie 

podpisał żadnych umów z wnioskodawcami z tego naboru. 

XI.4. Kontrole realizacji umowy ramowej. 

W dniu 18.11.2020 r. UMWW przeprowadził kontrolę zobowiązań wynikających z par. 5 umowy 

o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w 

wyniku której nie wydano żadnych zaleceń i rekomendacji. Tym samym przeprowadzona kontrola 

potwierdziła prawidłową realizację zobowiązań wynikających z umowy o warunkach i sposobie 

realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  

XI.5. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 

2016-2023. 

Odsetek wykorzystania budżetu na poszczególny zakres działań (zgodność  wydatków z 

planem)  

Łączna kwota wydatkowanych środków do końca 2020 r. wynosiła 7.074.645,35 zł (obliczono na 

podstawie umów, aneksów do nich oraz płatności ostatecznych), co stanowi 78,07 % budżetu na 

wsparcie realizacji operacji w ramach LSR (kwota 9.062.400,00 zł), w tym: 

• Cel ogólny I Wzmocnienie potencjału sektora rybackiego na obszarze NGR,  

o Cel szczegółowy I.1 Rozwój łańcucha dostaw produktów rybactwa oraz 

tworzenie miejsc pracy w sektorze rybackim 

• P I.1.1 Dofinansowanie produktów marketingowych wykorzystanych w celu 

promocji i sprzedaży produktów rybactwa – planowane wsparcie 

299.842,00 zł, w latach 2016-2020 UMWW podpisał 1 umowę o 

dofinansowanie na kwotę 299.842,00 zł, co stanowi 100% budżetu na ww. 

przedsięwzięcie. 

• P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów 

przetwarzania lub sprzedaży produktów rybactwa – planowane wsparcie 

956.506,00 zł, w latach 2016-2020 wydatkowane środki wyniosły 

899.181,00 zł (podpisano 3 umowy), co stanowi 94,01% budżetu na ww. 

przedsięwzięcie (z naboru 2 kwota dofinansowania została zmniejszona w 

wyniku podpisanego aneksu). 

• P I.1.3 Rozwój działalności lub wspieranie zastosowania innowacji w 

łańcuchu dostaw produktów rybactwa – planowane wsparcie 722.141,00 zł, 

w latach 2016-2020 wydatkowane środki wyniosły 690.926,00 zł 
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(podpisano 6 umów), co stanowi 95,68% budżetu na ww. przedsięwzięcie 

(w ramach naboru 27 kwota dofinansowania uległa zmniejszeniu w wyniku 

podpisanego aneksu do umowy, w naborze 32 kwota z umowy była niższa 

niż kwota ustalona przez Radę z racji uznania części kosztów za 

niekwalifikowalne, w naborze 3 kwota rozliczenia ostatecznego 

zmniejszyła się w stosunku do umowy). 

• Cel szczegółowy I.2 Podniesienie kompetencji kadr sektora rybackiego 

• P I.2.1 Transfer wiedzy z zakresu funkcjonowania sektora rybackiego 

(projekty współpracy) – planowane wsparcie 205.000,00 zł, w latach 

2016-2020 nie podpisano umowy o dofinansowanie. 

• Cel szczegółowy I.3. Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska oraz 

potencjału produkcyjnego sektora rybactwa na obszarze NGR 

• P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed 

negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością 

zwierząt i ludzi – planowane wsparcie 454.734,00 zł, w latach 2016-2020 

wydatkowane środki wynosiły 316.611,00 zł (7 umów), co stanowi 69,63% 

budżetu na ww. przedsięwzięcie. 

• Cel ogólny II Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru 

NGR 

CS II.1 Różnicowanie działalności podmiotów rybackich 

• P II.1.1 Tworzenie lub rozwój działalności nie związanej z podstawową 

działalnością rybacką – planowane wsparcie 1.758.152,00 zł, w latach 

2016-2020 wydatkowane środki wyniosły 1.758.152,00 zł (6 umów), co 

stanowi 100% budżetu na ww. przedsięwzięcie (w naborze 25 

wnioskodawca podpisał umowę na mniejszą kwotę niż ustalona przez Radę 

NGR). 

CS II.2 Rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał 

obszaru 

• P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR - – 

planowane wsparcie 2.117.631,00 zł, w latach 2016-2020 wydatkowane 

środki wyniosły 772.817,00 zł (4 umowy), co stanowi 36,49% budżetu na 

ww. przedsięwzięcie. 

 

CS II.3 Poprawa dostępu mieszkańców obszaru NGR do publicznej infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

•  P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej – planowane wsparcie 1.796.338,00 zł, w latach 

2016-2020 wydatkowane środki wyniosły 1.680.232,56 zł (13 umów), co 

stanowi 93,54% budżetu na ww. przedsięwzięcie (UMWW podpisał 

umowy z beneficjentami na łączną kwotę 1.796.338,00 zł, jednak z uwagi 

na podpisane aneksy oraz złożone wnioski o płatność łączna kwota 

dofinansowania uległa zmianie). 
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• P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej –  

planowane wsparcie 300.000,00 zł, w latach 2016-2020 UMWW  nie 

podpisał umów o dofinansowanie. 

        CS II.4 Promocja obszaru NGR oraz popularyzowanie idei LSR 

• P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna i promocyjna obszaru NGR  

– planowane wsparcie 657.056,00 zł, w latach 2016-2020 wydatkowane środki 

wyniosły 656.883,79 zł (21 umów), co stanowi 99,97% budżetu na ww. 

przedsięwzięcie (w naborze 8 kwota dofinansowania uległa zmianie w wyniku 

rozliczenia wniosku o płatność). 

• Cel ogólny III Poprawa jakości życia społeczeństwa obszaru NGR poprzez 

aktywizację oraz rozwój przedsiębiorczości 

CS III.1 Poprawa dostępu lokalnego społeczeństwa do źródeł finansowania 

projektów 

• P III.1.1 Doradztwo biura NGR pod kątem dostępu do środków 

pomocowych PO Ryby 2014-2020 i pomocy w wypełnianiu wniosku o 

dofinansowanie – planowane wsparcie 45.000,00 zł, w ramach kosztów 

bieżących i aktywizacji (budżet 2017-2020, NGR udzieliła łącznie 220 

usług doradczych (planowane 220 usług na 2021 r.)), w związku z czym 

zrealizowano budżet 45.000,00 zł, co stanowi 100% budżetu na ww. 

przedsięwzięcie. 

• P III.1.2 Organizowanie lub współuczestnictwo w inicjatywach 

promocyjnych i informacyjnych z zakresu realizacji LSR, działalności 

NGR oraz pozyskania dofinansowania z PO Ryby – planowane wsparcie 

45.000,00 zł, w ramach kosztów bieżących i aktywizacji (budżet 2016-

2020), NGR  poniosła łączne koszty w wys. 41.850,50 zł oraz planowane 

na 2021 r. w wys. 6.421,34 zł (podpisana umowa), co stanowi 87,77% 

budżetu na ww. przedsięwzięcie. 

CS III.2 Rozwój przedsiębiorczości mieszkańców obszaru NGR (inkubator 

przedsiębiorczości) 

• P III.2.1 Organizacja szkoleń i warsztatów dla mieszkańców obszaru NGR 

z zakresu przedsiębiorczości i zakładania działalności gospodarczej – 

planowane wsparcie 4.018,67 zł, w ramach kosztów bieżących i aktywizacji 

(budżet 2016-2020), NGR  poniosła łączne koszty w wys. 4.018,67 zł, co 

stanowi 100% budżetu na ww. przedsięwzięcie. 

