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I. Nazwa Stowarzyszenia 

Nadnotecka Grupa Rybacka 

II. Siedziba i adres Stowarzyszenia 

1 styczeń – 1 kwiecień 2021 – Piła, ul. Dąbrowskiego 8, 64-920 Piła 

od 2 kwietnia 2021 (zatwierdzenie zmian w Statucie przez WZC w dn. 01.04.2021, dalsze 

zatwierdzenie zmian w KRS w dn. 05.05.2021) – Trzcianka, Plac Pocztowy 25, 64-980 

Trzcianka 

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 

W dniu 3.11.2021 r. dokonano wyboru Zarządu na nową kadencję - skład i funkcje pozostały 

niezmienione. 

 

Skład Zarządu NGR na dzień 31.12.2021 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 

VI. Skład Rady Nadnoteckiej Grupy Rybackiej 

W dniu 3.11.2021 r. dokonano wyboru Rady na nową kadencję. 

 

Skład Rady NGR na dzień 31.12.2021 roku przedstawiał się następująco: 

 

1. Adam Szarek 

2. Gmina Drawsko – reprezentowana przez Hannę Matkowską 

3. Roman Dubkiewicz 
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4. Wojciech Rożek 

5. Gmina Wieleń – reprezentowana przez Hannę Forbrich 

6. Fundacja „Centrum Aktywności Obywatelskiej” – reprezentowana przez Krzysztofa 

Bogdanowicza 

7. Gmina Chodzież – reprezentowana przez Kamilę Szejner 

8. Karol Sanocki 

9. Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „Pokrzywa” – reprezentowane przez Bartosza 

Sokulskiego 

10. Joanna Bogdan 

11. Gmina Czarnków – reprezentowana przez Monikę Piotrowską 

12. Janusz Drożdż 

13. Okręg Nadnotecki PZW w Pile – reprezentowany przez Panią Janinę Moździerską 

14. Przedsiębiorstwo Rybackie „KARP” Sp. z o.o. reprezentowane przez Panią Martę 

Stokłosę 

15. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział 

Miejsko-Powiatowy „Anioły” w Trzciance - reprezentowane przez pana Michała 

Lewandowskiego 

16. Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik reprezentowane przez Panią 

Agnieszkę Warnkowską 

17. Krystyna Frejus 

 

Funkcję Przewodniczącego Rady NGR pełnił Pan Janusz Drożdż, Wiceprzewodniczącego Rady 

NGR Pan Karola Sanocki, natomiast pozostałe osoby pełniły funkcje Członków Rady. Rada po 

wyborach na nową kadencję ukonstytuowała się dopiero w dniu 3.01.2022 – Przewodniczącym 

pozostał Pan Janusz Drożdż, natomiast na Wiceprzewodniczącego wybrano Panią Agnieszkę 

Warnkowską..  

VII. Skład Komisji Rewizyjnej. 

W dniu 3.11.2021 r. dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej na nową kadencję - skład i funkcje 

pozostały niezmienione. 

 

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 

 

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, 
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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, 

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 2021 roku dokonano jednokrotnie zmian w Statucie tj.: 

• uchwałą nr 5/01.04.2021 Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy 

Rybackiej z dnia 01.04.2021 r. dokonano zmian w Statucie polegających na zmianie 

siedziby NGR z Piły na Trzciankę. 
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• uchwałą nr 6/01.04.2021 Walnego Zebrania Członków Nadnoteckiej Grupy 

Rybackiej z dnia 01.04.2021 r. uchwalono tekst jednolity Statutu. 

X. Informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej i 

odpłatnej. 

Stowarzyszenie w 2021 roku nie prowadziło działalności gospodarczej oraz działalności 

odpłatnej. 

XI. Opis działalności prowadzonej w 2021 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). W 2020 r. zwiększono z kolei limit kosztów bieżących i aktywizacji 

zgodnie z rozporządzeniem (do 15 %).  

W 2021 r., zgodnie z umową ramową, środki na wdrożenie operacji w ramach LSR 

wynosiły 9.042.400,00 zł, na wdrażanie projektów współpracy 240.000,00 zł a na koszty 

bieżące i aktywizację 1.641.600,00 zł. 

XI.2. Różnice kursowe. 

W 2021 r. zaistniała możliwość wykorzystania dodatkowych środków wynikających z 

przeliczenia euro po kursie bieżącym czyli z tzw. różnic kursowych. 

W dniu 09.09.2021 Zarząd dokonał podziału środków z różnic kursowych – kwoty 

1.244.844,18 zł w następujący sposób: 

• P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed negatywnymi skutkami 

zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i ludzi – 300.000,00 zł 

• P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR – 500.000,00 zł 

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

rekreacyjnej – 444.844,18 zł 

XI.3. Aneksy do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR na lata 2016-2023 

W 2021 roku Nadnotecka Grupa Rybacka podpisała następujące aneksy do umowy 

ramowej: 
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1) aneks nr 12 z dnia 05.03.2021 r. - zmiany wprowadzone w LSR tym aneksem wynikały 

przede wszystkim z przesunięcia środków w ramach budżetu zgodnie z 

zapotrzebowaniem na środki zgłoszonym podczas konsultacji społecznych oraz 

odpowiedniej zmiany wskaźników, przesunięcia środków w ramach aktywizacji biorąc 

pod uwagę działania zrealizowane i planowane, zmian w planie komunikacji 

ułatwiających jego rozliczenie,  zmian niektórych wskaźników, uaktualnienia liczby 

członków NGR. Zarząd NGR zaakceptował w/w zmiany w LSR w dniu 18.01.2021.  

2) aneks nr 13 z dnia 21.10.2021 - zmiany wprowadzone w LSR tym aneksem wynikały 

przede wszystkim z przesunięcia wolnych środków w ramach budżetu zgodnie z 

zapotrzebowaniem zgłoszonym podczas konsultacji społecznych, które podyktowane 

były koniecznością wykorzystania środków pozostałych po przeprowadzonych naborach, 

podpisanych umowach, rezygnacjach z dofinansowania, rozliczonych operacjach, zmiany 

wskaźników w zakresie projektów współpracy oraz  zmiany innych wskaźników 

produktu i rezultatu. Zmieniono tym aneksem również dane NGR w preambule umowy. 

Zarząd NGR zaakceptował w/w zmiany w LSR w dniu 09.09.2021.  

XI.4. Realizacja umowy ramowej – nabory wniosków o dofinansowanie. 

Nadnotecka Grupa Rybacka w ramach budżetu przeznaczyła kwotę 9.062.400,00 zł na 

wsparcie realizacji operacji w ramach LSR. Do 31.12.2021 r. SWW podpisał 75 umów z 

beneficjentami PO RYBY 2014-2020 na łączną kwotę  8.549.363,00  zł, co stanowi 94,34% 

budżetu (kwota 9.062.400,00 zł). Do 31.12.2021 r. SWW rozliczył 43 wnioski 

beneficjentów PO RYBY 2014-2020 na łączną kwotę płatności ostatecznych w wysokości  

3.248.288,85 zł, co stanowi 35,84 % budżetu - 9.062.400,00 zł.  

NGR w 2021 roku zrealizowała dwie tury naborów tj. łącznie 7 naborów wniosków o 

dofinansowanie (nabory 42-44/2021 oraz 45-48/2021). Nabory 45-47/2021 realizowane były 

ze środków z różnic kursowych. 

Poniżej informacje w zakresie poszczególnych naborów: 

• Nabory 42-44/2021 ogłoszono w dniu 23.03.2021 r. na stronie internetowej NGR na 

łączny limit 488.813,00 zł, w ramach których złożono razem 11 wniosków na łączną 

kwotę 1.253.549,45 zł (po uzup.). Zgodnie z ogłoszeniem o naborach, za pośrednictwem 

NGR można było składać wnioski o dofinansowanie w dniach od 7.04 do 21.04.2021. 

Rada NGR na posiedzeniu w dniu 25.05.2021 r. wybrała do dofinansowania 7 wniosków 

na łączną kwotę 488.769,00 zł (wnioski mieszczące się w limicie środków) oraz 3 

wnioski nie mieszczące się w limicie środków na kwotę 347.716,00 zł. 1 wniosek został 

uznany za niezgodny z LSR – kwota 299,999,77 zł. W ramach ww. złożonych wniosków 

UMWW w 2021 roku podpisał 1 umowę o dofinansowanie na łączną kwotę 6.554,00    

zł. 

 

Szczegóły dotyczące złożonych wniosków w ramach naborów 42-44/2021 przedstawiają 

się następująco:                                
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• Nabór nr 42/2021 P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami 

obszaru NGR, wysokość limitu środków w naborze 336.238,00 zł.                     

