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SPRAWOZDANIE  

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LGR „7 RYB”  

ZA 2018 R. 

 

  

I. WSTĘP 

 

1) Członkowie Stowarzyszenia  

Na dzień 31.12.2018 r. Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” zrzeszało 125 członków, w tym: 

a) 12 z sektora publicznego,  

b) 14 z sektora społecznego,   

c) 61 z sektora gospodarczego, 

d) 45 mieszkańców. 

Z pośród ww. sektorów część tych osób reprezentuje jednocześnie dwa sektory np. mieszkaniec                                                  

i przedstawiciel sektora społecznego lub mieszkaniec i przedsiębiorca. Ponadto 13 członków 

Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” zaliczana jest do sektora rybackiego, w tym 1 podmiot sektora 

publicznego, 1 podmiot sektora społecznego oraz 11 podmiotów sektora gospodarczego.  

2) Rachunki bankowe 

Stan środków na rachunkach bankowych Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” na dzień 31.12.2018 r. 

przedstawiał się następująco: 

• na rachunku podstawowym – 421 002,97 zł 

• na rachunku refundacji – 695,78 zł 

• na rachunku koszy bieżące i aktywizacja 2018 –  0,00 zł 

• na rachunku koszy bieżące i aktywizacja 2019 –  0,00 zł 

3) Na dzień 31.12.2018 r. skład II kadencji organów Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” 

przedstawiał się następująco: 

Zarząd Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” 

a) Dorota Knopczyńska - Prezes Stowarzyszenia 

b) Wiesław Ewertowski – Wiceprezes 

c) Beata Ryga-Krysiak – Skarbnik 

d) Karolina Stefaniak – Sekretarz 

e) Katarzyna Sałata - Członek Zarządu 

f) Bernard Kuliberda - Członek Zarządu 

g) Paweł Dreger - Członek Zarządu 

http://www.7ryb.pl/
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h) do 11.07.2018 r. Ireneusz Przydział – Członek Rady 

i) od 11.07.2018 r. Marek Borzych– Członek Zarządu  

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” 

a) Grzegorz Bałdyga – Przewodniczący 

b) Joanna Hereć – Członek Komisji 

c) Małgorzata Bejma – Członek Komisji 

Rada Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”  

1.1) Sektor gospodarczy (rybacki) 

a) Marek Szeszycki       

b) Wojciech Michalski  

c) Violetta Winiecka  

d) Robert Kowalewski  

e) Marek Hallas  

f) Roman Madaj  

g) Sylwia Król  

      1.2) Sektor społeczny 

a) Paweł Andrzejczak  

b) Robert Filipiak  

      1.3) Sektor publiczny  

a) Eugeniusz Kucner  

b) Łukasz Malczewski  

c) Bogusława Jagodzińska  

d) Tomasz Szrama  

       4) Mieszkańcy: 

e) Janusz Woźniak, 

f) Kamila Bąk.  

 

II. WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW. 

W 2018 roku odbyły się 4 Walne Zebranie Członków, w tym: 

1) 9 stycznia 2018 r., o godz. 17.00 w restauracji dobra truskawka, w miejscowości Nowe 12, 

odbyło się Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w którym wzięło udział 80 osób 

na 124 wszystkich członków Stowarzyszenia. Z uwagi na mijającą kadencję Zarządu oraz kadencję 

http://www.7ryb.pl/
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Komisji Rewizyjnej, w dniu 9 stycznia 2018 r., na zebraniu podsumowano działanie zarządu w II 

kadencji oraz  dokonano wyboru władz stowarzyszenia na kolejną kadencję. Zebranie otworzyła 

Pani Dorota Knopczyńska - Prezes Stowarzyszenia, dalszą część Walnego Zebrania Członków  

poprowadził Wiceprezes Stowarzyszenia Pan Wiesław Ewertowski, wybrany na Przewodniczącego 

Zebrania.  

 

 

2) 13 marca 2018 w Szamocinie, odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, w którym wzięło udział 61 osób na 124 wszystkich członków 

Stowarzyszenia. Podczas Zebrania podsumowaliśmy rok 2017 oraz przedstawiliśmy plany 

Stowarzyszenia na 2018 rok w zakresie realizacji LSR i innych planowanych działań. Ponadto 

zostały poddane pod dyskusję i głosowanie zmiany w procedurach naborów wniosków w zakresie 

modyfikacji procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR.  

 

 

 

http://www.7ryb.pl/
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3) 11.07.2018 r. w Urzędzie Gminy Wągrowiec odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, w którym wzięło udział 37 osób na 

124 Członków Stowarzyszenia.  Zebranie otworzyła Pani Dorota Knopczyńska - Prezes 

Stowarzyszenia, która powitała wszystkich zebranych. Zebranie odbyło się w drugim terminie 

zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia. Dalszą część Walnego poprowadził Pan Wiesław 

Ewertowski, który został wybrany na Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków. Podczas 

Nadzwyczajnego Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”, 

podjęto uchwały w sprawie: 

• zmian w zapisach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Rybacka „7 

• zmian w  procedurach dot. naborów Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” 

• zmian w  Statucie Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” 

• odwołania członka Zarządu 

• powołania nowego członka Zarządu 

• składek członkowskich. 