   CS III.3 Aktywizacja społeczności obszaru NGR 

• P III.3.1 Organizacja szkoleń i warsztatów dla mieszkańców obszaru NGR 

w zakresie aktywizacji – planowane wsparcie 50.141,33 zł, w ramach kosztów 

bieżących i aktywizacji (budżet 2016-2021), NGR  w tym okresie poniosła 

koszty w wys. 14.633,20 zł oraz planowane na 2021 r. w wys. 24.430,00 zł 

(podpisana umowa), co stanowi 77,91% budżetu na ww. przedsięwzięcie. 

 

W 2020 roku Rada NGR oceniła trzy tury naborów wniosków (nabory 31-34, 35-37 oraz 38-

41), które zostały przekazane do UMWW – dokumenty z naborów od 31-34 przekazano do 
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UMWW w  dniu 25.02.020, natomiast z naborów 35-37 przekazano do UMWW 11.08.2020 r. 

oraz z naborów 38-41 przekazano do UMWW w dniu 11.12.2020. W 2020 r. UMWW 

podpisał z beneficjentami pomocy umowy o dofinansowanie w ramach naborów 32, 33, 34 

(wszystkie wnioski), natomiast w ramach naborów 35-41 UMWW przesunął analizę 

wniosków na 2021 rok. 

 

 Poziom realizacji wskaźników produktu dla poszczególnych celów i przedsięwzięć z 

naborów, na które UMWW podpisał z beneficjentami umowy o dofinansowanie oraz 

realizacja kosztów i aktywizacji przez NGR w 2020 roku wg. budżetu 2016-2021, 

przedstawia się następująco: 

 

1) Liczba podmiotów, które otrzymały dofinansowanie produktów marketingowych 

wykorzystanych w celu promocji i sprzedaży produktów rybactwa - 1 sztuka/plan 1 

sztuka, 

2) Liczba nowo utworzonych, zmodernizowanych, wyposażonych punktów lub 

zagospodarowanych terenów, na (w) których ma być prowadzona sprzedaż lub 

przetwórstwo produktów rybactwa - 3 sztuki/plan 4 sztuki, 

3) Liczba projektów zakładających rozwój działalności i/lub zastosowanie innowacyjnych 

rozwiązań w łańcuchu dostaw produktów rybactwa - 6 sztuk/plan 6 sztuk, 

4) Liczba zorganizowanych inicjatyw dla podmiotów rybackich mających na celu nabycie 

wiedzy oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk – 0 sztuk/plan 3 sztuki, 

5) Liczba operacji mających na celu ochronę akwenów lub infrastruktury wodnej – 7 

sztuk/plan 10 sztuk,  

6) Liczba podjętych lub rozszerzonych działalności przez podmioty rybackie w kierunkach 

nie związanych z podstawową działalnością rybacką – 6 sztuk/plan 6 sztuk, 

7) Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych miejsc lub zagospodarowanych terenów 

świadczących usługi noclegowe nad wodami –  

3 sztuki/plan 3 sztuki, 

8) Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych obiektów noclegowych, 

gastronomicznych lub atrakcji turystycznych przystosowanych do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne – 0 sztuk/plan 3 sztuki, 

9) Liczba podjętych lub poszerzonych działalności gospodarczych świadczących usługi w 

zakresie turystyki wodnej i wędkarskiej – 0 sztuk/ plan 3 sztuki, 

10) Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych atrakcji turystycznych nad wodami – 0 

sztuk/ plan 3 sztuki, 

11) Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych miejsc lub zagospodarowanych terenów 

świadczących usługi gastronomiczne nad wodami – 2  sztuki/plan 3 sztuki, 

12) Liczba wybudowanych, zmodernizowanych lub wyposażonych publicznych obiektów 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 18 sztuk/ plan 19 sztuk, 

13) Liczba obiektów turystycznych i rekreacyjnych przystosowanych do korzystania przez 

osoby niepełnosprawne – 10 sztuk/ plan 10 sztuk, 

14) Liczba nowo utworzonych obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 0 

sztuk/ plan 7 sztuk, 

15) Liczba wydarzeń promocyjnych i kulturalnych – 7 sztuk/plan 7 sztuk, 
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16) Liczba nowych wydawnictw, publikacji, serwisów internetowych, aplikacji mobilnych etc. 

promujących obszar NGR i popularyzujących idee LSR – 28 sztuk/plan 28 sztuk, 

17) Liczba opracowanych ofert produktów turystycznych dla biur podróży –                             

4 sztuki/plan 4 sztuki, 

18) Liczba projektów edukacyjnych promujących obszar NGR i popularyzujących idee LSR – 

4 sztuki/plan 3 sztuki, 

19) Liczba  inicjatyw promujących obszar NGR oraz idee LSR (projekty współpracy) – 0 

sztuk/plan 7 sztuk 

20) Liczba osób, którym udzielono doradztwa – 220 osób/plan 220 osób (na 31.12.2021), 

21) Liczba szkoleń, warsztatów i innych inicjatyw mających na celu przekazanie informacji z 

zakresu realizacji LSR, działalności NGR oraz pozyskania i rozliczenia dofinansowania z 

PO Ryby – 58 sztuk/plan 34 sztuki, 

22) Liczba szkoleń i warsztatów z zakresu przedsiębiorczości i zakładania działalności 

gospodarczej – 1 sztuka/plan 1 sztuka, 

23) Liczba szkoleń, warsztatów i innych inicjatyw z zakresu aktywizacji –                                

9 sztuk/plan 5 sztuk. 

 

Poziom realizacji wskaźników rezultatu ujętych w tabeli V Cele i wskaźniki Lokalnej 

Strategii Rozwoju w latach 2016-2021 dla poszczególnych celów i przedsięwzięć z naborów, 

które zostały rozliczone przez UMWW do 31.12.2020 roku, przedstawia się następująco 

(rozliczone operacje): 

1) Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy w sektorze rybackim (w tym 

samozatrudnienie) – 1 sztuka/plan 12 sztuk,  

2) Liczba podmiotów, które w wyniku realizacji operacji ograniczyły straty 

spowodowane negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością 

zwierząt i ludzi – 2 sztuki/plan 10 sztuk, 

3) Liczba osób korzystających z nowo utworzonej lub zmodernizowanej publicznej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej – średnio 18.714 osób rocznie/plan 

średnio 7.700 osób rocznie, 

4) Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach promocyjnych, kulturalnych i 

edukacyjnych promujących obszar NGR i popularyzujących idee LSR – 1750 

osób/plan 68.640 osób, 

5) Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji LSR – 101 sztuk/ 

plan 80 sztuk, 

6)  Odsetek osób, które złożyły wnioski o dofinansowanie i uczestniczyły w szkoleniach 

informacyjnych lub korzystały z doradztwa w biurze NGR – 92%/ planowane 70%, 

7) Liczba osób przeszkolonych pod kątem przedsiębiorczości i zakładania dz. gosp. – 15 

osób/ planowane 15 osób. 

 

XI.6. Koszty bieżące i aktywizacja 2020 roku – PO RYBY 2014-2020. 
 