W ramach naboru wpłynęło 5 wniosków  o dofinansowanie na kwotę                      

998.521,72 zł (po uzup.). W dniu 25.05.2021 r. Rada NGR wybrała do 

dofinansowania 2 wnioski o dofinansowanie mieszczące się w limicie 

środków na kwotę 336.238,00 zł, z czego drugi Wnioskodawca wyraził 

zgodę na obniżenie kwoty wsparcia do kwoty, która pozwoliła na 

zmieszczenie się operacji w limicie środków (nr sprawy: 

NGR/42/II.2.1/03/21, NGR/42/II.2.1/05/21) oraz 2 wnioski o dofinansowanie 

niemieszczące się w limicie na łączną kwotę 249.999,00 zł (nr sprawy: 

NGR/42/II.2.1/02/21, NGR/42/II.2.1/04/21). Ponadto Rada uznała                 

1 wniosek jako niezgodny z LSR (nr sprawy: NGR/42/II.2.1/01/21). 

• Nabór nr 43/2021 P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej, wysokość limitu środków w naborze 52.405,00 zł. W ramach 

naboru wpłynęły 4 wnioski o dofinansowanie na kwotę 57.184,57 zł                       

(1 wniosek wycofano). W dniu 25.05.2021 r. Rada NGR wybrała do 

dofinansowania 4 wnioski o dofinansowanie mieszczące się w limicie 

środków na łączną kwotę 52.405,00 zł, z czego ostatni na liście 

Wnioskodawca wyraził zgodę na obniżenie kwoty wsparcia do kwoty, która 

pozwoliła na zmieszczenie się operacji w limicie środków (nr sprawy: 

NGR/43/II.3.2/01/21, NGR/43/II.3.2/03/21, NGR/43/II.3.2/05/21,  

NGR/43/II.3.2/04/21). 

• Nabór nr 44/2021  P I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej 

przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością 

zwierząt i ludzi, wysokość limitu środków w naborze 100.170,00 zł.                                      

W ramach naborów wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie na kwotę 

197.843,16 zł.   W dniu 25.05.2021 r. Rada NGR wybrała do dofinansowania 

1 wniosek o dofinansowanie mieszczący się w limicie środków na kwotę  

100.126,00 zł (nr sprawy: NGR/44/I.3.1/01/21) oraz 1 wniosek o 

dofinansowanie nie mieszczący się w limicie środków w kwocie 97.717,00 zł 

(nr sprawy: NGR/44/I.3.1/02/21).  

                           

• Nabory 45-48/2021 ogłoszono w dniu 26.10.2021 r. na stronie internetowej NGR na 

łączny limit 1.341.869,27 zł, w ramach których złożono 18 wniosków o dofinansowanie  

na łączną kwotę 1.535.826,40 zł. Zgodnie z ogłoszeniem o naborach, za pośrednictwem 

NGR można było składać wnioski o dofinansowanie  w dniach od 10.11 do 25.11.2021. 

Rada NGR na posiedzeniu w dniu 11.01.2022 r. wybrała do dofinansowania 16 

wniosków mieszczących się w limicie na łączną kwotę 1.191.863,00  zł oraz 1 wniosek 

nie mieszczący się w limicie środków na kwotę 300.000,00 zł. 1 wniosek został uznany 

za niezgodny z LSR – kwota 13.860,00 zł. W ramach tych naborów UMWW w 2021 

roku nie podpisał żadnych umów o dofinansowanie (ocena i przekazanie wniosków do 

UMWW odbywały się dopiero w 2022 r.) 
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Szczegóły dotyczące złożonych wniosków w ramach naborów 45-48/2021 przedstawiają 

się następująco:                                

•  Nabór nr 45/2021 ogłoszony w ramach środków pochodzących z różnicy 

kursowej - P.I.3.1 Ochrona akwenów lub infrastruktury wodnej przed 

negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością zwierząt i 

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

dofinansowania wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 

477.962,00 zł.  W dniu 11.01.2022 r. Rada NGR wybrała do dofinansowania 2 

wnioski o dofinansowanie mieszczące się w limicie środków na łączną kwotę 

177.962,00 zł (nr sprawy: NGR/45/I.3.1/02/21, NGR/45/I.3.1/03/21) oraz 1 

wniosek o dofinansowanie nie mieszczący się w limicie na kwotę 300.000,00 zł 

(nr sprawy: NGR/45/I.3.1/01/21). Ostatni Wnioskodawca na liście nie wyraził 

zgody na obniżenie kwoty wsparcia do wysokości pozwalającej zmieszczenie się 

operacji w limicie środków z ogłoszonego naboru. 

• Nabór nr 46/2021 ogłoszony w ramach środków pochodzących z różnicy 

kursowej - P II.2.1 Aktywne gospodarczo tereny nad wodami obszaru NGR, 

wysokość limitu środków w naborze 500.000,00 zł. W ramach naboru wpłynęły 

3 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 530.102,56 zł. W dniu 11.01.2022 

r. Rada NGR wybrała do dofinansowania 3 wnioski o dofinansowanie 

mieszczące się w limicie środków na łączną kwotę 500.000,00 zł (nr sprawy: 

NGR/46/II.2.1/02/21, NGR/46/II.2.1/03/21, NGR/46/II.2.1/01/21), z czego 

ostatni na liście Wnioskodawca wyraził zgodę na obniżenie kwoty wsparcia do 

kwoty, która pozwoliła na zmieszczenie się operacji w limicie środków.   

• Nabór nr 47/2021 ogłoszony w ramach środków pochodzących z różnicy 

kursowej - P II.3.1 Tworzenie, rozwój, wyposażenie publicznej 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wysokość limitu środków w 

naborze 444.844,18 zł. W ramach naboru wpłynęło 6 wniosków o 

dofinansowanie na łączną kwotę 441.538,24 zł (po uzup.). W dniu 11.01.2022 r. 

Rada NGR wybrała do dofinansowania 6 wniosków o dofinansowanie 

mieszczących się w limicie środków na łączną kwotę 441.538,00 zł (nr sprawy: 

NGR/47/II.3.1/02/21, NGR/47/II.3.1/04/21, NGR/47/II.3.1/03/21, 

NGR/47/II.3.1/05/21, NGR/47/II.3.1/01/21, NGR/47/II.3.1/06/21).  

• Nabór nr 48/2021 P II.4.1 Spójna i widoczna oferta turystyczna                                  

i promocyjna obszaru NGR, wysokość limitu środków w naborze 97.025,09 zł. 

W ramach naboru wpłynęło 6 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę               

86.223,60 zł (1 wniosek został wycofany). W dniu 11.01.2022 r. Rada NGR 

wybrała do dofinansowania 5 wniosków o dofinansowanie mieszczących się w 

limicie środków na łączną kwotę 72.363,00 zł (nr sprawy: NGR/48/II.4.1/03/21, 

NGR/48/II.4.1/04/21, NGR/48/II.4.1/05/21, NGR/48/II.4.1/01/21, 

NGR/48/II.4.1/02/21). Ponadto Rada NGR uznała 1 wniosek jako niezgodny z 

LSR (nr sprawy: NGR/48/II.4.1/07/21).                      
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XI.5. Kontrole realizacji umowy ramowej. 

W dniu 19.08.2021 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.6. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na 

lata 2016-2023. 

 

Łączna kwota wydatkowanych środków na realizację operacji przez beneficjentów do końca 

2021 r. wyniosła 8.419.059,85 zł (obliczono na podstawie kwot z podpisanych umów, 

zawartych aneksów do nich oraz płatności ostatecznych), co stanowi 92,90 % budżetu na 

wsparcie realizacji operacji w ramach LSR. 

• Cel ogólny I Wzmocnienie potencjału sektora rybackiego na obszarze NGR  

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 2016-2021 UMWW podpisał 1 umowę o dofinansowanie na kwotę 299.842,00 

zł, co stanowi 100% budżetu na ww. przedsięwzięcie (złożony WoP na kwotę 

299.840,00 zł, wniosek nie rozliczony). 

• P I.1.2 Tworzenie nowych lub rozwijanie istniejących punktów przetwarzania 

lub sprzedaży produktów rybactwa – planowane wsparcie 899.181,00 zł, w latach 

2016-2021 UMWW podpisał 3 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 899.181,00 

zł, co stanowi 100% budżetu na ww. przedsięwzięcie (złożone 2 WoP na kwotę 

499.181,87 zł, wnioski nie rozliczone). 

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

dostaw produktów rybactwa – planowane wsparcie 690.926,00 zł, w latach 2016-

2021 UMWW podpisał 6 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 692.683,00 zł, co 

stanowi 100,25% budżetu na przedsięwzięcie (4 operacje zostały rozliczone – kwota 

448.091,00 zł). Kwota umów (aneksy/zmniejszenia kwoty dofinansowania z tyt. 

rozliczenia WoP) wynosi 690.926,00 zł, co stanowi 100% budżetu na ww. 

przedsięwzięcie. 