 

 

 4) 3 października 2018 r., o godz. 17.00  w Sali sesyjnej Gminy Wągrowiec, odbyło się 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”, w którym wzięło udział 45 na 124 osoby, 

na którym podjęto Uchwały między innymi w sprawie zmiany Statutu, uchwalono tekst jednolity 

Statutu Stowarzyszenia LGR „7Ryb” oraz podjęto uchwały w sprawie aktualizacji LSR. Ponadto 

Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia 

Lokalnej Grupy Rybackiej „7 Ryb” do dokonywania zmian i aktualizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2016-2023 oraz innych dokumentów związanych z wdrażaniem LSR. 

http://www.7ryb.pl/
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 

St
ro

n
a5

 

 

  

III. REALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

1. PODPISANIE ANEKSÓW DO UMOWY NA REALIZACJĘ LSR. 

W 2018 roku 4 - krotnie podpisano aneks do umowy o warunkach i realizacji strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność w dniach:. 

a) 6.04.2018 r. - Pani Dorota Knopczyńska – Prezes Zarządu oraz Pan Wiesław Ewertowski – 

Wiceprezes Zarządu podpisali aneks nr 4, 

b) 11.09.2018 - Pani Dorota Knopczyńska - Prezes Zarządu i Pan Wiesława Ewertowski – 

Wiceprezesa Zarządu podpisali aneks nr 5, 

c) 13.11.2018 r. - Pani Dorota Knopczyńska - Prezes Zarządu i Pan Wiesława Ewertowski – 

Wiceprezesa Zarządu podpisali aneks nr 6, 

d) 20.12.2018 r. - Pani Dorota Knopczyńska – Prezes Zarządu i Beata Ryga-Krysiak-Skarbnik 

Stowarzyszenia LGR „7Ryb” podpisały aneks nr 7.  

IV. NABORY WNIOSKÓW O DOFINASOWANIE. 

W 2018 roku LGR”7 Ryb” ogłosiło łącznie 13 naborów wniosków.  

W dniu 11.06.2018 Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” ogłosiło 5 naborów wniosków, na które 

wnioski można było składać w okresie od dnia 28.06.2018 do dnia 25.07.2018 godz. 15.30,                    

w zakresie przedsięwzięć: 

a) P 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w sektorze rybackim – Nabór 7/2018 

b) P 1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego - Nabór 8/2018 

c) P 1.2.1 Wykorzystanie potencjału w zakresie przetwórstwa lokalnych produktów - Nabór 

9/2018 

d) P 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy - Nabór 10/2018 

http://www.7ryb.pl/
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 

St
ro

n
a6

 

e) P 2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - Nabór 11/2018 

W związku ogłoszonymi naborami wniosków o dofinansowanie, Stowarzyszenie LGR                     

„7 Ryb” przeprowadziło cykl szkoleń w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Kolejowej 24 w 

Wągrowcu, w dniach: 

a) 2 lipca 2018 od godz. 1100 w zakresie następujących przedsięwzięć: 

▪ 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w sektorze rybackim  

b) 2 lipca 2018 od godz. 1200, w zakresie następujących przedsięwzięć: 

•     1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego 

c) 2 lipca 2018 od godz. 1300, w zakresie następujących przedsięwzięć: 

•     2.2.1 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

d) 3 lipca 2018 od godz. 1100, w zakresie następujących przedsięwzięć: 

• 1.2.1 Wykorzystanie potencjału w zakresie przetwórstwa lokalnych produktów 

e) 3 lipca 2018 od godz. 1200, w zakresie następujących przedsięwzięć: 

• 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy 

W dniu 20.08.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady dot. wyboru operacji do  dofinansowania.                  

I tak Rada wybrała w ramach przedsięwzięcia: 

− 1.1.1 – 2 wnioski do dofinansowania,  

− 1.1.2 – 1 wniosek do dofinansowania,  

− 1.2.1 – 1 wniosek do dofinansowania, 

− 1.2.2 – 4 wnioski do dofinansowania, 

− 2.2.1 – 1 wniosek do dofinansowania, 

W dniu 5.11.2018 Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” ogłosiło 8 naborów wniosków, na które wnioski 

można było składać w okresie od dnia 19.11.2018 do dnia 3.12.2018 godz. 15.30, w zakresie 

przedsięwzięć: 

a) 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja społeczności 

lokalnych, Nabór 12/2018, Nabór 13/2018, Nabór 18/2018, 

b) 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych, Nabór 14/2018, 

15/2018, 16/2018, 19/2018, 

c) 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych, Nabór 17/2018, 

W związku ogłoszonymi naborami wniosków o dofinasowanie, Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” 

przeprowadziło cykl szkoleń w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Kolejowej 24 w Wągrowcu,                  

w dniach: 

http://www.7ryb.pl/
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a) 21 listopada 2018 od godz. 1000 w zakresie Naboru 12 i następujących przedsięwzięć: 

• 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja 

społeczności lokalnych, 

b) 21 listopada 2018 od godz. 1100 w zakresie Naboru 13 i  następujących 

przedsięwzięć: 

• 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja 

społeczności lokalnych, 

c) 21 listopada 2018 od godz. 1200 w zakresie Naboru 14 i  następujących 

przedsięwzięć: 

• 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych, 

d) 21 listopada 2018 od godz. 1300 w zakresie Naboru 15 i  następujących 

przedsięwzięć: 

• 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych,  

e) 22 listopada 2018 od godz. 1000 w zakresie Naboru 16 i  następujących 

przedsięwzięć: 

• 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych,  

f) 22 listopada 2018 od godz. 1100 w zakresie Naboru 17 i  następujących 

przedsięwzięć: 

• 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do integracji i aktywizacji społeczności lokalnych 

g) 22 listopada 2018 od godz. 1200 w zakresie Naboru 18 i  następujących 

przedsięwzięć: 

• 2.1.2 Organizacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz integracja 

społeczności lokalnych, 

h) 22 listopada 2018 od godz. 1300 w zakresie Naboru 19 i  następujących 

przedsięwzięć: 

• 2.2.2 Promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów środowiskowych. 