W 2020 roku Nadnotecka Grupa Rybacka prowadziła działania w zakresie utrzymania sprawności 

administracyjnej i funkcjonalnej biura, w celu wdrażania LSR, która przewiduje finansowanie w 
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ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 ze środków 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 

XI.6.1 Umowa o dofinansowanie w ramach „Koszty bieżące i aktywizacja” w ramach Priorytetu 

4 PO Rybactwo i Morze 2014 - 2020. 

Numer umowy o dofinansowanie w ramach działania: „Koszty bieżące i aktywizacja”                         

w ramach Priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze 2014 - 2020, nr 00009-6523.4-SW1510009/19/20 

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 24 styczeń 2020 r. (wraz z aneksem nr 1 z dnia 

05.03.2021) 

Kwota z umowy o dofinansowanie z uwzględnieniem podpisanych aneksów (zaliczka): 

235.364,38 zł koszty kwalifikowane (w tym 95% dofinansowania w wysokości 223.596,00 zł, 

zaliczka w wysokości 216.319,09 zł). 

Okres kwalifikowalności wydatków: 1 styczeń – 31 grudnia 2020 r.  

W 2020 roku Nadnotecka Grupa Rybacka podjęła działania w zakresie utrzymania sprawności 

administracyjnej i funkcjonalnej biura w celu wdrażania LSR. Zgodnie z planem biuro 

Nadnoteckiej Grupy Rybackiej funkcjonuje w Pile, ul. Dąbrowskiego 8. 

 

Biurem NGR zarządzał Kierownik Biura NGR, zatrudniony na 1 etat. Podlegał mu 1 pracownik - 

Specjalista ds. wdrażania LSR - 1 etat. W związku z powyższym poniesiono koszty zatrudnienia 

w/w pracowników, wypłacono również świadczenia urlopowe oraz roczne nagrody – wszystko 

zgodnie z uchwałami Zarządu NGR oraz Regulaminem Biura. Regularnie opłacano 

wynagrodzenia pracownikom oraz obowiązkowe składki ZUS i podatek. Poniesiono również 

niezbędne koszty związane z zatrudnieniem tj. okresowych badań lekarskich, szkolenia BHP oraz 

refundacji kosztów za zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze. 

W 2020 r. NGR skorzystała z tzw. tarczy antykryzysowej dla organizacji pozarządowych w 

związku z pandemią COVID-19, zgodnie z którą NGR zwolniona została z obowiązku zapłaty 

składek ZUS za miesiące marzec-maj 2020 r. (ZUS zwrócił zapłacone składki za marzec i 

kwiecień, za maj nie trzeba było płacić). 

 

Zapewniono wszelkie usługi niezbędne do funkcjonowania biura: zakupiono niezbędne licencje - 

związane z oprogramowaniem antywirusowym, w celu sprawności działania komputerów oraz 

związane z aplikacją do elektronicznej oceny wniosków. Z uwagi na zużywający się sprzęt 

dokonywano bieżącej konserwacji i naprawy sprzętu biurowego. W sprawnym funkcjonowaniu 

biura oraz wypełniania bieżących obowiązków pomogło dzierżawione urządzenie wielofunkcyjne. 

Zakupiono niezbędne materiały biurowe i eksploatacyjne (papier do drukarek, materiały 

piśmiennicze, środki czystości itp.), a także środki ochrony przeciw Covid-19 tj. maseczki, 

przyłbice, rękawice ochronne oraz płyny do dezynfekcji. 

 

Nadnotecka Grupa Rybacka poniosła również koszty związane z wynajmem oraz utrzymaniem 

pomieszczenia biurowego tj. sprzątaniem, kosztami CO, energii. Do realizacji celów założonych 
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w LSR wykorzystywano samochody prywatne pracowników biura, którzy otrzymywali zwrot 

kosztów przejazdu (delegacja -„kilometrówka”).  

 

W ramach kosztów bieżących opłacone zostały również: połączenia telefoniczne i media, koszty 

usług pocztowych, informatycznych, księgowych, prawniczych.  

 

W 2020 r. zrealizowano 3 tury naborów wniosków o dofinansowanie (razem 11 konkursów), w 

ramach których wpłynęło łącznie 31 wniosków na kwotę ok. 2,5 mln. W związku ze 

zrealizowanymi konkursami odbyły się 3 posiedzenia Rady NGR celem oceny złożonych 

wniosków (członkom Rady wypłacono wynagrodzenie za ich ocenę, zapewniono pełną obsługę 

posiedzeń).  

 

W 2020 r. NGR zrealizowała 3 szkolenia dla członków organu decyzyjnego, pracowników biura 

(zgodnie z zał. nr 7 do umowy ramowej) w tym 2 dot. nowelizacji LSR, procedur wewnętrznych 

(ROR) lub przepisów prawa oraz 1 dot. zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, 

zawieraniem umów cywilnoprawnych oraz praktykami we wdrażaniu LSR (szkolenie dla 

członków Zarządu NGR i pracowników Biura). 

 

NGR zrealizowała wszystkie założenia planu komunikacyjnego i poniosła związane z tym koszty 

komunikacji zewnętrznej, w tym: abonament za domenę i hosting, ogłoszenia o naborach w 

prasie, gadżety promocyjne. Ponadto w celu animowania LSR poniesiono koszty związane z 

organizacją szkoleń/warsztatów związanych z aplikowaniem o środki i wypełnianiem WoD (2 

szkolenia), szkolenia na temat zasad realizacji i rozliczania projektów beneficjentów (3 szkolenia). 

Zorganizowano także 2 rybne warsztaty kulinarne mające na celu popularyzowanie spożycia 

produktów rybnych. NGR nie uczestniczyła w imprezach o ch-rze kulturalno-promocyjnym w 

gminach należących do obszaru NGR, zaplanowanych we WoD, ze względu na ograniczenia w 

możliwości organizowania spotkań oraz zgromadzeń, spowodowanych pandemią Covid-19 

(gminy odwołały albo przeniosły imprezy na inny termin). 

 

Poza tym wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z zaplanowanym budżetem. 

 

Działania informacyjne i komunikacyjne realizowane były zgodnie z planem komunikacyjnym 

oraz załącznikiem nr 4 do umowy o dofinansowanie - harmonogramem działań informacyjnych, 

szkoleniowych i promocyjnych. 

 

Nadnotecka Grupa Rybacka w 2020 r. zrealizowała zakładane wskaźniki realizacji planu 

komunikacji - zrealizowano następujące działania komunikacyjne: 

 

1. Szkolenia, warsztaty na temat warunków udzielania pomocy, zasad aplikowania o środki 

oraz wypełniania WoD, w ramach której NGR zrealizowała: 

 

1. Liczba zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych – planowano 2 

szkolenia/warsztaty /zrealizowano 2 szkolenia/warsztaty i punkt konsultacyjny w Biurze NGR 

2. Ilość uczestników działań informacyjnych i promocyjnych - planowano 20 uczestników 

szkoleń/warsztatów / zrealizowano 21 uczestników szkoleń/warsztatów, 
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3. Ilość informacji zamieszczonych na stronie www NGR – planowano 2 info o 

szkoleniach/warsztatach / zrealizowano 2 info o szkoleniach/warsztatach 

4.Ilość informacji o NGR zamieszczonych przez media lub podmioty zewnętrzne – planowano 

14 info o szkoleniach/warsztatach na stronach www gmin/zrealizowano 14 info o 

szkoleniach/warsztatach na stronach www gmin 

5.Liczba wydanych materiałów informacyjno-promocyjnych – planowano 2 szt., w tym ulotki 

lub plakaty nt. szkoleń i punktów konsultacyjnych/zrealizowano 4 szt., w tym plakaty lub ulotki 

nt. szkoleń/warsztatów 

6. Liczba wejść na stronę/podstrony internetową NGR – planowano 3000 wejść/zrealizowano 

4.989 wejść                                                                                                                                                  

7. Ilość udzielonych usług doradczych dot. wniosku o dofinansowanie - planowano 42 

szt./wykonano 42 szt.   