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 2016-2021 UMWW 

podpisał 1 umowę o dofinansowanie na kwotę 28.635,00 zł, co stanowi 13,97% budżetu 

na ww. przedsięwzięcie. 
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• 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 2016-2021 UMWW podpisał 7 umów  o  dofinansowanie na 

łączną kwotę 316.611,00 zł, co stanowi 69,63% budżetu na ww. przedsięwzięcie 

(złożono 7 WoP – kwota 315.682,00 zł, 7 operacji zostało rozliczonych – kwota 

315.732,00 zł, co stanowi 69,43% 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 1.756.066,53 zł, w latach 2016-2021 

UMWW podpisał 6 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 1.758.152,00 zł, co 

stanowi 100,12% budżetu na ww. przedsięwzięcie (złożono 5 WoP – kwota 

1.140.506,00 zł, rozliczono 1 operację – kwota 371.266,53 zł). Kwota umów 

(aneksy/zmniejszenia kwoty dofinansowania z tyt. rozliczenia WoP) wynosi 

1.756.066,53 zł, co stanowi 100% budżetu na ww. przedsięwzięcie). 

CS II.2 Rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej wodny potencjał 

obszaru 

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

wsparcie 2.112.980,00 zł, UMWW w latach 2016-2021 podpisał 8 umów o 

dofinansowanie na łączną kwotę 1.776.742,00 zł,  co stanowi 84,09% budżetu na ww. 

przedsięwzięcie (złożone 3 WoP – kwota 559.180,00 zł, 1 operacja rozliczona – kwota 

91.990,00 zł). Kwota umów (aneksy/zmniejszenia kwoty dofinansowania z tyt. 

rozliczenia WoP) wynosi 1.776.742,00 zł, co stanowi 84,09% 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 1.783.478,59 zł, w latach 2016-2021 UMWW 

podpisał 16 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 1.885.611,00 zł, co stanowi 

105,73% budżetu na ww. przedsięwzięcie (złożono 14 WoP – kwota 1.770.780,00 zł, 

rozliczono 13 operacji – kwota 1.679.098,59 zł). Kwota umów (aneksy/zmniejszenia 

kwoty dofinansowania z tyt. rozliczenia WoP) wynosi 1.768.371,59 zł, co stanowi 

99,15% budżetu na ww. przedsięwzięcie.  

• P II.3.2 Tworzenie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej –  planowane 

wsparcie 347.618,00 zł, w latach 2016-2021 UMWW  podpisał 8 umów o 
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dofinansowanie na łączną kwotę 301.767,00 zł, co stanowi 86,81% budżetu na ww. 

przedsięwzięcie (złożono 7 WoP – kwota 294.150,00 zł, rozliczono 1 operację – kwota 

43.064,94 zł). Kwota umów (aneksy/zmniejszenia kwoty dofinansowania z tyt. 

rozliczenia WoP) wynosi 300.632,94 zł, co stanowi 86,48% budżetu na ww. 

przedsięwzięcie). 

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 717.573,88 zł, w latach 2016-2021 UMWW podpisał 20 umów o 

dofinansowanie na łączną kwotę 618.774,00 zł, co stanowi 86,23% budżetu na ww. 

przedsięwzięcie (złożono 19 WoP – kwota 564.517,00 zł, rozliczono 16 operacji – 

kwota 299.045,79 zł). Kwota umów (aneksy/zmniejszenia kwoty dofinansowania z tyt. 

rozliczenia WoP) wynosi 611.565,79 zł, co stanowi 85,23% budżetu na ww. 

przedsięwzięcie). 

• Cel ogólny III Poprawa jakości życia społeczeństwa obszaru NGR poprzez 

aktywizacją 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 - 2021, NGR udzieliła łącznie 255 usług doradczych (planowane 220 usług do 

końca 2021 r.), w związku z czym zrealizowano budżet 45.000,00 zł, co stanowi 

100,00% budżetu na ww. przedsięwzięcie w latach 2016-2021. 

• P III.1.2 Organizowanie lub współuczestnictwo w inicjatywach promocyjnych i 

informacyjnych z zakresu realizacji LSR, działalności NGR oraz pozyskania                                             

i rozliczenia dofinansowania z PO Ryby – planowane wsparcie 48.271,84 zł, w 

ramach kosztów bieżących i aktywizacji (budżet 2016-2021), NGR  poniosła łączne 

koszty w wys. 47.432,38 zł, co stanowi 98,26% 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 2016-2021), 

NGR  poniosła łączne koszty w wys. 4.018,67 zł, co stanowi 100,00 % 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 39.269,22 zł, w ramach kosztów bieżących 
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i aktywizacji (budżet 2016-2021), NGR  w latach 2016-2021 NGR poniosła koszty w 

wys. 40.405,69 zł, co stanowi 102,89%. 

 

 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 2021 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 3 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 – 2 sztuki/plan 7 

sztuk, 

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 4 sztuki, 

8) Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych obiektów noclegowych, 

gastronomicznych lub atrakcji turystycznych przystosowanych do korzystania przez 

osoby niepełnosprawne – 3 sztuki/plan 3 sztuki, 

9) Liczba podjętych lub poszerzonych działalności gospodarczych świadczących usługi 

w zakresie turystyki wodnej i wędkarskiej – 4 sztuki/ plan 3 sztuki, 

10) Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych atrakcji turystycznych nad 

wodami – 3 sztuki/ 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 – 21 sztuk/ plan 22 sztuki, 

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 

– 10 sztuk/ plan 11 sztuk, 

15) Liczba wydarzeń promocyjnych i kulturalnych – 6 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 –                           

27 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 3 sztuki 

20) Liczba osób, którym udzielono doradztwa – 255 szt./plan 220 szt. (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 53 sztuki (na 31.12.2021), 

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 9 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, na które UMWW do 31.12.2021 roku podpisał umowy, przedstawia się 

następująco: 

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

samozatrudnienie) – 11 sztuk/plan 11 sztuk (rozliczono 4 szt.),  

2) Liczba osób z sektora rybackiego, które podniosły swoje kompetencje lub nabyły 

wiedzę i doświadczenie w wyniku realizacji operacji – 25 osób/plan 50 osób 

(rozliczono 0 szt.),  

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

spowodowane negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, działalnością 

zwierząt i ludzi – 7 sztuk/plan 10 sztuk (rozliczono 7 szt.), 

4) Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy poza podstawową 

działalnością rybacką przez podmioty rybackie (w tym samozatrudnienie) – 6 

sztuk/plan 6 sztuk (rozliczono 1 szt.), 

5) Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy przez podmioty spoza 

sektora rybackiego (w tym samozatrudnienie) - 11 sztuk/plan 13 sztuk 

(rozliczono 1 szt.), 

6) Liczba kobiet zatrudnionych w wyniku realizacji operacji - 8 sztuk/plan 7 sztuk 

(rozliczono 1 szt.), 

7) Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych miejsc noclegowych -                      

56 osobomiejsc/plan 100 osobomiejsc (rozliczono 8 szt.), 
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8) Liczba nowo utworzonych lub zmodernizowanych miejsc w punktach 

gastronomicznych umożliwiających spożywanie posiłku - 84 osobomiejsc/plan 

200 osobomiejsc (rozliczono 0 szt.), 

9) Liczba osób korzystających z nowo utworzonej lub zmodernizowanej publicznej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej – średnio 45.732 osób rocznie/ plan 

średnio 65.000 osób rocznie (rozliczono 19.314 osób rocznie), 

10) Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach promocyjnych, kulturalnych i 

edukacyjnych promujących obszar NGR i popularyzujących idee LSR – 5.915 

osób/plan 11.340 osób (rozliczono 1.765 osób), 

11)  Liczba osób korzystających z nowych wydawnictw, publikacji, serwisów i 

aplikacji promujących obszar NGR i popularyzujących idee LSR –                                

126.700 osób/plan 100.000 osób (rozliczono 114.000 osób) , 

12)  Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji LSR – 130 

sztuk/ plan 80 sztuk, 

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

szkoleniach informacyjnych lub korzystały z doradztwa w biurze NGR – 87%/ 

planowane 70%, 

14)  Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach promocyjnych i informacyjnych z 

zakresu realizacji LSR, działalności NGR oraz pozyskania i rozliczenia 

dofinansowania z PO RYBY– 9625 os./ planowane 5000 os. (rozliczono 4.620 

os.), 

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

– 15 osób/ planowane 15 osób (rozliczono15 osób), 

16) Liczba osób, które wzięły udział w szkoleniu, warsztacie lub innych inicjatywach 

z zakresu aktywizacji – 204 osób/plan 160 osób (rozliczono  55 osób). 