 

W dniu 12.12.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady dot. wyboru operacji do  dofinansowania.                

I tak Rada wybrała w ramach przedsięwzięcia: 

- 2.1.2 –  Nabór 12: 1  wniosek do dofinansowania,  

- 2.1.2 – Nabór 13:  1 wniosek do dofinansowania, 

- 2.2.2 – Nabór 14: 1 wniosek do dofinansowania, 

http://www.7ryb.pl/
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- 2.2.2 – Nabór 15: 1 wniosek do dofinansowania, 

- 2.2.2 – Nabór 16: 1 wniosek do dofinansowania, 

- 2.1.1 – Nabór 17: 2 wnioski do dofinansowania, 

- 2.1.2 – Nabór 18: 4 wnioski do dofinansowania, 

- 2.2.2 – Nabór 19: 3 wnioski do dofinansowania. 

W 2018 roku Stowarzyszenie LGR „7Ryb” złożyło również wnioski o dofinansowanie na 

operacje własne planowane do realizacji przez stowarzyszenie w zakresie Przedsięwzięcia 2.2.1 

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym: 

1)  „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa 

stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Wyrzysk 

na terenie działki nr 383, obręb Wyrzysk, jednostka ewidencyjna Wyrzysk”, 

2) „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa 

stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości 

Kiszkowo na terenie działki nr 225/25, obręb Kiszkowo, jednostka ewidencyjna Kiszkowo”, 

3) „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa 

stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Rogoźno 

na terenie działki nr 1546/6, obręb 0001 Rogoźno, jednostka ewidencyjna Rogoźno”, 

4)  „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa 

stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości 

Potrzanowo na terenie działki nr 500/6, obręb 0015 Potrzanowo, jednostka ewidencyjna 

Skoki”, 

5) „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa 

stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości 

Szamocin na terenie działki nr 964, obręb 0001 Szamocin, jednostka ewidencyjna 

Szamocin”, 

6) „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa 

stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Łukowo 

na terenie działki nr 165/1, obręb Łukowo, jednostka ewidencyjna Wągrowiec”, 

7)  „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa 

stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości 

Uścikowo na terenie działki nr 371/3, obręb 301601_5.0035 Uścikowo, jednostka 

ewidencyjna Oborniki”, 

http://www.7ryb.pl/
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8) „Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa 

stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Gołańcz 

na terenie działki nr 379/34, obręb Gołańcz, jednostka ewidencyjna Gołańcz”.  Wniosek 

wycofano ze względów formalnych, ale złożono ponownie wniosek w tym samym zakresie 

z uwzględnieniem innej działki na terenie Gminy Gołańcz, tj. „Budowa boiska do mini 

streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich 

wyposażeniem oraz elementami małej architektury w miejscowości Gołańcz na terenie 

działki nr 1036/16, obręb Gołańcz, jednostka ewidencyjna Gołańcz".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.7ryb.pl/
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 

St
ro

n
a1

0
 

9) „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na terenie części działki nr 246/6 

obręb Lipiny, gmina Margonin, jednostka ewidencyjna Margonin”. 

 

 

W dniu 27.09.2018 r odbyło się Posiedzenie Rady dotyczące wyboru 7 z 9 ww. operacji do  

dofinansowania. Rada Stowarzyszenia oceniła pozytywnie 7 wniosków na operacje własne, a                 

w dniu 11.12.2018 r odbyło się Posiedzenie Rady dot. wyboru operacji w zakresie przedsięwzięcia 

w Gołańczy. Wniosek został przekazany do UMWW i jest w trakcie oceny.  W dniu 7.01.2019 r w 

Urzędzie Gminy Wągrowiec, odbyło się Posiedzenie Rady dotyczące wyboru operacji do 

dofinansowania w zakresie budowy placu zabaw w Margoninie. Wniosek został pozytywnie 

oceniony przez członków Rady. W dniu 10.01.2019 r. wniosek został przekazany do oceny przez 

UMWW.  

Wnioski zostały złożone w Urzędzie Marszałkowskim. Na 7 przedsięwzięć w dniu 31 maja 

br. podpisano umowę i planuje się ich realizację do końca roku 2019, a 2 pozostałe – Gołańcz i 

Margonin oczekują na ocenę. 

http://www.7ryb.pl/
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10) Przedsięwzięcie 1.1.3. Rozwój kompetencji pracowników sektora rybackiego, - operacja 

pod nazwą „Podniesienie kompetencji pracowników sektora rybackiego poprzez organizację 

szkoleń odpowiadających aktualnym potrzebom sektora rybackiego działającego na obszarze 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  „7 Ryb” 

W dniu 13.11.2018 r odbyło się Posiedzenie Rady dot. wyboru ww. operacji do  

dofinansowania. Rada Stowarzyszenia oceniła pozytywnie ww. wniosek na operacje własną. 

Wniosek w dniu 16 listopada 2018 roku został złożony w Urzędzie Marszałkowskim, został 

uzupełniony na pierwsze wezwanie i jest w trakcie oceny.  