         

W związku z powyższym zadanie przyczyniło się do realizacji celu - przekazanie szczegółowych 

informacji potencjalnym wnioskodawcom o zasadach aplikowania o wsparcie za pośrednictwem 

NGR oraz pozyskanie potencjalnych beneficjentów i zachęcenie ich do złożenia WoD.  

 

2. Kampania informacyjna na temat naborów wniosków o dofinansowanie organizowanych 

przez NGR, w ramach której NGR zrealizowała: 

 

1. Ilość informacji zamieszczonych na stronie www NGR – planowano 6 ogłoszeń o 

naborach/zrealizowano 7 ogłoszeń o naborach (nabory od 35-41). Dodatkowo zamieszczono 

informację o ww. konkursach na facebooku NGR.  

2. Ilość mediów i podmiotów, które  zamieściły informacje o konkursach – planowano 

10szt./konkurs, w tym: prasa lokalna,7 gmin, 2 członków/ zrealizowano 10szt./konkurs, w tym: 7 

gmin członkowskich, 1 szt. - prasa lokalna – Tygodnik Nowy, 2 członków NGR (Gmina Człopa, 

Stow. Przyjazna Wieś) 

3. Ilość informacji o NGR zamieszczonych przez media lub podmioty zewnętrzne – planowano 

60 szt., w tym ogłoszenia o naborach na stronach www gmin, członków NGR, lokalnej 

prasie/zrealizowano 70 szt, w tym: 3 ogłoszenia o naborach 35-37 w prasie lokalnej , 21 

ogłoszeń o naborach 35-37 na stronach www gmin (7 gmin x 3 ogłoszeń), 6 ogłoszeń o naborach 

35-37 na stronach www członków NGR (Gmina Człopa, Stow. Przyjazna Wieś), 4 ogłoszenia o 

naborach 38-41 w prasie lokalnej, 28 ogłoszeń o naborach 38-41 na stronach www gmin (7 gmin 

x 4 ogłoszeń), 8 ogłoszeń o naborach 38-41 na stronach www członków NGR (Gmina Człopa, 

Stow. Przyjazna Wieś). 

4. Liczba wydanych materiałów informacyjno-promocyjnych - planowano 2 szt., w tym ulotki 

lub plakaty nt. naborów/zrealizowano 4 szt.., w tym 2 ulotki i 2 plakaty nt. naborów.       

 

W związku z powyższym zadanie przyczyniło się do realizacji celu - poinformowanie 

potencjalnych wnioskodawców o  terminach i zasadach naboru (informacja o czasie trwania 

naboru, miejscu i sposobie złożenia WoD, dokumentach dodatkowych, jakie należy złożyć, o 

kryteriach i procedurach oceny operacji).  

 

3. Szkolenia na temat zasad realizacji i rozliczania projektów, w ramach której NGR 

zrealizowała: 

 

1. Liczba zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych – planowano 3 

szkolenia/zrealizowano 3 szkolenia 

2. Ilość uczestników działań informacyjnych i promocyjnych - planowano 42 uczestników 

szkolenia/ zrealizowano 42 uczestników szkolenia. 
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3. Ilość udzielonych usług doradczych – planowano 5 usług doradczych dot. realizacji operacji i 

wniosku o płatność w biurze wg rejestru usług/zrealizowano 5 szt. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

W związku z powyższym zadanie przyczyniło się do realizacji celu - poinformowanie 

beneficjentów o zasadach realizacji i rozliczania projektów oraz ich kontroli.  

                                                                                                                                                                                                               

4. Promowanie wizualizacji PO RiM 2014-2020 oraz NGR, w ramach której NGR zrealizowała: 

 

Liczba wydanych materiałów informacyjno-promocyjnych  - planowano 2 szt (gadżety 

promocyjne z logo NGR, PO Ryby, UE)/ zrealizowano 2 szt.(gadżety promocyjne z logo NGR, 

PO Ryby, UE), w tym  - 2 rodzaje gadżetów promocyjnych – zestawy długopisów oraz zestawy 

kucharskie. 

 

NGR promowała również wizualizację PO RiM 2014-2020 oraz NGR poprzez zamieszczenie 

logo PO Ryby 2014-2020, UE - EFMiR oraz logotyp NGR na wszystkich drukowanych i 

elektronicznych materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym korespondencji, artykułach 

i ogłoszeniach w mediach, gadżetach reklamowych i promocyjnych oraz logotypach widocznych 

m.in. na roll- upie oraz dokumentacji konkursowej. Podczas prowadzonych szkoleń/warsztatów 

wykładowcy przedstawili informacje w formie oznakowanych prezentacji multimedialnych. Na 

stronie internetowej NGR zamieszczono informacje o finansowaniu operacji oraz wszystkich 

realizowanych przedsięwzięć z PO Ryby 2014-2020 oraz UE EFMiR. Wszystkie wymienione 

elementy oznakowane były zgodnie z wytycznymi Księgi wizualizacji znaku PO Ryby oraz logo 

NGR.  Poprzez powyższe działania zwiększono świadomość społeczeństwa na temat PO RiM, 

współfinansowania z EFMiR oraz rozpowszechniono wizualną markę Programu oraz NGR.  

                                                                                                                                                                                                                           

5. Badanie satysfakcji z jakości i skuteczności funkcjonowania NGR i wdrażania LSR 

 

Po zakończeniu spotkań informacyjnych (szkoleń/warsztatów) oraz posiedzeń organów NGR 

uczestnicy otrzymywali ankiety do wypełnienia, celem oceny jakości przeprowadzonych działań. 

Osoby odwiedzające biuro NGR wypełniały ankiety, mające na celu ocenę zadowolenia z 

przeprowadzonych konsultacji indywidualnych w biurze (jakość doradztwa) oraz ogólne ankiety 

na temat jakości planu komunikacyjnego.  Istniała również możliwość zgłoszenia uwagi lub 

opinii bezpośrednio w biurze NGR, listownie lub e-mailowo, lub podczas posiedzenia WZC. W 

ramach tego działania NGR zrealizowała: 

 

Liczba złożonych ankiet lub zgłoszonych uwag i opinii nt. satysfakcji z jakości i skuteczności 

funkcjonowania NGR i wdrażania LSR - planowano 40 szt./ zrealizowano 191 szt., w tym: 14 

ankiet dot. zadowolenia ze szkoleń - WoD, 35 ankiet dot. zadowolenia z udzielonego doradztwa, 

35 ankiet dot. zadowolenia ze szkolenia – WoP, 37 ankiet informacyjnych, 34 ankiet z posiedzeń 

Rady, 9 ankiet z posiedzeń Zarządu i KR, 21 ankiet z warsztatów kulinarnych oraz 6 ankiet ze 

szkolenia zgodnie z zał. nr 7 do UR.  

Ww. zadanie zostało zrealizowane poprzez otrzymanie informacji na temat satysfakcji z jakości 

udzielonego doradztwa świadczonego przez Biuro NGR, jakości działań realizowanych przez 

NGR, jakości planu komunikacyjnego itp. pod kątem ewaluacji tych działań. 

 

 

6. Informacja zwrotna na temat projektów     

 

Ankiety monitoringowe zamieszczono na stronie internetowej NGR oraz udostępniano 

beneficjentom, którzy zrealizowali operacje oraz którym rozliczono operacje poprzez wypłatę 

płatności ostatecznej. Poproszono również o przesłanie sprawozdań z realizacji operacji.  
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Zakładane/zrealizowane wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego przedstawiają się 

następująco:  

 

Liczba otrzymanych ankiet dot. wskaźników zrealizowanych operacji - 6 szt. ankiet 

zrealizowano (6 szt. ankiet planowano). 