 

XI.7. Koszty bieżące i aktywizacja 2021 roku – PO RYBY 2014-2020. 
 

W 2021 roku Nadnotecka Grupa Rybacka prowadziła działania w zakresie utrzymania 

sprawności administracyjnej i funkcjonalnej biura, w celu wdrażania LSR, która przewiduje 

finansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 ze 

środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. 

XI.7.1 Umowa o dofinansowanie w ramach „Koszty bieżące i aktywizacja w 2021 r.” w 

ramach Priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze 2014 - 2020. 

Numer umowy o dofinansowanie: 00011-6523.4-SW1510011/20  

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 08.12.2020 r. (wraz z aneksem nr 1 z dnia 

31.03.2022) 

Kwoty z umowy o dofinansowanie:  

• koszty kwalifikowalne - 272 237,11 

• kwota dofinansowania - 258.625,00 zł 
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• kwota zaliczki – 258,625,00 zł 

Kwoty z umowy o dofinansowanie z uwzględnieniem podpisanego aneksu:  

• koszty kwalifikowalne - 272.036,24 zł 

• kwota dofinansowania - 258.434,00 zł 

• kwota zaliczki - 249.158,46 zł 

Okres kwalifikowalności wydatków: 1 styczeń – 31 grudnia 2021 r.  

Biuro Nadnoteckiej Grupy Rybackiej funkcjonowało do 31.03.2021 w Pile przy ul. 

Dąbrowskiego 8, natomiast od 01.04.2021 w Trzciance przy Placu Pocztowym 25. 

 

Skład Biura NGR pozostał niezmieniony – zarządzał nim 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.  

 

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. 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 nowe 

wyposażenie – smartfona oraz niszczarkę do dokumentów, ze względu na zużycie starego 

sprzętu. 

 

Nadnotecka Grupa Rybacka poniosła również koszty związane z wynajmem oraz 

utrzymaniem pomieszczenia biurowego tj. sprzątaniem, kosztami CO, energii. Od kwietnia 

Biuro NGR przeniesione zostało do nowego lokalu CIS w Trzciance, który udostępniony był 

bezpłatnie. Nie było też konieczności ponoszenia kosztów związanych z mediami oraz 

kosztów sprzątania, na czym dużo zaoszczędzono. W związku z powyższym poniesiono 

koszty związane z przeniesieniem majątku NGR do nowego pomieszczenia oraz 

przywrócenia lokalu w Pile do stanu pierwotnego. 

 

Do realizacji celów założonych 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 związku z 

przeniesieniem biura do nowego lokalu, konieczna była zmiana operatorów usług 

telekomunikacyjnych (zawarto nowe umowy), gdyż w budynku CIS nie było możliwości 

zamontowania sieci z Orange a sieć z T-mobile nie funkcjonowała dobrze. 



18 | S t r o n a  

 

 

W 2021 r. zrealizowano 2 tury naborów wniosków o dofinansowanie (razem 7 konkursów), 

w ramach których wpłynęło łącznie 29 wniosków na kwotę ok. 2,8 mln. W związku ze 

zrealizowanymi konkursami odbyło się 1 posiedzenie Rady NGR celem oceny złożonych 

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

obsługę posiedzeń).  

 

W 2021 r. NGR zrealizowała 2 szkolenia dla członków organu decyzyjnego, pracowników 

biura (zgodnie z zał. nr 7 do umowy ramowej) dot. nowelizacji LSR, procedur 

wewnętrznych (ROR) lub przepisów prawa oraz 1 wyjazd studyjny szlakiem projektów 

NGR, w trakcie którego uczestnicy – członkowie organów NGR zapoznali się z wybranymi 

zrealizowanymi projektami. 

 

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. W tym roku utworzono także mapę – bazę danych 

beneficjentów, którzy zrealizowali swoje operacje, którą zamieszczono na stronie 

internetowej NGR oraz broszurę na temat projektów beneficjentów i NGR.  

 

NGR uczestniczyła także w wydarzeniach promocyjno-kulturalnych organizowanych w 

każdej gminie członkowskiej, organizując stoisko wystawiennicze, konkursy, rozdając 

materiały promocyjne (w tym w 2 wydarzeniach w szerszym zakresie, również finansując 

degustację potraw z ryb). 

 

Ponadto w ramach animowania LSR zorganizowano 2 szkolenia związane z aplikowaniem o 

środki i wypełnianiem WoD oraz 2 szkolenia na temat zasad realizacji i rozliczania 

projektów beneficjentów, które odbywały się on-line. 

 

Zorganizowano także cykl 7 rybnych warsztatów kulinarnych dla dzieci ze szkół 

podstawowych w każdej gminie członkowskiej, które miały na celu popularyzowanie 

spożycia produktów rybnych oraz podniesienie wiedzy o walorach odżywczych ryb 

słodkowodnych.  

 

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 2021 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: 
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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 20 uczestników szkoleń/warsztatów (9 osób w 

pierwszym szkoleniu i 11 osób w drugim szkoleniu), 

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 

plakaty lub ulotki nt. szkoleń/warsztatów/zrealizowano  4 szt., w tym 1 ulotka i 1 plakat  

dot. szkol/warszt. z nab. 42-44/2021 i 1 ulotka i 1 plakat  dot. szkol/warszt. nab. 45-48/2021. 

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

wejść/zrealizowano 5751 wejść                                                                                                                                                  

7. Ilość udzielonych usług doradczych - planowano 26 szt./wykonano 26 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 4 ogłoszenia o 

naborach/zrealizowano 7 ogłoszeń o naborach (nabory od 42-48). Dodatkowo 

zamieszczono informację o ww. konkursach na facebooku NGR.  

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

10/konkurs., w tym: prasa lokalna,7 gmin, 2 członków/ zrealizowano: 11/konkurs w 

naborze 42-44/2021, w tym: 7 gmin członkowskich, 1 szt. - prasa lokalna – Tygodnik 

Nowy, 3 członków NGR (Biblioteka w Trzciance, CUK i CAO) oraz 10/konkurs w 

naborze 45-48/2021, w tym: 7 gmin członkowskich, 1 szt. - prasa lokalna – Tygodnik 

Nowy, 2 członków NGR (CAO, Gmina Człopa) 

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

planowano 40 szt., w tym ogłoszenia o naborach na stronach www gmin, członków NGR, 

lokalnej prasie/zrealizowano 73 szt., w tym: 3 ogłoszenia o naborach 42-44 w prasie 

lokalnej , 21 ogłoszeń o naborach 42-44 na stronach www gmin (7 gmin x 3 ogłoszeń), 9 

ogłoszeń o naborach 42-44 na stronach www członków NGR (Bibl. Trzcianka, CAO, CUK), 

4 ogłoszenia o naborach 45-48 w prasie lokalnej, 28 ogłoszeń o naborach 45-48 na stronach 

www gmin (7 gmin x 4 ogłoszenia), 8 ogłoszeń o naborach 45-48 na stronach www 

członków NGR (Gmina Człopa, CAO). 
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4. Liczba wydanych materiałów informacyjno-promocyjnych - planowano 2 szt., w tym 

ulotki lub plakaty nt. naborów/zrealizowano 4 szt., w tym 1 ulotka i 1 plakat o naborach 42-

44 i 1 ulotka i 1 plakat o naborach 45-48. 

 

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 2 

szkolenia/zrealizowano 2 szkolenia 

2. Ilość uczestników działań informacyjnych i promocyjnych - planowano 14 uczestników 

szkolenia/ zrealizowano 14 uczestników szkolenia (beneficjenci oraz wnioskodawcy, 

których umowy zostały wybrane do dofinansowania przez Radę NGR).                                                                         

3. Ilość udzielonych usług doradczych  - planowano 9 usług doradczych dot. realizacji 

operacji i wniosku o płatność wg rejestru usług/zrealizowano 9 szt.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

beneficjentów o zasadach realizacji i rozliczania projektów oraz ich kontroli.  

 

4. Kampania Promocyjna, w ramach której NGR zrealizowała: 

 

1. Liczba zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych - planowano 1 szt. 

(mapa-baza)/zrealizowano 1 szt. (mapa/baza),                                                                                                                                   

2. Liczba wydanych materiałów informacyjno-promocyjnych (ulotka lub broszura) - 

planowano 1 szt. (ulotka lub broszura)/zrealizowano 1 szt. broszura,                                                                                                                                         

3. Ilość informacji zamieszczonych na stronie www NGR - planowano 25 opisów na 

mapie/ zrealizowano 43 opisów na mapie 

 

Realizacja powyższego zadania przyczyniła się do wzrostu wiedzy na temat NGR, LSR 

(znajomość projektów i efektów, świadomość istnienia NGR). Miało ono na celu 

zaprezentowanie rzeczywistych efektów/zmian na obszarze NGR, które zaszły w wyniku 

realizacji operacji w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia PO RiM 2014-2020  - 

promocja działalności beneficjentów i zrealizowanych przez nich projektów za 

pośrednictwem NGR, promocja projektów zrealizowanych przez NGR. 