20 grudnia 2018 roku złożyliśmy również w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Wielkopolskiego wnioski o dofinansowanie na realizację operacji w ramach działań prowadzonych 

w ramach współpracy pod tytułem: 

1) „Integracja i aktywizacja społeczności lokalnych obszaru LGR „7Ryb” poprzez 

organizację i udział w wyjeździe studyjnym w ramach współpracy z LGD ARGE Fisch 

im Landkreis Tirschenreuth- Bawaria" – wniosek nie był rozpatrywany z uwagi na brak 

porozumienia z zagraniczną grupą.  

2) „Podniesienie kompetencji pracowników sektora rybackiego poprzez organizację 

szkolenia i wyjazdu studyjnego do Leader 'Pohjois-Satakunta' odpowiadającego 

aktualnym potrzebom sektora rybackiego działającego na obszarze Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka „7Ryb"- Finlandia – wniosek nie był rozpatrywany z uwagi na 

brak porozumienia z zagraniczną grupą.  

3)  „Promowanie dziedzictwa kulturowego oraz obszaru  LGR "7 Ryb" poprzez organizację  

wydarzeń promujących kulturę lokalną w trakcie wyjazdu studyjnego  w ramach 

współpracy z Regional Development Company of Parnonas S.A.”-Grecja. Wniosek 

został rozpatrzony pozytywnie i w dniu 31 maja 2019 r. podpisano umowę na realizację 

współpracy. 

 

 V. BIURO STOWARZYSZENIA LGR „7 RYB” 

 

 FUNKCJONOWANIE LGR „7 RYB” – KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJA 

1. Umowy i wnioski  

1) W dniu 4.01.2018  w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 

Poznaniu, Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” Pani Dorota Knopczyńska oraz 

http://www.7ryb.pl/
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Wiceprezes Stowarzyszenia Pan Wiesław Ewertowski podpisali z Wicemarszałkiem 

Województwa Wielkopolskiego Panem Krzysztofem Grabowskim umowy o dofinansowanie 

ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, związane z „Kosztami 

bieżącymi i aktywizacją” na 2018 rok. 

 
 

2) W dniu 30.01.2018 r. Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” złożyło wniosek o płatność za 2017 rok. 

Wniosek został rozliczony w dniu 29.03.2019 r. na kwotę dofinansowania 268.823,74 zł. 

3) W dniu 04.01.2018 r. Pani Dorota Knopczyńska – Prezes Zarządu i Pan Wiesław Ewertowski 

– Wiceprezes Zarządu podpisali umowę o dofinansowanie na operację w ramach „Koszty 

bieżące i aktywizacja” na 2018 rok. Natomiast w dniu 22.03.2018 został zawarty aneks nr 1 do 

umowy o dofinansowanie na operację w ramach „Koszty bieżące i aktywizacja” na 2018 rok. 

Następnie w dniu 5.06.2018 zawarliśmy aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie na operację w 

ramach „Koszty bieżące i aktywizacja” na 2018 rok. 

4) W ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja w 2018 roku”, Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” 

poniosło wydatki kwalifikowalne w wysokości 340.704,13 zł, na następujące koszty: 

a)  operacyjne, w tym m.in. świadczenia członków Rady, diety członków organów 

Stowarzyszenia, koszty podróży służbowych członków organów LGR i pracowników 

Biura, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, usługi pocztowe, usługi 

telekomunikacyjne, hosting i domena, prowadzenie rachunku bankowego do obsługi 

zaliczki, utrzymanie pomieszczeń biurowych, najem pomieszczenia biurowego, 

pieczątki, oprogramowanie antywirusowe, zakup materiałów biurowych i 

eksploatacyjnych,  
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b) zatrudnienia, w tym m.in. wynagrodzenie pracowników Biura LGR „7 Ryb”, koszty 

pracodawcy od wynagrodzenia pracowników Biura, świadczenia urlopowe 

pracowników Biura, badania okresowe pracowników, szkolenie BHP,  

c) szkoleń, w tym m.in. koszty podróży służbowych członków organów LGR oraz 

pracowników Biura, koszty pobytu służbowego członków organów LGR oraz 

pracowników Biura, szkolenia, spotkania dla beneficjantów zgodnie z planem 

komunikacji, koszty udziału w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty niż 

UMWW, MGMiŻŚ np. ODR, szkolenia dla członków organów Stowarzyszenia i 

pracowników Biura zgodnie z planem szkoleń,  

d) związane z komunikacją zewnętrzną, w tym m.in. koszty podróży służbowej 

członków organów oraz pracowników Biura, ogłoszenia i artykuły w mediach 

związane z realizacją planu komunikacji i naborami, elementy promocyjne, 

e) finansowe w tym m.in. usługi finansowo – księgowe, usługa doradztwa prawnego, 

podatek od nieruchomości, 

f) animowanie LSR, w tym m.in. działania informacyjne dotyczące realizacji LSR.  

1) W dniu 12.10.2018 r. Stowarzyszenie LG R „7 Ryb” złożyło wniosek o dofinansowanie na 

koszty bieżące i aktywizacja na 2019 r. na łączną kwotę  dofinansowania 362.515,00 zł 

 

2. SZKOLENIA/SPOTKANIA 

 1) Decyzją Zarządu z dnia 13.04.2018 Stowarzyszenie w dniu 13-14.06.2018 r. w  Gospodarstwie 

Agroturystycznym „Gościniec Gryszczeniówka”, zorganizowało szkolenia, zgodnie z Planem 

szkoleń dla LGD 2016-2023, na pierwsze półrocze 2018 obejmujące takie zagadnienia jak: 

a) Procedury wyboru operacji i kryteria ich oceny  

b) RLKS w praktyce – aktualizacja wiedzy na podstawie najnowszych wytycznych i 

doświadczeń własnych. 
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Szkolenie przeprowadził Pan Piotr Jaworski z firmy szkoleniowej i coachingu „PERA”. 