 

Otrzymano 6 ankiet, z których wynika, że wszyscy beneficjenci zrealizowali wskaźniki 

zakładane na etapie planowania operacji i ujęte w umowach o dofinansowanie. W związku z 

powyższym zadanie przyczyniło się do realizacji celu – otrzymanie informacji zwrotnej na temat 

zrealizowanych projektów, w tym efektów zrealizowanych operacji tj. wskaźników rezultatu. 

XI.6.2. Wydatki poniesione na „Koszty bieżące i aktywizację” w ramach Priorytetu 4 PO Rybactwo                    

i Morze 2014 - 2020. 

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 Koszty operacyjne       38 199,50           38 136,93            4 884,93                 62,57     

2 Koszty zatrudnienia     157 842,86         157 842,86                      -                        -       

3 Koszty szkoleń        1 201,00            1 201,00                 37,40                      -       

4 Koszty związane z komunikacją zewnętrzną        6 119,35            6 092,39            1 139,22                 26,96     

5 Koszty finansowe       15 684,00           15 684,00            2 760,00                      -       

6 
Koszty związane z monitorowaniem i ewaluacją 

LSR 
                 -                        -                        -                        -       

7 Animowanie LSR       16 407,20           16 407,20            2 835,73                      -       

Razem Etap I     235 453,91         235 364,38           11 657,38                 89,53     

Nadnotecka Grupa Rybacka złożyła wniosek o płatność w dniu 27-01-2021 r., zgodnie                               

z powyższym zestawieniem koszty całkowite wyniosły 235.453,91 zł, natomiast koszty 

kwalifikowane 235.364,38 zł (kwota dofinansowania 223.596,00 zł). Do dnia sporządzenia 

niniejszego sprawozdania Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie rozliczył 

ww. wniosku (tj. UMWW nie wystąpił z pismem w sprawie akceptacji złożonego wniosku o 

płatność lub uzupełnień wniosku). 

XI.6.3. Kontrole w ramach „Koszty bieżące i aktywizacja” w ramach Priorytetu 4 PO Rybactwo  

i Morze 2014 - 2020. 

W 2020 roku UMWW przeprowadził kontrole w zakresie weryfikacji danych zawartych we 

wniosku o dofinansowanie, dotyczących poprawności realizacji operacji oraz zobowiązań 

wynikających z umowy przyznania pomocy – weryfikacja zał. nr 4 do umowy tj. Harmonogram 

działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych: 
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• 10.03.2020 – Szkolenie dla członków organów oraz pracowników Biura NGR zgodnie z 

zał. nr 7 do umowy ramowej 

 

• 10.03.2020 - cykl szkoleń na temat zasad realizacji i rozliczania projektów. 

 

• 28.08.2020 - Rybne warsztaty kulinarne – cykl. 

 

Podczas w/w kontroli UMWW nie stwierdził żadnych uchybień i nieprawidłowości, w związku z 

czym nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych. 

 

XI.7. Koszty poniesione ze środków własnych NGR   

W 2020 roku Nadnotecka Grupa Rybacka poniosła również koszty, które nie zostały 

zakwalifikowane w ramach kosztów bieżących aktywizacji w 2020 roku ze środków PO 

Rybactwo i Morze 2014-2020. Łączna kwota poniesionych kosztów w 2020 r. wyniosła          

5.652,67 zł (w tym 89,53 zł stanowią koszty niekwalifikowalne projektu w ramach kosztów 

bieżących i aktywizacji w 2020 r.). 

 W ramach środków własnych NGR poniesiono następujące koszty: 

1. Licencje związane z oprogramowaniem antywirusowym za 2021 r. - 8,61 zł   

2. Zwrot kosztów przejazdu (złożenie WoP za 2019 w UMWW, podpisanie dokumentów u 

księgowej, wyjazd do LGR 7 Ryb – współpraca, spotkanie z zastępcą burmistrza Trzcianki, 

podpisanie umowy "koszty bieżące i aktywizacja 2021") - 531,25 zł 

3. Abonament za domenę w 2021 r. - 26,96 zł 

4. Opłaty parkingowe - 17,00 zł   

5. Koszty Zarządu, WZC, Rady (nie związanych z oceną operacji), KR i innych np. wynajem 

sali, poczęstunek – 1.014,57 zł  

6. Uczestnictwo w inicjatywach zewnętrznych (w XXV Konferencji Hodowców Karpia 2020 - 

Szkoleniu Producentów Ryb) - 1.106,79 zł  

7. Opłaty bankowe - 333,00 zł   

8. Ubezpieczenie – 2.253,03 zł 

9. Połączenia telefoniczne i media (odsetki, niekwalifikowalna część kosztów za XII 2021 r.) - 

53,96 zł    

10. Koszty serwisu klimatyzacji - 307,50 zł    

 

XI.8. Składki członkowskie oraz inne wpływy 
 

 Przychody z tytułu składek członkowskich za 2020 rok wyniosły łącznie 41.600,00 zł, z czego 

35.000,00 zł stanowiły składki 7 gmin członkowskich (1 wpłata w wys. 100 zł dokonana w 2019 r.). 

Organizacje pozarządowe zwolnione były z opłacania składek członkowskich. 

 

W 2020 roku na rachunek podstawowy NGR wpłynęły środki z tytułu: 

 

1. Wpłaty z tytuły składek członkowskich za 2020 r. – 40.100,00 zł 
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2. Wpłata z tytuły składek członkowskich za 2021 r. – 100,00 zł 

3. Zwrot nadpłaconych składek ZUS z lat poprzednich z konta zaliczkowego – 1.796,84 zł 

 

W 2020 roku do kasy wpłynęły środki z tytułu: 

 

1. Wpłaty z tytuły składek członkowskich za 2020 r. – 1.400,00 zł 

 

XII. Walne Zebrania Członków NGR w 2020 roku. 

XII.1. Członkowie NGR. 

W roku 2020 do Nadnoteckiej Grupy Rybackiej przystąpiło 6 członków, 7 osób wykluczono z 

członkostwa w NGR za nieopłacenie składki członkowskiej za 2020 rok (po czym 1 osoba 

opłaciła składkę) oraz 2 osoby złożyły rezygnację z członkostwa w NGR. W związku z 

powyższym na dzień 31.12.2020 r. Stowarzyszenie NGR zrzeszało 89 członków.  

XII.2. Walne Zebrania Członków NGR w 2020 roku. 

W roku 2020 odbyło się 1 posiedzenie Walnego Zebrania Członków NGR.  

XII.2.1. Walne Zebranie Członków NGR 07-07-2020 r. 

Omawiane zagadnienia: 

1. Przedstawienie oraz przyjęcie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia NGR za rok 

obrotowy 2019. 

2. Przedstawienie oraz przyjęcie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności 

Stowarzyszenia NGR  w 2019 roku. 

3. Przedstawienie oraz przyjęcie sprawozdania z działalności Rady za 2019 rok. 

4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności 

Stowarzyszenia w 2019 roku, ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z 

działalności NGR za 2019 rok oraz przyjęcie tych sprawozdań a także wystąpienie z 

wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi NGR. 

5. Udzielenia absolutorium za 2019 rok Zarządowi NGR. 

6. Zmiany oraz uchwalenie tekstu jednolitego Regulaminu opłacania składek członkowskich 

oraz przyjmowania nowych członków przez Nadnotecką Grupę Rybacką. 