                                                                                                                                                                                                               

5. Promowanie wizualizacji PO RiM 2014-2020 oraz NGR, w ramach której NGR 

zrealizowała: 

 

1. Liczba wydanych materiałów informacyjno-promocyjnych  - planowano 5 szt. (gadżety 

promocyjne z logo NGR, PO Ryby, UE)/ zrealizowano 6 szt.(gadżety promocyjne z logo 
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NGR, PO Ryby, UE), w tym  - 6 rodzajów gadżetów promocyjnych (torby, breloki, worki, 

długopisy, polary, deski) .                                                                                                                                                                                                                                      

2. Liczba zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych - planowano udział w 7 

wydarzeniach/ zrealizowano udział w 7 wydarzeniach.                                                                                                                                                                                                              

3. Ilość uczestników działań informacyjnych i promocyjnych - planowano ok. 1500 osób/ 

zrealizowano 4.971 os. 

 

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 ww. 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.  

                                                                                                                                                                                                                           

6. 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: 

 

1. Liczba ankiet na temat jakości i skuteczności planu komunikacyjnego - planowano 40 

szt./ zrealizowano 123 szt. 

 

7. 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. Wskaźniki tego działania zostały zrealizowane: 

 

1. Liczba otrzymanych ankiet dot. wskaźników zrealizowanych operacji – planowano 5 

ankiet/otrzymano 23 ankiety 
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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.7.2. 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       21 528,30           21 349,73            2 416,20               178,57     

2 Koszty zatrudnienia     185 998,37         185 998,37                      -                        -       

3 Koszty szkoleń        9 920,19            9 493,10               608,97               427,09     

4 Koszty związane z komunikacją zewnętrzną        8 953,02            8 920,67            1 632,05                 32,35     

5 Koszty finansowe       14 920,00           14 920,00            2 760,00                      -       

6 
Koszty związane z monitorowaniem i 
ewaluacją LSR 

                 -                        -                        -                        -       

7 Animowanie LSR       31 354,37           31 354,37            5 274,91                      -       

Razem Etap I     272 674,25         272 036,24           12 692,13               638,01     

Nadnotecka Grupa Rybacka złożyła wniosek o płatność w dniu 28-01-2022 r. 

 

Kwoty z rozliczenia (wniosek o płatność):  

• koszty kwalifikowalne - 272.036,24 zł 

• kwota dofinansowania - 258.434,00 zł 

• kwota zaliczki - 249.158,46 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.7.3. Kontrole w ramach Priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze 2014 - 2020. 

W 2021 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 w 2021 r. w tym: 

• 22.08.2021 - cykl wydarzeń promocyjno-kulturalnych – Dożynki Zakończenie Lata 

w Krzyżu Wlkp. 

• 31.08.2021 - wizyta studyjna szlakiem projektów NGR 
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• 30.09.2021 - cykl rybnych warsztatów kulinarnych dla dzieci – warsztaty w 

Jędrzejewie 

 

Poza powyższymi, w 2021 r. UMWW przeprowadził następujące kontrole: 

• 09.06.2021 – realizacja zobowiązań w ramach koszów bieżących i aktywizacji w 

2020 r. 

• 19.08.2021 – realizacja zobowiązań w ramach umowy ramowej 

 

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

związku z czym nie wydano żadnych zaleceń pokontrolnych. 

 

XI.8. Koszty poniesione ze środków własnych NGR   

W 2021 roku Nadnotecka Grupa Rybacka poniosła również koszty, które nie zostały 

zakwalifikowane w ramach kosztów bieżących aktywizacji w 2021 roku ze środków PO 

Rybactwo i Morze 2014-2020. Łączna kwota poniesionych kosztów w 2021 r. wyniosła 

31.673,01 zł  (w tym 210,92 zł stanowią koszty niekwalifikowalne projektu w ramach 

„Kosztów bieżących i aktywizacji w 2021 r.”). 

 W ramach środków własnych NGR poniesiono następujące koszty: 

1. Licencja związana z oprogramowaniem antywirusowym –  przedłużenie na 1 rok - 

5,57 zł    

2. Zwrot kosztów przejazdu – 1.038,59 zł    

3. Abonament za domenę - 32,35 zł   

4. Opłaty parkingowe - 2,00 zł     

5. Koszty organizacji spotkań organów NGR – 2.558,86 zł    

6. Opłaty bankowe - 449,00 zł    

7. Ubezpieczenie – 2.745,53 zł   

8. Koszty księgowe – 15.000,00 zł    

9. Koszty likwidacji majątku - 637,20 zł  

10. Koszty projektu współpracy – Litwa (koszty międzyokresowe) - 743,00 zł    

11. Wiązanka pogrzebowa - 250,00 zł   

12. Usługa prawna - 4.457,00 zł    

13. Usługa informatyczna - 173,00 zł    

14. Demontaż klimatyzacji - 399,75 zł     

15. Warsztaty sushi w Trzciance – 3.181,16 zł  

 

XI.9. Składki członkowskie oraz inne wpływy (rachunek podstawowy) 
 

Łączne przychody w 2021 wyniosły 74.330,54 zł - stanowiły je głównie składki 

członkowskie w wysokości 42.400,00 zł, z tego 35.000,00 zł to składki wpłacone przez 7 

gmin członkowskich (1 składka za 2021 r. w wys. 100 zł wpłacona została w 2020 r.). 
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Organizacje pozarządowe zwolnione były z opłacania składek członkowskich. Szczegółowe 

wpływy przedstawiono poniżej. 

 

W 2021 roku na rachunek podstawowy NGR wpłynęły środki z tytułu: 

 

1. składek członkowskich za 2021 r. – 41.200,00 zł 

2. sprzedaży składników majątku i wyposażenia NGR – 1.665,00 zł  

3. opłaty za wyjazd studyjny na obszar RLGD Opolszczyzna – 1.372,00 zł 

4. zwrot środków z LGR 7 Ryb z tytułu wspólnego dojazdu na wizytę studyjną w ramach 

kosztów bieżących i aktywizacji w 2021 r. (połowa kosztów dojazdu na podstawie 

noty księgowej) – 427,09 zł 

5. zwrotu środków z tytułu rozliczenia zadania „Koszty bieżące i aktywizacja w 2019 r.” 

(dotacja) – 21.189,54 zł 

6. zwrotu środków z tytułu rozliczenia zadania „Koszty bieżące i aktywizacja w 2020 r.” 

(dotacja) – 7.276,91 zł 

 

W 2021 roku do kasy wpłynęły środki z tytułu: 

 

1. składek członkowskich za 2021 r. – 1.200,00 zł 

XII. Walne Zebrania Członków NGR w 2021 roku. 

XII.1. Członkowie NGR. 

W roku 2021 do Nadnoteckiej Grupy Rybackiej przystąpiło 12 nowych członków 

(dodatkowo 1 członek złożył ponownie deklarację członkowską, po wykluczeniu za 

nieopłacenie składki i po jej zapłaceniu), 4 osoby wykluczono z członkostwa w NGR za 

nieopłacenie składki członkowskiej za 2021 rok (po czym 2 osoby opłaciły składkę, w tym 1 

osoba odwołała się do WZC), 1 osoba złożyła rezygnację z członkostwa w NGR oraz 1 

członkostwo ustało z powodu śmierci. W związku z powyższym na dzień 31.12.2021 r. 

Stowarzyszenie NGR zrzeszało 97 członków.  

XII.2. Walne Zebrania Członków NGR w 2021 roku. 

W roku 2021 odbyły się 3 posiedzenia Walnego Zebrania Członków NGR. Ze względu na 

pandemię COVID-19, na podstawie znowelizowanego Statutu, 1 posiedzenie odbyło się w 

formie on-line. 

XII.2.1. Walne Zebranie Członków NGR 01-04-2021 r. (w formie on-line) 

Omawiane zagadnienia: 

1. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady NGR  

2. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie zbycia praw do składników majątku 

(projekty realizowane w ramach PO Ryby 2007-2013). 
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3. Zmiany Statutu NGR oraz uchwalenie tekstu jednolitego Statutu NGR (zmiana siedziby 

NGR) 

4. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej 

WZC podjęło następujące uchwały: 

1. Uchwała nr 1/01.04.2021 WZC z dnia 01.04.2021 r. w sprawie odwołania członka Rady 

NGR. 

2. Uchwała nr 2/01.04.2021 WZC z dnia 01.04.2021 r. w sprawie sposobu głosowania 

przy uzupełnieniu składu Rady NGR. 