W szkoleniach uczestniczyły 22 osoby, w tym pracownicy Biura LGR „7 Ryb”, Członkowie 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej Rady Stowarzyszenia oraz chętni Wójtowie i Burmistrzowie. Ponadto 

osoby, które nie mogły uczestniczyć  w szkoleniu w powyższym terminie zostały przeszkolone w 

dniu 20.08.2018 r. 

5) W dniu 20.11.2018 r. w Biurze LGR „7 Ryb” zorganizowało szkolenia dla pracowników 

biura oraz dla Komisji Rewizyjnej, i Zarządu, zgodnie z planem szkoleń stanowiącym 

załącznik do zawartej umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność, obejmujące takie zagadnienia jak Zasady prowadzania 

usług doradczych przez LGD (pracownicy biura), oraz ewaluacja i monitoring LSR.W 

szkoleniu wzięło udział 13 osób. 

6) W dniu 20.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22 w Wągrowcu,  

odbył się warsztat refleksyjny podczas którego członkowie Zarządu, Rady, pracownicy biura 

oraz zaproszeni goście pochylili się nad bieżącym procesem wdrażania strategii i jego 

efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.W trakcie warsztatów, w toku dyskusji, wypracowane 

zostały wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Podsumowanie spotkania 

polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących podjęcia koniecznych działań do 

poprawy wdrażania LSR w bieżącym 2018 roku. Przeprowadzony warsztat  to efekt 

prowadzonej ewaluacji wewnętrznej strategii Stowarzyszenia,  która ma na celu cykliczne 

badanie rezultatów wdrażania LSR i funkcjonowania biura Stowarzyszenia. 

3.WYDARZENIA KULTURALNE ORGANIZOWANE PRZEZ LGR „7 RYB” 

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinasowanie Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” zorganizowało 

następuje wydarzenia kulturalne: 

1) Decyzją Zarzadu z dnia 13.03.2018 r., w dniach od 20 do 22 kwietnia 2018 roku odbył się 

wyjazd na X Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & 

ACTIVE LIFE w Kielcach. Stoisko zaaranżowane przez Stowarzyszenie zdobyło II miejsce 

w konkursie na najciekawsze stoisko ww. targów. Targi AGROTRAVEL to najważniejsza 

wyspecjalizowana impreza wystawiennicza w Polsce integrująca branżę turystyczną z 

obszarów wiejskich Europy. Przez trzy dni w Kielcach można było zapoznać się z ofertami 

skierowanymi do wszystkich miłośników wypoczynku na łonie natury. Oprócz oferty 

atrakcyjnego wypoczynku na wsi – był również jarmark rękodzielnictwa i wyrobów 

artystycznych, degustacje potraw regionalnych oraz konkursy dla wystawców i 
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zwiedzających. Odwiedzający nasze stoisko mogli skosztować wiele pyszności m.in. karp 

w galarecie, paprykarz z ryb słodkowodnych, pasta z wędzonego karpia, smalcu z ryb i białej 

fasoli, chleba i masła wiejskiego, sera podpuszczkowego solankowego, konfitur 

truskawkowych, miodów, powideł, pierników.  Panie w tradycyjnych strojach ludowych 

prowadziły warsztaty haftu pałuckiego oraz robienia biżuterii na szydełku.  

Zorganizowaliśmy również konkurs wiedzy o Stowarzyszeniu LGR „7 Ryb” z atrakcyjnymi 

nagrodami. Prowadziliśmy wiele działań animacyjnych w kąciku zabaw dla dzieci z 

malowaniem twarzy i łowieniem rybek. Za pomocą materiałów promocyjno – 

informacyjnych zachęcaliśmy odwiedzających targi do odwiedzenia naszego regionu i 

spróbowania jeszcze wielu innych pyszności ale także poznania tradycji oraz bogatego 

dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

Ponadto w kategorii Ośrodek Aktywnego Wypoczynku - „Turystyka Aktywna” II miejsce 

zajęło – Ostrowo Młyn. 
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2) W dniu 19 maja 2018 r. wraz z Gminą Kiszkowo, Kołem Łowieckim Nr 60 „Sokół” w 

Kiszkowie, Szkołą Podstawową w Łagiewnikach Kościelnych, Szkołą Podstawową w 

Sławnie, współorganizowaliśmy Rodzinny Piknik Myśliwski na terenie boiska 

sportowego w Kiszkowie. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców 

obszaru i organizatorzy zapewnili dużo atrakcji i wrażeń, w tym wiele gier i konkursów. 

Również i my przeprowadziliśmy konkurs na temat wiedzy o Stowarzyszeniu. Wśród 

uczestników zabawy, którzy poprawnie odpowiedzieli na zadane pytania rozlosowaliśmy 

atrakcyjne nagrody m.in. polary, parasole, kosze na zakupy itp. Dużym zainteresowaniem 

cieszyły się pokazy pracy psów myśliwskich oraz lot balonem.  
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3) 23 czerwca 2018 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” zorganizowało spływ 

kajakowy. Pomimo niezbyt sprzyjającej aury, kajakarze byli bardzo zadowoleni z udziału w 

spływie i humory dopisywały. Na zakończenie na uczestników czekał poczęstunek. 