7. Zbycie praw do składników majątku (projekty realizowane w ramach PO Ryby 2007-

2013).  

8. Przedstawienie zmian w Statucie oraz zatwierdzenie tych zmian i przyjęcie tekstu 

jednolitego Statutu. 

9. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. 

WZC podjęło następujące uchwały: 

1. Uchwała nr 1/07.07.2020 WZC w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego 

za rok obrotowy 2019. 
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2. Uchwała nr 2/07.07.2020 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego 

Zarządu z działalności Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej  za rok 2019. 

3. Uchwała nr 3/07.07.2020 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadnoteckiej 

Grupy Rybackiej za rok 2019. 

4. Uchwała nr 4/07.07.2020 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania i protokołu Komisji 

Rewizyjnej za 2019 rok. 

5. Uchwała nr 5/07.07.2020 WZC w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NGR za rok 

2019. 

6. Uchwała nr 6/07.07.2020 WZC w sprawie zmiany oraz uchwalenia tekstu jednolitego 

Regulaminu opłacania składek członkowskich oraz przyjmowania nowych członków przez 

Nadnotecką Grupę Rybacką. 

7. Uchwała nr 7/07.07.2020 WZC w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników majątku 

Stowarzyszenia, których wartość przekracza 20 000 zł. 

8. Uchwała nr 8/07.07.2020 WZC w sprawie zmiany Statutu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. 

9. Uchwała nr 9/07.07.2020 WZC w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu 

Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. 

XIII. Działalność Zarządu NGR w 2020 roku. 

 

W 2020 roku Zarząd NGR obradował 11 razy, podejmując na bieżąco wszelkie niezbędne 

decyzje dotyczące funkcjonowania NGR – w tym, na podstawie par. 13 ust. 7 Statutu NGR oraz 

znowelizowanej ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, w związku z pandemią COVID-19, 

obradował 7 razy zdalnie w formie wideokonferencji. Ponadto Zarząd NGR podjął 13 uchwał w 

formie elektronicznej. Działalność Zarządu opierała się na realizacji postanowień Statutu NGR 

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

XIII.1 Posiedzenie Zarządu NGR - 14.01.2020 r. 

Poruszane zagadnienia: 

1. Przedstawienie informacji o złożonych wnioskach w ramach naborów 31-34. 

2. Pismo UMWW w zakresie wyjaśnienia/uzupełnienia Strategii Rozwoju Lokalnego 

kierowanego przez społeczność. 

3. Dyskusja na temat planowanych projektów współpracy. 

4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany planu komunikacji za 2019 r. 

5. Omówienie spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem biura NGR (zakończenie 

współpracy z kancelarią rachunkową). 

 

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała Zarządu NGR Nr 1/14.01.2020 z dnia 14.01.2020 w sprawie przygotowania 

projektu zmian w LSR. 

2. Uchwała Zarządu NGR Nr 2/14.01.2020 z dnia 14.01.2020 w sprawie zmiany 

Harmonogramu realizacji planu komunikacji na 2019 rok Nadnotecka Grupa Rybacka. 



24 | S t r o n a  

 

XIII.2 Posiedzenie Zarządu NGR - 11.02.2020 r. 

Poruszane zagadnienia: 

1. Przedstawienie informacji o wolnych środkach w ramach poszczególnych przedsięwzięć 

ujętych w planie działania LSR (m.in. niewykorzystane środki w ramach naborów 31-34, 

rezygnacja wnioskodawcy z dofinansowania, korekty finansowe na etapie UMWW).  

2. Dyskusja na temat realizacji projektów własnych LSR. 

3. Informacja na temat projektów współpracy. 

4. Omówienie spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem biura NGR: 

a) planowane szkolenie w dniu 10.03.2020 (konkurencyjność dla wnioskodawców, 

beneficjentów oraz szkolenia zgodnie z planem szkoleń dla Zarządu i pracowników), 

b) problemy w przekazywaniu dokumentów przez biuro rachunkowe Denumeratio, 

które prowadziło księgowość do końca 2019 roku.  

c) podjęcie Uchwały Nr 1/11.02.2020 z dnia 11.02.2020 roku w sprawie ustalenia 

kosztów rocznego budżetu związanego z organizacją posiedzeń WZC, Zarządu, 

Rady (nie związanych z posiedzeniami dot. naborów wniosków) oraz innych 

spotkań, które nie są kwalifikowalne w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020.  

d) uczestnictwo przedstawiciela NGR w XXV Krajowej Konferencji Hodowców 

Karpia -Szkolenia producentów Ryb, w dniach 19-21.02.2020 (podjęto Uchwałę nr 

2/11.02.2020 z dnia 11.02.2020 w sprawie uczestnictwa Pana Zdzisława Cebuli w 

XXV Krajowej Konferencji  Hodowców Karpia - Szkoleniu Producentów Ryb oraz 

poniesienia kosztów uczestnictwa w ww. konferencji.  

e) podjęcie decyzji o oddaniu 2 zużytych foteli (niezdatnych do użytkowania z uwagi 

na utratę swoich funkcji użytkowych) jako odpad wielogabarytowy do firmy 

Altvater. 

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała Zarządu NGR Nr 1/11.02.2020 z dnia 11.02.2020 w sprawie ustalenia kosztów 

rocznego budżetu związanego z organizacją posiedzeń WZC, Zarządu, Rady (nie 

związanych z posiedzeniami dot. naborów wniosków) oraz innych spotkań, które nie są 

kwalifikowalne w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020. 

2. Uchwała Zarządu NGR Nr 2/11.02.2020 z dnia 11.02.2020 w sprawie uczestnictwa Pana 

Zdzisława Cebuli w XXV Krajowej Konferencji  Hodowców Karpia - Szkoleniu 

Producentów Ryb oraz poniesienia kosztów uczestnictwa w ww. konferencji. 

XIII.3. Posiedzenie Zarządu NGR -  10.03.2020 r. 

Poruszane zagadnienia: 

1. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego 

Rybackiej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-

2023. 
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2. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego 

Procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

3. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego 

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR. 

4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany harmonogramu naborów wniosków. 

5. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków NGR. 

6. Przekazanie informacji z XXV Krajowej Konferencji Hodowców Karpia - Szkolenia 

producentów Ryb, która odbyła się w dniu 19-21.02.2020 w Hotelu Wodnik – Słok. 

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała Zarządu NGR Nr 1/10.03.2020 z dnia 10.03.2020 warunkowa w sprawie 

uchwalenia zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego Rybackiej Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. 

2. Uchwała Zarządu NGR Nr 2/10.03.2020 z dnia 10.03.2020 warunkowa z dnia 10.03.2020 

w sprawie uchwalenia zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego Procedury ustalania lub 

zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

3. Uchwała Zarządu NGR Nr 3/10.03.2020 z dnia 10.03.2020 warunkowa z dnia 10.03.2020 

w sprawie uchwalenia zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego Procedury wyboru i oceny 

operacji w ramach wdrażania LSR. 

4. Uchwała Zarządu NGR Nr 4/10.03.2020 z dnia 10.03.2020 zmieniająca Uchwałę w 

sprawie zatwierdzenia harmonogramu konkursów ogłaszanych w ramach wdrażania LSR 

2016-2023. 

5. Uchwała Zarządu NGR Nr 5/10.03.2020 z dnia 10.03.2020 w sprawie przyjęcia do NGR 

członka, który złożył deklarację członkowską i dopuszczenia go, jako pełnoprawnego 

członka Stowarzyszenia, do czynnego udziału w WZC. 