3. Uchwała nr 3/01.04.2021 WZC z dnia 01.04.2021 r. w sprawie wyboru nowego członka 

Rady NGR. 

4. Uchwała nr 4/01.04.2021 WZC z dnia 01.04.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie składników majątku Stowarzyszenia, których wartość przekracza 20 000 zł. 

5. Uchwała nr 5/01.04.2021 WZC z dnia 01.04.2021 r. w sprawie zmiany Statutu 

Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. 

6. Uchwała nr 6/01.04.2021 WZC z dnia 01.04.2021 r. w sprawie uchwalenia tekstu 

jednolitego Statutu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. 

XII.2.2. Walne Zebranie Członków NGR 02-09-2021 r. 

Omawiane zagadnienia: 

1. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia NGR za rok obrotowy 2020  

2. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Stowarzyszenia 

NGR  w 2020 roku  

3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady za 2020 rok  

4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli całokształtu działalności 

Stowarzyszenia w 2020 roku, ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania z 

działalności NGR za 2020 rok  

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za 2020 rok Zarządowi NGR. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania członka NGR od Uchwały Zarządu 

nr 2/03.08.2021 z dnia 3.08.2021 w sprawie wykluczenia z członkostwa w NGR osób, 

które nie opłaciły składki za 2021 r. 

7. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. 

WZC podjęło następujące uchwały: 

1. Uchwała nr 1/02.09.2021 WZC w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy 2020. 

2. Uchwała nr 2/02.09.2021 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego 

Zarządu z działalności Stowarzyszenia Nadnoteckiej Grupy Rybackiej  za rok 2020. 

3. Uchwała nr 3/02.09.2021 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadnoteckiej 

Grupy Rybackiej za rok 2020. 
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4. Uchwała nr 4/02.09.2021 WZC w sprawie przyjęcia sprawozdania i protokołu Komisji 

Rewizyjnej za 2020 rok. 

5. Uchwała nr 5/02.09.2021 WZC w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NGR za 

rok 2020. 

6. Uchwała nr 6/02.09.2021 WZC w sprawie rozpatrzenia odwołania członka NGR od 

Uchwały Zarządu nr 2/03.08.2021 z dnia 3.08.2021 w sprawie wykluczenia z 

członkostwa w NGR osób, które nie opłaciły składki za 2021 r. 

XII.2.3. Walne Zebranie Członków NGR 03-11-2021 r. 

Omawiane zagadnienia: 

1. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu NGR  

2. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej NGR  

3. Przeprowadzenie wyborów do Rady NGR  

4. Przedstawienie informacji z bieżącej działalności Nadnoteckiej Grupy Rybackiej. 

WZC podjęło następujące uchwały: 

1. Uchwała nr 1/03.11.2021 WZC w sprawie sposobu głosowania przy wyborze Zarządu, 

Komisji Rewizyjnej oraz Rady NGR. 

2. Uchwała nr 2/03.11.2021 WZC w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu NGR. 

3. Uchwała nr 3/03.11.2021 WZC w sprawie ustalenia liczby członków Komisji 

Rewizyjnej NGR. 

4. Uchwała nr 4/03.11.2021 WZC w sprawie ustalenia liczby członków Rady NGR. 

5. Uchwała nr 5/03.11.2021 WZC w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia NGR na 

nową kadencję. 

6. Uchwała nr 6/03.11.2021 WZC w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 

NGR na nową kadencję. 

7. Uchwała nr 7/03.11.2021 WZC w sprawie wyboru Rady Stowarzyszenia NGR na nową 

kadencję. 

XIII. Działalność Zarządu NGR w 2021 roku. 

W 2021 roku Zarząd NGR obradował 14 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 5 razy zdalnie w formie wideokonferencji (on-line), 7 razy w formie 

mieszanej (on-line oraz w biurze) oraz 2 razy tradycyjnie w biurze. Ponadto Zarząd NGR 

podjął 17 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 - 18.01.2021 r. (forma mieszana) 

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

Rybackiej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-

2023. 

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 

Regulaminu Organizacyjnego Rady NGR. 

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

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR. 

5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany wynajmowanego lokalu biurowego. 

6. Sprawy bieżące NGR: sprawa związana z pozyskaniem dokumentów od Denumeratio 

Sp. z o.o. 

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała Zarządu NGR nr 1/18.01.2021 warunkowa z dnia 18.01.2021 w sprawie 

uchwalenia zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego Rybackiej Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. 

2. Uchwała Zarządu NGR nr 2/18.01.2021 warunkowa z dnia 18.01.2021 w sprawie 

uchwalenia zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego Procedury ustalania lub zmiany 

lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

3. Uchwała Zarządu NGR nr 3/18.01.2021 z dnia 18.01.2021 warunkowa w sprawie 

uchwalenia zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Rady 

NGR. 

4. Uchwała Zarządu NGR nr 4/18.01.2021 z dnia 18.01.2021 warunkowa w sprawie 

uchwalenia zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego Procedury wyboru i oceny operacji 

w ramach wdrażania LSR. 

5. Uchwała Zarządu NGR nr 5/18.01.2021 z dnia 18.01.2021 r. w sprawie zmiany 

wynajmowanego lokalu biurowego oraz siedziby NGR wraz z pismem dot. 

wypowiedzeniem umowy dotychczasowego lokalu biurowego. 

XIII.2 Posiedzenie Zarządu NGR - 11.02.2021 r. (w formie on-line) 

Poruszane zagadnienia: 

1. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany harmonogramu naborów wniosków. 

2. Podjęcie Uchwał w sprawie ogłoszenia naborów wniosków (nabory 42-44/2021). 

3. Sprawy bieżące: 

• zmiana wynajmowanego biura,  

• omówienie bieżących działań NGR. 

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała Nr 1/11.02.2021 z dnia 11.02.2021 zmieniająca Uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia harmonogramu konkursów ogłaszanych w ramach wdrażania LSR 

2016-2023. 
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2. Uchwała Nr 2/11.02.2021 z dnia 11.02.2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego o uzgodnienie terminu naboru wniosków w 

ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (nabór 42/2021). 

3. Uchwała Nr 3/11.02.2021 z dnia 11.02.2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego o uzgodnienie terminu naboru wniosków w 

ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (nabór 43/2021). 

XIII.3. Posiedzenie Zarządu NGR -  10.03.2021 r. (w formie on-line) 

Poruszane zagadnienia: 

1. Przedstawienie ofert w zakresie postępowania (karnego/sądowego) dot. przygotowania 

dokumentów do właściwych organów z uwagi na nie otrzymanie wszystkich 

dokumentów księgowych oraz zwrot poniesionych kosztów za wykonanie usługi przez 

inną firmę księgową. 

2. Omówienie pisma z UMWW dot. wykorzystania różnic kursowych oraz podjęcie 

decyzji w tym zakresie. 

3. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia nowego członka NGR. 

4. Sprawy bieżące: 

• WZC 

• omówienie bieżących działań NGR 

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała Nr 1/10.03.2021 z dnia 10 marca 2021 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 -  17.03.2021 r. (w formie on-line) 

Poruszane zagadnienia: 

1. Wybór oferty kancelarii Prawnej w zakresie postępowania (karnego/sądowego) dot. 

przygotowania dokumentów do właściwych organów z uwagi na nie otrzymanie 

wszystkich dokumentów księgowych oraz zwrot poniesionych kosztów za wykonanie 

usługi przez inną firmę księgową. 

2. Ustalenie terminu, miejsca oraz propozycji porządku obrad Walnego Zebrania 

Członków. 

3. UMWW – termin naborów 42-44/2021 i szkolenie WoP 23.03.2021 – dyskusja. 

4. Podjęcie Uchwały w sprawie składników majątku i wyposażenia. 

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała Zarządu NGR Nr 1/17.03.2021 z dnia 17.03.2021 w sprawie zwołania 

Walnego Zebrania Członków w dniu 01.04.2021 r. 

2. Uchwała Zarządu NGR Nr 2/17.03.2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zmiany 

terminu naborów wniosków o dofinansowanie. 
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3. Uchwała Zarządu NGR Nr 3/17.03.2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zmiany zał. 

Nr 4 do umowy koszty bieżące i aktywizacja 2021 -harmonogram działań 

informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych. 

4. Uchwała Zarządu NGR nr 4/17.03.2021 z dnia 17.03.2021 roku w sprawie 

postępowania ze składnikami majątku NGR. 

XIII.5. Posiedzenie Zarządu NGR – 19.04.2021 r. (w formie on-line) 

Poruszane zagadnienia: 

1. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków NGR. 

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

2020- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych. 
3. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji planu 

komunikacji na 2021 rok. 

4. Przedstawienie sprawozdania ewaluacyjnego za 2020 rok. 

5. Ocena jakości zadań realizowanych przez pracowników Biura za 2020 rok. 

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

biura Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 

(sobota). 