 

4) W dniu 8 września Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” zorganizowało Biesiadę Rybną na terenie 

Gospodarstwa Rybacko Agroturystycznego w Rybowie (Gmina Gołańcz). Dla licznie 

przybyłych gości, właściciele gospodarstwa przygotowali dania z ryb w różnej postaci na 

czele z aromatycznymi rybami wędzonymi, które są ich specjalnością. Na uczestników 

biesiady czekały zabawne konkursy „puzzle” i „gra w literki” z nagrodami w postaci 

atrakcyjnych gadżetów Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia zaprosił do udziału w meczu 

piłki siatkowej w którym udało się pokonać gościom przedstawicieli Stowarzyszenia i 

zdobyć złote medale. Biesiadowanie umilił nam swoim występem zespół „Grylewianki”. 
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5) 29 listopada 2018 roku zorganizowaliśmy Konferencję prezentującą wyniki ewaluacji. 

Celem przeprowadzonego badania ewaluacyjnego było dokonanie oceny okresowej Lokalnej 

Strategii Rozwoju wdrażanej na terenie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "7 Ryb". 

Ewaluacja miała zarówno charakter podsumowujący – ocena efektów realizacji LSR - jak i 

formatywny, związany z oceną funkcjonowania Stowarzyszenia. Cel ewaluacji został 

zrealizowany poprzez udzielenie odpowiedzi i sformułowanie rekomendacji na przykład w 

zakresie pytań ewaluacyjnych m.in.: „Czy, a jeżeli tak to w jakim stopniu, cele określone w 

LSR zostały osiągnięte?!”, „Czy sposób zorganizowania i działalność podejmowana przez 

LGR była adekwatna do wyzwań związanych z wdrażaniem LSR?”. Prezentację 

poprowadziła Prezes Stowarzyszenia LGR „7Ryb” Pani Dorota Knopczyńska. Na 

konferencji podziękowano wójtom i burmistrzom gmin członkowskich za współpracę we 

wdrażaniu LSR, wsparcie stowarzyszenia w przedsięwzięciach inwestycyjnych, działaniach 

na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców oraz promocji obszaru. Po konferencji odbył 

się wieczorek andrzejkowy sfinansowany ze środków własnych stowarzyszenia, na którym 

wspólny czas umilił nam zespół „Supermenki” znany z występu w znanym programie 

telewizyjnym „Mam Talent”. Zaproszeni goście mieli możliwość m.in. skorzystania z 

andrzejkowych  wróżb polegających na laniu wosku, a dodatkową miłą niespodzianką było 

ciasteczko z wróżbą. 
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4. PLAN KOMUNIKACJI 

Zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 pkt 27 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) z dnia 17.05.2016, Stowarzyszenie złożyło  

w dniu 10.11.2016 r., harmonogram realizacji planu komunikacji Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” na 

I i II półrocze 2018 roku wraz ze zmianą z dnia 14.06.2017 r., która została zaakceptowana przez 

UMWW w dniu 23.06.2017 r.  

Zgodnie z planem komunikacji na I półrocze 2018 r. Stowarzyszenie poinformowało potencjalnych 

wnioskodawców o najbliższych terminach naborów, zakresie i warunkach wsparcia oraz rodzaju 

operacji, które będą mogły otrzymać dofinasowanie. W ramach tego Stowarzyszenie 

przeprowadziło kampanię informacyjną na temat naborów planowanych w bieżącym roku „LSR 

2018”, w tym zamieszczono 9 ogłoszeń na stronach/portalach internetowych, przekazano 

informację w 100 % gmin członkowskich, wysłano ok. 183  

e-mail, przeprowadzono 3 bezpłatne spotkania informacyjne na temat o najbliższych terminów 

naborów, zakresie i warunkach wsparcia oraz rodzaju operacji, które będą mogły otrzymać 

dofinasowanie. Spotkania zostały przeprowadzone: w dniach 19.06.2018 r w Urzędzie Miasta i 

Gminy Rogoźno, oraz w dniu  20.06.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz i w Urzędzie 

Gminy Margonin.  
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Zgodnie z planem komunikacji na II półrocze 2018 r. : 

- Przekazano ankietę osobom korzystającym z doradztwa i składającym wnioski o 

dofinansowanie, 

- Przeprowadzono wywiady indywidualne m.in z pracownikami Biura przedstawicielami 

Rady, Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjne w zakresie ewentualnych problemów 

związanych z procesem aplikowania o środki z budżetu LSR. 

http://www.7ryb.pl/
mailto:stowarzyszenie7ryb@wp.pl
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Ponadto Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” w listopadzie 2019 złożyło harmonogram realizacji planu 

komunikacji Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” na I i II półrocze 2019, który został zaakceptowany 

przez UMWW. 

5. UDZIAŁ LGR „7 RYB” W SZKOLENIACH/KONFERENCJACH 

Przedstawiciele Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” w 2017 r. uczestniczyli w szkoleniach celem 

poszerzania swojej wiedzy i tak: 

1. W dniu 16 stycznia 2018 r. na zaproszenie UMWW w Poznaniu, Pani Paulina Łukaszczyk 

wzięła udział w szkoleniu, które odbyło się w siedzibie Urzędu. Szkolenie dotyczyło naboru 

wniosków w ramach konkursu nr 2/2018 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 

wybór operacji, które będą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na 

lata 2018-2019 

2. W dniach 16-18 maja 2018 roku pracownicy biura Pani Natalia Elmann 

oraz Pani  Paulina Łukaszczyk uczestniczyły w szkoleniu 

organizowanym przez Departament Rybołówstwa Ministerstwa 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej organizuje konferencję                   

pn.: ,, Jesteśmy w sieci - Rybackie LGD”. Konferencja dotyczyła m.in. 

inicjacji sieciowania Rybackich Lokalnych Grup Działania, prezentacji 

nowelizacji rozporządzenia wykonawczego do Priorytetu 4, oraz 

szkolenia z zakresu pomocy zamówień publicznych oraz Prawa 

przedsiębiorców.  