XIII.4. Posiedzenie Zarządu NGR -  04.05.2020 r. - zdalne 

Poruszane zagadnienia: 

1. Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego 

Regulaminu Organizacyjnego Rady NGR. 

2. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany harmonogramu naborów wniosków. 

3. Podjęcie Uchwał w sprawie ogłoszenia naborów wniosków (nabory od 35 do 37). 

4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia nowego członka NGR. 

5. Sprawy bieżące NGR: 

a) przekazanie informacji z XXV Krajowej Konferencji Hodowców Karpia -Szkolenia 

producentów Ryb, która odbyła się w dniu 19-21.02.2020 w Hotelu Wodnik – Słok. 

b) Denumeratio Sp. z o.o. – niewywiązanie się z zawartej umowy za 2019 rok. 

c) Omówienie działań NGR w ramach budżetu na 2020 r.  

d) program naprawczy, 

e) składki członkowskie. 

Podjęte uchwały: 
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1. Uchwała Zarządu NGR Nr 1/04.05.2020 z dnia 04.05.2020 w sprawie uchwalenia zmian 

oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Rady NGR. 

2. Uchwała Zarządu NGR Nr 2/04.05.2020 z dnia 04.05.2020 zmieniająca Uchwałę w 

sprawie zatwierdzenia harmonogramu konkursów ogłaszanych w ramach wdrażania LSR 

2016-2023. 

3. Uchwała Zarządu NGR Nr 3/04.05.2020 z dnia 04.05.2020 w sprawie wystąpienia z 

wnioskiem do zarządu Województwa Wielkopolskiego o uzgodnienie terminu naboru 

wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

4. Uchwała Zarządu NGR Nr 4/04.05.2020 z dnia 04.05.2020 w sprawie wystąpienia z 

wnioskiem do zarządu Województwa Wielkopolskiego o uzgodnienie terminu naboru 

wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

5. Uchwała Zarządu NGR Nr 5/04.05.2020 z dnia 04.05.2020 w sprawie wystąpienia z 

wnioskiem do zarządu Województwa Wielkopolskiego o uzgodnienie terminu naboru 

wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

6. Uchwała Zarządu NGR Nr 6/04.05.2020 z dnia 04.05.2020 w sprawie przyjęcia do NGR 

członka, który złożył deklarację członkowską i dopuszczenia go, jako pełnoprawnego 

członka Stowarzyszenia, do czynnego udziału w WZC. 

XIII.5. Posiedzenie Zarządu NGR – 08.06.2020 r. - zdalne 

Poruszane zagadnienia: 

1. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia nowego członka NGR. 

2. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany zał. nr 4 do umowy koszty bieżące i aktywizacja 

2020 - harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych 

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała Zarządu NGR Nr 1/08.06.2020 z dnia 08.06.2020 w sprawie przyjęcia do NGR 

członka, który złożył deklarację członkowską i dopuszczenia go, jako pełnoprawnego 

członka Stowarzyszenia, do czynnego udziału w WZC. 

2. Uchwała Zarządu NGR Nr 1/08.06.2020 z dnia 08.06.2020 w sprawie zmiany zał. nr 4 do 

umowy koszty bieżące i aktywizacja 2020 - harmonogram działań informacyjnych, 

szkoleniowych i promocyjnych. 

XIII.6. Posiedzenie Zarządu NGR – 18.06.2020 r. - zdalne 

Poruszane zagadnienia: 

1. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego Zarządu z 

działalności NGR za 2019 rok. 

2. Przedstawienie sprawozdania ewaluacyjnego za 2019 rok. 

3. Ocena jakości zadań realizowanych przez pracowników Biura za 2019 rok 

4. Ustalenie terminu, miejsca oraz propozycji porządku obrad Walnego Zebrania Członków. 

5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu NGR. 

6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków NGR. 

7. Sprawy bieżące NGR: 

a) informacja w zakresie niezapłaconych składek członkowskich za 2019 rok, 
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b) informacja w zakresie umorzenia składek ZUS (za okres od marca 2020 – maja 2020) 

oraz powstałej nadpłaty, 

c) ubezpieczenie. 

8. Omówienie spraw związanych z przekazaniem małej infrastruktury w ramach projektów 

PO RYBY 2007-2013. 

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała Zarządu NGR Nr 1/18.06.2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie zwołania Walnego 

Zebrania Członków w dniu 7.07.2020 r. 

2. Uchwała Zarządu NGR Nr 2/18.06.2020 z dnia 18.06.2020 w sprawie  zmiany Regulaminu 

Zarządu NGR oraz uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Zarządu NGR 

3. Uchwała Zarządu NGR Nr 3/18.06.2020 z dnia  18.06.2020  w sprawie przyjęcia do NGR 

członka, który złożył deklarację członkowską i dopuszczenia go, jako pełnoprawnego 

członka Stowarzyszenia, do czynnego udziału w WZC. 

 

XIII.7. Posiedzenie Zarządu NGR – 07.07.2020 r. 

Poruszane zagadnienia: 

1. Przyjęcie zgłoszonej rezygnacji z członkostwa w Nadnoteckiej Grupie Rybackiej.  

2. Potwierdzenie zaproponowanego przez Przewodniczącego Rady miejsca i terminu 

posiedzenia Rady w związku z zakończonymi naborami wniosków. 

3. Podjęcie Uchwały w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników 

biura Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 

(sobota). 

4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu NGR. 

5. Sprawy bieżące NGR: 

• informacja dot. wolnych środków w ramach LSR. 

• współpraca, 

• Denumeratio. 

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała nr: 1/07.07.2020  z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z 

członkostwa w NGR. 

2. Uchwała nr 2/07.07.2020  z dnia 7 lipca 2020 r.  w sprawie wykorzystania dnia wolnego 

od pracy przez pracowników biura Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za święto przypadające 

w dniu 15 sierpnia 2020. 

3. Uchwała Nr 3/07.07.2020 z dnia 7 lipca 2020 w sprawie zmiany Regulaminu Zarządu 

NGR oraz uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Zarządu NGR. 

XIII.8. Posiedzenie Zarządu NGR – 06.08.2020 r. - zdalne 

Poruszane zagadnienia: 
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1. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany zał. nr 4 do umowy koszty bieżące i aktywizacja 

2020- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych 

2. Podjęcie Uchwały w sprawie wykreślenia członków NGR za nieopłacenie składki 

członkowskiej za 2020 rok. 

3. Sprawy bieżące NGR: 

• Informacja dot. wolnych środków w ramach LSR oraz realizacji wskaźników. 

• Denumeratio. 

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała Zarządu NGR Nr 1/06.08.2020 z dnia 06.08..2020 w sprawie zmiany zał. nr 4 do 

umowy koszty bieżące i aktywizacja 2020-harmonogram działań informacyjnych, 

szkoleniowych i promocyjnych. 

2. Uchwała Zarządu NGR Nr 1/06.08.2020 z dnia 06.08..2020 w sprawie wykluczenia                       

z członkostwa w NGR osób, który nie opłaciły składki za 2020 r. 

 

XIII.9. Posiedzenie Zarządu NGR – 03.09.2020 r. - zdalne 

Poruszane zagadnienia: 

1. Podjęcie decyzji w sprawie aktualizacji LSR na podstawie przedstawionego Raportu 

Kierownika Biura NGR. 

2. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany harmonogramu naborów wniosków. 

3. Podjęcie Uchwał w sprawie ogłoszenia naborów wniosków. 

4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany zał. nr 4 do umowy koszty bieżące i aktywizacja 

2020- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych. 