7. Potwierdzenie zaproponowanego przez Przewodniczącego Rady miejsca i terminu 

posiedzenia Rady w związku z naborami wniosków 42-44. 

8. Sprawy bieżące NGR. 

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała Zarządu NGR Nr 1/19.04.2021 z dnia 19.04.2021 w sprawie przyjęcia do 

NGR członków, którzy złożyli deklaracje członkowskie i dopuszczenia ich, jako 

pełnoprawnych członków Stowarzyszenia, do czynnego udziału w WZC. 

2. Uchwała Zarządu NGR Nr 2/19.04.2021 z dnia 19.04.2021 w sprawie zmiany zał. nr 4 

do umowy koszty bieżące i aktywizacja 2021- harmonogram działań informacyjnych, 

szkoleniowych i promocyjnych. 

3. Uchwała Zarządu NGR Nr 3/19.04.2021 z dnia 19.04.2021 w sprawie zmiany 

harmonogramu realizacji planu komunikacji na 2021 rok. 

4. Uchwała Zarządu NGR Nr 4/19.04.2021 z dnia 19.04.2021 w sprawie wykorzystania 

dnia wolnego od pracy przez pracowników biura Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za 

święto przypadające w dniu 1 maja 2021 (sobota). 

XIII.6. Posiedzenie Zarządu NGR – 24.06.2021 r. (forma mieszana) 

Poruszane zagadnienia: 

1. Informacja nt. postępu wdrażania LSR, w tym pismo Marszałka oraz różnice kursowe. 

2. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany harmonogramu naborów wniosków. 

3. Podjęcie Uchwały w sprawie ustania członkostwa. 

4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia nowego członka NGR. 



30 | S t r o n a  

 

5. Podjęcie Uchwały 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. 

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

2020- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych. 

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania merytorycznego Zarządu 

z działalności NGR za 2020 rok. 

8. Przekazanie tablic opisujących gospodarstwa rybackie użytkowanych przez właścicieli 

gospodarstw rybackich (perspektywa finansowa 2007-2013), 

9. Sprawy bieżące NGR: 

• postęp sprawy Denumeratio prowadzonej przez Kancelarię GRANT, 

• informacja w zakresie niezapłaconych składek członkowskich za 2021 rok, 

• udział NGR w wydarzeniach kulturalnych, 

• sprawy pracownicze. 

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała Zarządu NGR nr 1/24.06.2021 z dnia 24.06.2021 zmieniająca Uchwałę w 

sprawie zatwierdzenia harmonogramu konkursów ogłaszanych w ramach wdrażania LSR 

2016-2023. 

2. Uchwała Zarządu NGR nr 2/24.06.2021 z dnia 24.06.2021 w sprawie ustania 

członkostwa. 

3. Uchwała  Zarządu NGR nr 3/24.06.2021 z dnia 24.06.2021 w sprawie przyjęcia do NGR 

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

członka Stowarzyszenia, do czynnego udziału w WZC. 

4. Uchwała Zarządu NGR nr 4/24.06.2021 z dnia 24.06.2021 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. 

5. Uchwałę Zarządu NGR Nr 5/24.06.2021 z dnia 24.06.2021 w sprawie zmiany zał. nr 4 do 

umowy koszty bieżące i aktywizacja 2021- harmonogram działań informacyjnych, 

szkoleniowych i promocyjnych 

6. Uchwała Zarządu NGR nr 6/24.06.2021 z dnia 24.06.2021 w sprawie wyrażenia zgody 

na zbycie składników majątku Stowarzyszenia, których wartość nie przekracza 20 000 zł. 

XIII.7. Posiedzenie Zarządu NGR – 03.08.2021 r. (forma mieszana) 

Poruszane zagadnienia: 

1. Informacja nt. nowego okresu programowania. 

2. Podjęcie Uchwały w sprawie rezygnacji z członkostwa w Nadnoteckiej Grupie 

Rybackiej.  

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

członkowskiej za 2021 rok. 
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4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia nowego członka NGR. 

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

2020- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych. 

6. Ustalenie terminu, miejsca oraz propozycji porządku obrad Walnego Zebrania 

Członków. 

7. Podjęcie decyzji w sprawie aktualizacji LSR oraz planowanych zmian w załączniku nr 2 

do umowy ramowej tj. Harmonogramie planowanych naborów wniosków (w 

szczególności z uwagi na otrzymanie dodatkowych środków z tzw. różnic kursowych) 

na podstawie przedstawionego Raportu Kierownika Biura NGR. 

8. Sprawy bieżące NGR: 

• informacja nt. postępu wdrażania LSR, 

• wizyty studyjne oraz konferencja, itp.  

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała Zarządu NGR nr 1/03.08.2021 z dnia 03 sierpnia 2021 w sprawie przyjęcia 

rezygnacji z członkostwa w NGR. 

2. Uchwała Zarządu NGR nr 2/03.08.2021 z dnia 03 sierpnia 2021 w sprawie wykluczenia 

z członkostwa w NGR osób, które nie opłaciły składki za 2021 r. 

3. Uchwała Zarządu NGR nr 3/03.08.2021 z dnia 03 sierpnia 2021 w sprawie przyjęcia do 

NGR członka, który złożył deklaracje członkowską i dopuszczenia go, jako 

pełnoprawnego członka Stowarzyszenia, do czynnego udziału w WZC. 

4. Uchwała Zarządu NGR nr 4/03.08.2021 z dnia 03.08.2021 w sprawie zmiany zał. nr 4 

do umowy koszty bieżące i aktywizacja 2021- harmonogram działań informacyjnych, 

szkoleniowych i promocyjnych. 

5. Uchwała Zarządu NGR Nr 5/03.08.2021 z dnia 03 sierpnia 2021 w sprawie zwołania 

Wlanego Zebrania Członków w dniu 2 września 2021 r. 

XIII.8. Posiedzenie Zarządu NGR – 24.08.2021 r. . (forma mieszana) 

Poruszane zagadnienia: 

1. Omówienie informacji przekazanych przez UMWW, w tym pisma MRiRW w zakresie 

wykorzystania środków z tzw. różnic kursowych. 

2. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia nowego członka NGR. 

3. Podjęcie Uchwały w sprawie aktualizacji danych członków NGR. 

4. Sprawy bieżące: 

• WZC 

• współpraca 

• „Karpiówka” 

• objazd projektów 

Podjęte uchwały: 
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1. Uchwała Zarządu NGR nr 1/24.08.2021 z dnia 24.08.2021 w sprawie przyjęcia do NGR 

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

członka Stowarzyszenia, do czynnego udziału w WZC. 

2. Uchwała Zarządu NGR nr 2/24.08.2021 z dnia 24.08.2021 roku w sprawie zmiany 

Uchwały Zarządu nr 2/10.12.2020 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji danych 

członków NGR. 

XIII.9. Posiedzenie Zarządu NGR – 02.09.2021 r. (w formie tradycyjnej) 

Poruszane zagadnienia: 

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

2021- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych. 

2. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej 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. 

3. Akceptacja kosztów rozszerzenia polisy na OC organizatora imprez. 

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała Zarządu NGR nr 1/02.09.2021 z dnia 02.09.2021 w sprawie zmiany zał. nr 4 

do umowy koszty bieżące i aktywizacja 2021- harmonogram działań informacyjnych, 

szkoleniowych i promocyjnych. 

2. Uchwała Zarządu NGR nr 2/02.09.2021 z dnia 02.09.2021 w sprawie zmiany Uchwały 

Zarządu NGR nr 4/24.06.2021 z dnia 24.06.2021 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. 

XIII.10. Posiedzenie Zarządu NGR – 09.09.2021 r. (forma mieszana) 

Poruszane zagadnienia: 

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

Rybackiej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-

2023. 

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

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR. 

3. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany harmonogramu naborów wniosków. 

4. Podjęcie Uchwał w sprawie ogłoszenia naborów wniosków (nabory 45-48/2021). 

5. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia nowych członków NGR. 

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała Zarządu NGR nr 1/09.09.2021 warunkowa z dnia 09.09.2021 w sprawie 

uchwalenia zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego Rybackiej Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. 
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2. Uchwała Zarządu NGR nr 2/09.09.2021 warunkowa z dnia 09.09.2021 w sprawie 

uchwalenia zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego Procedury wyboru i oceny operacji 

w ramach wdrażania LSR. 

3. Uchwała Zarządu NGR nr 3/09.09.2021 z dnia 09.09.2021 roku zmieniająca Uchwałę w 

sprawie zatwierdzenia harmonogramu konkursów ogłaszanych w ramach wdrażania 

LSR 2016-2023. 

