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Sprawozdanie Rady LGR „7 Ryb” za rok 2017. 

Skład Rady Stowarzyszenia w 2017 r. przedstawiał się następująco : 

1. Janusz Woźniak – Przewodniczący Rady , 

2. Kamila Bąk – Wiceprzewodnicząca Rady,  

3. Marek Szeszycki – Członek Rady, 

4. Wojciech Michalski – Członek Rady, 

5. Violetta Winiecka – Członek Rady, 

6. Robert Kowalewski – Członek Rady, 

7. Marek Hallas – Członek Rady, 

8. Roman Madaj – Członek Rady, 

9. Sylwia Król – Członek Rady, 

10. Paweł Andrzejczak – Członek Rady, 

11. Robert Filipiak – Członek Rady, 

12. Eugeniusz Kucner – Członek Rady, 

13. Łukasz Malczewski – Członek Rady, 

14. Bogusława Jagodzińska – Członek Rady, 

15. Tomasz Szrama – Członek Rady, 

W roku 2017 Rada odbyła 6 posiedzeń w tym 1 związane z procedurą aktualizacji 

LSR i zmiany kryteriów wyboru operacji, a 5 dotyczyło wyboru wniosków o dofinansowanie. 

 Rada Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” liczyła 15 członków, a średnia frekwencja na 

posiedzeniu Rady w 2017 roku wynosiła 12,67 osób, czyli 84,47 %. 

Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 27 marca 2017 r. i dotyczyło Konsultacji 

projektu zmian LSR oraz kryteriów wyboru operacji. 

  

W roku 2017 beneficjenci złożyli 29 wniosków o dofinansowanie, które za 

pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej, po analizie, ocenie i wyborze przez organ 

decyzyjny Stowarzyszenia, trafiły do Samorządu Województwa. 

 Wnioskowana kwota wynikająca ze wszystkich złożonych projektów wyniosła  

5.578.536,10 zł, a limit dostępnych środków wynosił  6.345.000,00 zł. 

http://www.7ryb.pl/
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  W ramach naborów ogłoszonych przez Lokalną Grupę Rybacką „7 Ryb” w dniu 4 

lipca 2017 r. numer: 

 I - przedsięwzięcie 1.1.1 wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę 367.999,64 zł przy 

alokacji  600.000,00 zł  

 II - przedsięwzięcie 1.1.2 wpłynęły 2 wnioski na łączną kwotę 458.385,54 zł przy 

alokacji  200.000,00 zł. Jeden wniosek został wycofany przed posiedzeniem Rady. 

 III - przedsięwzięcie 1.2.1 nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie przy limicie 

400.000,00 zł  

 IV - przedsięwzięcie 1.2.2 wpłynęło 14 wniosków na łączną kwotę 2.607.172,92 zł 

przy alokacji  3.000.000,00 zł.  

 V - przedsięwzięcie 2.1.1 wpłynęły 4 wnioski na łączną kwotę 825.000,00 zł przy 

alokacji  825.000,00 zł.  

 VI - przedsięwzięcie 2.2.1 wpłynęło 7 wniosków na łączną kwotę 1.319.978,00 zł 

przy alokacji  1.320.000,00 zł.  

 

W dniu 11 września 2017 r. posiedzenia Rady dotyczące analizy, oceny i wyboru 

wniosków do dofinansowania z przedsięwzięcia:  

 1.1.1 po ocenie wniosków wybrano 2 projekty do dofinansowania mieszczących się 

w limicie dostępnych środków. 

 1.1.2 po ocenie wniosków wybrano 1 projekt do dofinansowania, który po 

obniżeniu kwoty wsparcia mieścił się w limicie dostępnych środków. 

 1.1.1 po ocenie wniosków wybrano 14 projektów do dofinansowania mieszczących 

się w limicie dostępnych środków. 

Natomiast w dniu 12 września 2017 r. posiedzenia Rady dotyczące analizy, oceny i 

wyboru wniosków do dofinansowania z przedsięwzięcia:  

 2.1.1 po ocenie wniosków wybrano 4 projekty do dofinansowania mieszczących się 

w limicie dostępnych środków. 

 2.2.1 po ocenie wniosków wybrano 7 projektów do dofinansowania mieszczących 

się w limicie dostępnych środków. 

 

Ustalenia i wybory Rady przyjęte zostały stosownymi uchwałami, które wraz z całą 

dokumentacją naborową przekazane zostały do Samorządu Województwa, celem dalszej 

weryfikacji. 

  Ponadto w 2017 roku członkowie Rady uczestniczyli w cyklu szkoleń, który został 

przeprowadzony zgodnie z planem szkoleń: 27 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy 

Wągrowiec, cykl obejmował 3 szkolenia, w których uczestniczyło 11 członków Rady. 
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mailto:stowarzyszenie7ryb@wp.pl


  
 

 

 

Siedziba Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” – ul. Kolejowa 24, 62-100 Wągrowiec 

nr tel.  67 2547 441, strona internetowawww.7ryb.pl, e-mail stowarzyszenie7ryb@wp.pl 

Przeprowadzono również dodatkowe szkolenie w dniu 6.09.2017 r. dla członków Rady, 

którzy nie mogli uczestniczyć w szkoleniu w powyższym terminie, które poprowadzili 

pracownicy Biura.  

 

 

   

  

 

 

……………………………………….. ………………………………………….. 

                 data         Janusz Woźniak 
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