   

 

 

http://www.7ryb.pl/
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 

St
ro

n
a2

4
 

3. W dniu 8 czerwca 2018 roku Pani Natalia Elmann oraz Pani Paulina Łukaszczyk uczestniczyły 

w spotkaniu  konsultacyjno-szkoleniowym odbywającym się w Urzędzie Marszałkowskim 

Województw Wielkopolskiego, dotyczącym realizacji wskaźników w 2018 roku. 

4. W dniu 28 sierpnia 2018 roku miała miejsce konferencja pod tytułem "Podsumowanie efektów 

wdrażania PROW 2014-2020 oraz PO Rybactwo i Morze 2014-2020”, spotkanie odbyło się w  

siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego a w którym wzięła udział 

Pani Paulina Łukaszczyk. 

5. W dniu 26.09.2018 w siedzibie UMWW odbyło się spotkanie pod tytułem „Szkolenie dla 

beneficjentów i potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+ „Prawidłowa realizacja projektu 

objętego dofinansowaniem w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 WRPO 2014+”, w 

szkoleniu wzięły udział Pani Paulina Łukaszczyk oraz Pani Natalia Elmann. 

6. W dniu 22.11.2018 r. w siedzibie UMWW odbyło się spotkanie z Wicemarszałkiem 

Województwa Wielkopolskiego Panem Krzysztofem Grabowskim i przedstawicielami oddziału 

PROW w UMWW na czele z Panią Izabelą Mroczek – Dyrektorem w sprawie realizacji 

wskaźników zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2018. Ze strony 

Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” udział w spotkaniu wzięli Pani Dorota Knopczyńska – Prezes 

Stowarzyszenia, Pani Beata Ryga -Krysiak – Skarbnik i Pani Natalia Elmann – pracownik Biura.  

  

6. KONTROLE 

1) 20-21.04.2018 – kontrola monitoringowa zadania w trakcie realizacji –                                       X 

Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE w 

Kielcach, w dniach 19.04.2018 – 22.04.2018, Kielce. 

2) 14.05.2018 – kontrola monitoringowa zadania w trakcie realizacji - Rodzinny Piknik Myśliwski, 

Kiszkowo. 

3)  19.06.2018 – kontrola szkolenia w ramach działania Koszty bieżące i aktywizacja w ramach 

Rybactwo i Morze 2014 – 2020. 

4)  20.11.2018 - kontrola szkolenia w ramach działania Koszty bieżące i aktywizacja w ramach 

Rybactwo i Morze 2014 – 2020. 

5) 29.11.2018 - kontrola monitoringowa zadania w trakcie realizacji – Konferencja podsumowująca 

wyniki ewaluacji. 

6)   21.12.2018 – Realizacja zobowiązań wynikających z zapisów umowy ramowej. 

 

http://www.7ryb.pl/
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7. POZOSTAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PO Rybactwo                

i Morze 2014-2020. 

Stowarzyszenie LGR w ramach promocji PO Rybactwo i Morze 2014-2020 zakupiło materiały 

promocyjne, wydało folder promujący 9 Gmin Członkowskich Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” pn.  

„Szlakiem 7 Ryb”, przetłumaczony na język angielski i niemiecki.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.7ryb.pl/
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 

St
ro

n
a2

6
 

V. ZARZĄD. 

1. POSIEDZENIA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LGR „7 RYB” 

W 2018 r. odbyło się łącznie 15 posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka   „7 

Ryb”. Przedmiotem obrad podczas posiedzeń Zarządu było przede wszystkim omawianie spraw 

związanych z bieżącym funkcjonowaniem Stowarzyszenia. 

Podjęto m.in. uchwały/decyzje w sprawie: 

1) udziału w targach AGROTRAVEL 20-22 kwietnia 2018 r.  

2) przedłużenia umowy o pracę z Panią Pauliną Łukaszczyk, 

3) wydania publikacja/ folderu promocyjno – informacyjnego. 

4) wyboru wykonawcy do przygotowania studium wykonalności w ramach projektu WRPO. 

5) złożenia wniosku o dofinansowanie do KSOW. 

6) dodatkowych dni wolnych od pracy w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”  

7) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” ze względu na złożoną rezygnację. 

8) organizacji Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” w 

tym m.in. ustalenie terminu i miejsca.  

9) organizacji szkolenia zgodnie z planem szkoleń  

10) zatwierdzenia zmienionego harmonogramu planowanych naborów wniosków o udzielenie 

wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność 

11) akceptacji wstępnych kosztów w związku z udziałem w  X Międzynarodowych Targach 

Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & ACTIVE LIFE Kielce 2018 w dniach 19-

22.04.2018 r.  

12) akceptacji kosztów Pikniku Rodzinnego w Kiszkowie w dniu 19.05.2018 r.  

13) uczestnictwa w kolejnej edycji pikniku wojskowego pn. „Air Show Margonin” w dniu 

3.05.2018. 

14) podjęcia czynności zmierzających do realizacji operacji własnej LGD (działania aktywizujące 

lokalną społeczność). 

15) ogłoszenia  Naborów wniosków nr 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018 i 11/2018  

16) zwolnienia z opłaty członkowskiej, członków Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” posiadających 

status rybackości.  