4. Uchwała Zarządu NGR nr 4/09.09.2021 z dnia 09.09.2021 r. 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 5/09.09.2021 z dnia 09.09.2021 r. 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 6/09.09.2021 z dnia 09.09.2021 r. w sprawie wystąpienia z 

wnioskiem do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o uzgodnienie terminu naboru 

wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

7. Uchwała Zarządu NGR nr 7/09.09.2021 z dnia 09.09.2021 r. w sprawie wystąpienia z 

wnioskiem do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o uzgodnienie terminu naboru 

wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

8. Uchwała Zarządu NGR nr 8/09.09.2021 z dnia 9 września 2021 roku w sprawie 

przyjęcia do NGR członków, którzy złożyli deklaracje członkowskie i dopuszczenia ich, 

jako pełnoprawnych członków Stowarzyszenia, do czynnego udziału  w WZC. 

XIII.11. Posiedzenie Zarządu NGR – 01.10.2021 r. (forma mieszana) 

Poruszane zagadnienia: 

1. Omówienie wstępnie zaplanowanego budżetu na 2022 rok. 

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

Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR. 

3. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany harmonogramu naborów wniosków. 

4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany terminów naborów wniosków. 

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

2021- harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych. 

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała Zarządu NGR nr 1/01.10.2021 warunkowa z dnia 01.10.2021 w sprawie 

uchwalenia zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego Procedury wyboru i oceny operacji 

w ramach wdrażania LSR 

2. Uchwała Zarządu NGR nr 2/01.10.2021 z dnia 01.10.2021 zmieniająca Uchwałę w 

sprawie zatwierdzenia harmonogramu konkursów ogłaszanych w ramach wdrażania 

LSR 2016-2023. 

3. Uchwała Zarządu NGR nr 3/01.10.2021 z dnia 01.10.2021 w sprawie zmiany terminu 

naborów wniosków o dofinansowanie. 
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4. Uchwała Zarządu NGR nr 4/01.10.2021 z dnia 01.10.2021 w sprawie zmiany zał. nr 4 

do umowy koszty bieżące i aktywizacja 2021 - harmonogram działań informacyjnych, 

szkoleniowych i promocyjnych. 

XIII.12. Posiedzenie Zarządu NGR – 21.10.2021 r. (forma mieszana) 

Poruszane zagadnienia: 

1. List Marszałka Województwa Wielkopolskiego dot. nowej perspektywy finansowej. 

2. Pismo UMWW w zakresie zaleceń dot. przeprowadzenia szkolenia członków Rady 

(Procedura, Regulamin Rady). 

3. Ustalenie terminu, miejsca oraz propozycji porządku obrad Walnego Zebrania 

Członków. 

4. Sprawy bieżące.  

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała nr 1/21.10.2021 z 21.10.2021 w sprawie zwołania Walnego Zebrania 

Członków w dniu 3.11.2021. 

XIII.13. Posiedzenie Zarządu NGR – 03.11.2021 r. (w formie tradycyjnej) 

Poruszane zagadnienia: 

1. Wybór Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza oraz Skarbnika Zarządu oraz podjęcie 

uchwały w sprawie ukonstytuowania się Zarządu NGR na nową kadencję. 

Podjęte uchwały: 

1. Uchwała Zarządu NGR nr 1/03.11.2021 w sprawie wyboru Prezesa, Wiceprezesów, 

Sekretarza oraz Skarbnika Zarządu NGR. 

XIII.14. Posiedzenie Zarządu NGR – 14.12.2021 r. (w formie on-line) 

Poruszane zagadnienia: 

1. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej 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. Podjęcie Uchwały w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników 

biura Nadnoteckiej Grupy Rybackiej za święto przypadające w dniu 25.12.2021 r. i 

01.01.2022 r. 

3. Przedstawienie informacji dot. zakończonych naborów wniosków 45-48/2021. 

4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia nowego członka NGR. 

5. Sprawy bieżące: 

• sprawy pracownicze, 

• omówienie projektów współpracy, w tym zrealizowanego projektu na Opolszczyznę. 

• aktualna informacja dot. sprawy Denumeratio. 
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Podjęte uchwały: 

1. Uchwała Zarządu NGR nr 1/14.12.2021 z dnia 14.12.2021 w sprawie zmiany Uchwały 

Zarządu NGR nr 2/02.09.2021 z dnia 02.09.2021 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 2/14.12.2021 z dnia 14.12.2021 roku w sprawie 

wykorzystania dni wolnych od pracy przez pracowników biura Nadnoteckiej Grupy 

Rybackiej za święta przypadające w soboty  (26.12.2021 i 01.01.2022). 

3. Uchwała Zarządu NGR nr 3/14.12.2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku w sprawie 

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

pełnoprawnego członka Stowarzyszenia, do czynnego udziału w WZC. 

XIII.12. Uchwały elektroniczne Zarządu NGR. 

 W 2021 roku Zarząd NGR podjął 17 uchwał elektronicznych: 

1. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR Nr 1/11.01.2021 z dnia 11.01.2021 roku w 

sprawie zmiany zestawienia rzeczowo-finansowego na 2020 rok 

2. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR nr 2/11.01.2021 z dnia 11.01.2021 r. 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 1/21.01.2021 z dnia 21 stycznia 2021 roku w 

sprawie zmiany Harmonogramu realizacji planu komunikacji na 2020 r. 

4. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR nr 1/03.02.2021 z dnia 03.02.2021 r. w sprawie 

zmiany zał. nr 4 do umowy koszty bieżące i aktywizacja 2021- harmonogram działań 

informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych 

5. Uchwała elektroniczna Zarządu Nadnoteckiej Grupy Rybackiej Nr 1/12.02.2021 z dnia 

12.02.2021 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego o uzgodnienie terminu naboru wniosków w ramach realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju 

6. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR nr 2/12.02.2021 z dnia 12.02.2021 roku 

zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu konkursów ogłaszanych 

w ramach wdrażania LSR 2016-2023 

7. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR nr 1/01.03.2021 z dnia 01.03.2021 r. w sprawie 

zmiany zał. nr 4 do umowy koszty bieżące i aktywizacja 2021- harmonogram działań 

informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych 
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8. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR Nr 1/27.04.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku w 

sprawie podwyżki wynagrodzenia oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla 

Kierownik Biura NGR 

9. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR Nr 1/28.06.2021 z 28 czerwca 2021 roku w 

sprawie podwyżki wynagrodzeń oraz ustalenia wysokości wynagrodzeń dla 

pracowników Biura NGR 

10. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR Nr 1/27.07.2021 z dnia 27 lipca 2021 roku w 

sprawie organizacji warsztatów sushi oraz animacji dla dzieci w dniu 28.07.2021 na 

terenie Centrum Integracji Społecznej w Trzciance 

11. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR nr 1/29.07.2021 z dnia 29 lipca 2021 roku w 

sprawie zatwierdzenia zmian oraz tekstu jednolitego Regulaminu Biura NGR 

12. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR Nr 1/17.08.2021 z dnia 17 sierpnia 2021 roku 

zmieniająca Uchwałę w  sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków  w dniu 02 

września 2021 r. 

13. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR Nr 1/07.10.2021 z dnia 07.10.2021 roku w 

sprawie akceptacji budżetu w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja na 2022 

rok” 

14. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR Nr 1/15.10.2021 z dnia 15 października 2021 roku 

w sprawie przyjęcia do NGR członków, którzy złożyli deklaracje członkowskie i 

dopuszczenia ich, jako pełnoprawnych członków Stowarzyszenia, do czynnego udziału 

w WZC 

15. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR Nr 1/18.11.2021 z dnia 18 listopada 2021 roku w 

sprawie zatwierdzenia Harmonogramu realizacji planu komunikacji na 2022 r. 

16. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR Nr 1/28.12.2021 z dnia 28.12.2021 roku w 

sprawie przyznania nagrody pracownikom Biura NGR 

17. Uchwała elektroniczna Zarządu NGR nr 1/29.12.2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku w 

sprawie zmiany Uchwały Zarządu NGR nr 2/14.12.2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku w 

sprawie wykorzystania dni wolnych od pracy przez pracowników biura Nadnoteckiej 

Grupy Rybackiej za święta przypadające w soboty (25.12.2021 i 01.01.2022) 

XIV. Przychody i wydatki NGR w 2021 roku. 

  Stan środków pieniężnych na 31.12.2021: 

• Stowarzyszenie KASA:                                                                            1.502,61 zł 

• Stowarzyszenie RACHUNEK BANKOWY BNP PARIBAS BANK POLSKA SA:
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rachunek podstawowy                161.790,38 zł 

koszty bieżące i aktywizacja 2020         0,00 zł 

 koszty bieżące i aktywizacja 2021                                                           9.466,54 zł 

 koszty bieżące i aktywizacja 2022         0,00 zł 

 