5. Sprawy bieżące NGR: 

• Informacja ze spotkania z Panią Iwoną Lech-Kamińską (Denumeratio Sp. z o.o.) . 

• Wstępne omówienie założeń planowanego budżetu na 2021 rok. 

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała Nr 1/03.09.2020 z dnia 03.09.2020 zmieniająca Uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia harmonogramu konkursów ogłaszanych w ramach wdrażania LSR 2016-

2023. 

2. Uchwała Nr 2/03.09.2020 z dnia  03.09.2020 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 

zarządu Województwa Wielkopolskiego o uzgodnienie terminu naboru wniosków w 

ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

3. Uchwała Nr 3/03.09.2020 z dnia  03.09.2020 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 

zarządu Województwa Wielkopolskiego o uzgodnienie terminu naboru wniosków w 

ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

4. Uchwała Nr 4/03.09.2020 z dnia  03.09.2020 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 

zarządu Województwa Wielkopolskiego o uzgodnienie terminu naboru wniosków w 

ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 
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5. Uchwała Nr 5/03.09.2020 z dnia  03.09.2020 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 

zarządu Województwa Wielkopolskiego o uzgodnienie terminu naboru wniosków w 

ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

6. Uchwała Nr 6/03.09.2020 z dnia 03.09.2020 w sprawie zmiany zał. nr 4 do umowy 

koszty bieżące i aktywizacja 2020-harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych 

i promocyjnych. 

XIII.10. Posiedzenie Zarządu NGR – 30.10.2020 r. - zdalne 

Poruszane zagadnienia: 

1. Przedstawienie informacji dot. zakończonych naborów wniosków 38-41/2020. 

2. Omówienie planowanych zmian w LSR [w tym w szczególności przesunięcia 

niewykorzystanych środków: w ramach ogłoszonych naborów wniosków, rozliczonych 

płatności (WoP), podpisanych aneksów (rezygnacja Beneficjentów z części zadań w 

ramach projektu), podpisania umowy o dofinansowanie na mniejszą kwotę niż ustaliła 

Rada NGR; zmiana wskaźników, zmiana planu komunikacji].  

3. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia harmonogramu realizacji planu komunikacji 

na 2021 rok. 

4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 7 do umowy ramowej.   

5. Sprawy bieżące NGR: 

• Denumeratio Sp. z o.o. 

• informacja z UMWW dot. akceptacji budżetu na rok 2021, 

• projekty współpracy,  

• sprzęt NGR. 

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała Zarządu NGR  nr 1/30.10.2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie 

zatwierdzenia Harmonogramu realizacji planu komunikacji na 2021 rok Nadnotecka 

Grupa Rybacka. 

2. Uchwała Zarządu NGR nr 2/30.10.2020 z dnia 30 października 2020 roku w sprawie 

zmiany załącznika nr 7 do umowy ramowej. 

XIII.11. Posiedzenie Zarządu NGR – 10.12.2020 r. - zdalne 

Poruszane zagadnienia: 

1. Przekazanie informacji dot. wybranych operacji do dofinansowania w naborach 40-

41/2020 oraz omówienie stanu wdrażania LSR. 

2. Podjęcie decyzji w sprawie aktualizacji LSR. 

3. Podjęcie Uchwały w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników 

biura Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za święto przypadające w dniu 26.12.2020 r. oraz 

decyzji w sprawie pracy zdalnej w dniu 24.12 i 31.12.2020 r. 

4. Podjęcie Uchwały w sprawie aktualizacji danych członków NGR. 

5. Sprawy bieżące NGR: 

• Denumeratio Sp. z o.o. 
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• Zmiana wynajmowanego lokalu. 

• Sprawy pracownicze. 

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała Zarządu NGR nr 1/10.12.2020 z dnia 10.12.2020 roku w sprawie wykorzystania 

dnia wolnego od pracy przez pracowników biura Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za 

święto przypadające w dniu 26.12.2020 r. 

2. Uchwała Zarządu NGR nr 2/10.12.2020 z dnia 10.12.2020 roku w sprawie zmiany 

Uchwały Zarządu nr 5/18.11.2019 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji danych członków 

NGR. 

3. Uchwała  Zarządu NGR nr 3/10.12.2020 z dnia 10.12.2020 roku w sprawie przyznania 

nagrody pracownikom Biura NGR 

XIII.12. Uchwały elektroniczne Zarządu NGR. 

 W 2020 roku Zarząd NGR podjął 12 uchwał elektronicznych: 

1. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR nr 1/21.01.2020 warunkowa z dnia 21.01.2020 r. w 

sprawie uchwalenia zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego Rybackiej Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. 

2. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR nr 1/27.01.2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w 

sprawie zmiany zał. nr 4 do umowy koszty bieżące i aktywizacja 2020- harmonogram działań 

informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych. 

3. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR nr 1/03.02.2020 warunkowa z dnia 03.02.2020 r. w 

sprawie uchwalenia zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego Rybackiej Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. 

4. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR nr 1/26.02.2020 z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie 

zmiany zał. nr 4 do umowy koszty bieżące i aktywizacja 2020- harmonogram działań 

informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych. 

5. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR nr 1/12.03.2020 z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie 

zmiany zał. nr 4 do umowy koszty bieżące i aktywizacja 2020- harmonogram działań 

informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych. 

6. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR nr 1/22.04.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku w 

sprawie zmiany zał. nr 4 do umowy koszty bieżące i aktywizacja 2020- harmonogram działań 

informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych. 

7. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR nr 1/16.09.2020 z dnia 16 września 2020 roku w 

sprawie akceptacji wniosku o dofinansowanie w ramach działania „Koszty bieżące i 

aktywizacja na 2021 rok”. 
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8. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR nr 1/30.09.2020 z dnia 30 września 2020 roku w 

sprawie zmiany zał. nr 4 do umowy koszty bieżące i aktywizacja 2020- harmonogram działań 

informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych. 

9. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR nr 1/20.10.2020 z dnia 20 października 2020 roku w 

sprawie przyjęcia do NGR członka, który złożył deklarację członkowską i dopuszczenia go, 

jako pełnoprawnego członka Stowarzyszenia, do czynnego udziału w WZC. 

10. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR nr 1/10.11.2020 z dnia 10 listopada 2020 roku w 

sprawie zaksięgowania dokumentów za 2019 r. oraz przygotowania wydruków dot. 

wyodrębnionej księgowości wydatków kwalifikowalnych w ramach działania „Koszty 

bieżące i aktywizacja w 2019 r.”  oraz wydatków niekwalifikowalnych. 

11. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR nr 1/24.11.2020 z dnia 24 listopada 2020 roku w 

sprawie zmiany Harmonogramu realizacji planu komunikacji na 2021 r. 

12. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR nr 1/17.12.2020 z dnia 17.12.2020 roku zmieniająca 

Uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu konkursów ogłaszanych w ramach 

wdrażania LSR 2016-2023. 

XIV. Przychody i wydatki NGR w 2020 roku. 

  Stan środków pieniężnych na 31.12.2020: 

• Stowarzyszenie KASA:                                                                           2.441,40 zł 

• Stowarzyszenie RACHUNEK BANKOWY BNP PARIBAS BANK POLSKA SA:       

rachunek podstawowy                169.107,18 zł 

koszty bieżące i aktywizacja 2019         0,00 zł 

 koszty bieżące i aktywizacja 2020                                                         25.549,91 zł 

 koszty bieżące i aktywizacja 2021         0,00 zł 

 