17) Organizacji Biesiady Rybnej  

18) organizacji Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  

http://www.7ryb.pl/
mailto:stowarzyszenie7ryb@wp.pl
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19) rozpoczęcia Procedury aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju przez Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Rybacka „7 Ryb”  

20) przyjęcia opracowanego projektu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

21) wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o uzgodnienie terminu 

naboru wniosków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (Nabór nr 12/2018. 13/2018, 

14/2018, 15/2018, 16/2018). 

22) podjęcia czynności zmierzających do realizacji operacji własnej LGD (boiska). 

23)  zmiany/aneksowania Polityki rachunkowości Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” 

24) wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych  

25) organizacji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia   

26) przyjęcia opracowanego projektu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

27) zatwierdzenia harmonogramu realizacji planu komunikacji na 2019 rok - zgodnie z § 5 ust. 1 

pkt 27 umowy ramowej oraz wyznaczenia członka Zarządu odpowiedzialnego za wykonanie 

Uchwały.  

28) przedłużenia umowa z firmą CBI w zakresie RODO na 2019 r. 

29) zawarcia umowy na usługę sprzątającą na 2019 rok. 

30) przyjęcia opracowanego projektu aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

31) aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Rybacka „7 Ryb”. 

32) uchwalenia tekstu jednolitego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb”. 

33) przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia  

 

VI.RADA   

Sprawozdanie Rady Stowarzyszenia LGR „7 Ryb” stanowi odrębną część, która zostanie 

przedstawiona na Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.   

VII . KOMISJA REWIZYJNA 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGR „7 Ryb”  stanowi odrębną część, 

która zostanie przedstawiona na Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Członków 

Stowarzyszenia.   
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VIII. POZOSTAŁE WYDARZENIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH 

STOWARZYSZENIA LGR „7 RYB” 

1) Decyzją Zarządu z dnia 13.04.2018r., pracownicy biura Pani Paulina Łukaszczyk i Natalia 

Elmann reprezentowały Stowarzyszenie na zaproszenie Gminy Margonin, tj. 3 maja 2018 

roku wzięły udział w pikniku wojskowym o nazwie „Air Show  Margonin 2018”. 

Stowarzyszenie LGR „7Ryb” wystawiło swoje stoisko, gdzie mieszkańcy Margonina mieli 

okazję zaczerpnąć informacji na temat funduszy unijnych oraz skorzystać z darmowych 

materiałów promocyjnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 20 września 2018 roku Członek Zarządu Pan Bernard Kuliberda reprezentował 

Stowarzyszenie na uroczystych obchodach jubileuszowych Nadleśnictwa Podanin.  
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3) Na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu w dniu 26 sierpnia 2018 roku Pan 

Bernard Kuliberda oraz Wiesław Ewertowski reprezentowali Stowarzyszenie w Dożynkach 

Archidiecezjalnych i Powiatowo – Gminnych odbywających się w Wapnie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. REALIZACJA WRPO 

1. W lutym 2018 r Stowarzyszenie LGR „7 Ryb” złożyło wniosek o dofinansowanie pn. „W 

zgodzie z naturą - prowadzenie działań ekologicznych oraz budowa ścieżek 

edukacyjnych na terenie Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, 

Margonin i Szamocin”, w ramach WRPO poddziałania: 4.5.4. Edukacja ekologiczna.  

Całkowita wartość projektu 1 000 095,11 PLN 

Kwota kosztów kwalifikowalnych 813 085,46 PLN  

Kwota dofinansowania 691 122,64 PLN 

http://www.7ryb.pl/
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2. W dniu 16 października 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Wielkopolskiego, reprezentujący Lokalną Grupę Rybacką „7 Ryb” - Dorota Knopczyńska – Prezes 

Zarządu oraz Wiesław Ewertowski – Wiceprezes podpisali umowę na realizację projektu pn. "W 

zgodzie z naturą - prowadzenie działań ekologicznych oraz budowa ścieżek edukacyjnych na terenie 

Gmin: Oborniki, Rogoźno, Skoki, Kiszkowo, Gołańcz, Margonin i Szamocin" dofinansowanego ze 

środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, działanie 4.5 

Ochrona przyrody, Poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna. Całkowita wartość projektu wynosi 

1 000 095,11 zł, z tego kwota dofinansowania wynosi 691 122,64 zł, a pozostała kwota w wysokości 

308 972,47 zł zostanie pokryta ze środków stowarzyszenia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu planuje się Budowę ścieżek edukacyjnych na terenie 7 gmin 

członkowskich oraz prowadzenie działań ekologicznych  - cykl działań edukacyjnych, w tym: 

Ścieżki edukacyjne w tematyce ryb, drzew, pszczół, fauny i flory wodnej wraz  z elementami 

małej architektury 

Ulotki edukacyjne związane z edukacją ekologiczną w zakresie objętym ścieżkami 

Konkurs fotograficzny – „W ZGODZIE Z NATURĄ” 

Film informacyjno – edukacyjny w zakresie tematycznym objętym ścieżkami 

Cykl artykułów prasowych „CHROŃ ŚRODOWISKO – BĄDŹ EKO”, poświęcony 

edukacji   ekologicznej 

Cykl konferencji wraz z warsztatami rodzinnymi, lekcjami edukacyjnymi oraz konkursami 

rodzinnymi poświęconych rybom, drzewom, Ziemi, ochronie środowiska, klimatowi, wodzie i 

pszczołom. 
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