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Sprawozdanie Rady LGR „7 Ryb” za rok 2019. 

Skład Rady Stowarzyszenia w 2019 r. przedstawiał się następująco : 

1. Janusz Woźniak – Przewodniczący Rady , 

2. Kamila Bąk – Wiceprzewodnicząca Rady,  

3. Marek Szeszycki – Członek Rady, 

4. Andrzej 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, 

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

posiedzeniu Rady w 2019 roku wynosiła 9,53 osób, czyli  63,53%. 

W roku 2019 Rada odbyła 15 posiedzeń: 

• 8 posiedzeń związanych z wydaniem opinii do WoD złożonych przez 

beneficjentów, 

• 5 posiedzeń związanych z wyborem wniosków do dofinansowania złożonych w 

odpowiedzi na ogłoszone nabory wniosków o dofinansowanie.  

• 2 posiedzenia w sprawie rozpatrzenia złożonych protestów od oceny Rady  

Posiedzenie związane z wydaniem opinii do WoD złożonych przez beneficjentów odbyły się 

w dniach: 

• 7.01.2019 r., wydano 1 opinię na wniosek beneficjenta, 
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• 29.01.2019 r., wydano 2 opinię na wniosek beneficjentów, 

• 22.05.2019 r., wydano 2 opinię na wniosek beneficjentów, 

• 03.07.2019 r., wydano 1 opinię na wniosek beneficjenta,  

• 05.08.2019 r., wydano 1opinię na wniosek beneficjenta,  

• 11.09.2019 r., wydano 5 opinii na wniosek beneficjentów,  

• 03.10.2019 r., wydano 2 opinię na wniosek beneficjentów, 

• 26.10.2019 r., wydano 3 opinię na wniosek beneficjentów.  

W roku 2019 beneficjenci złożyli 23 wnioski o dofinansowanie, które za pośrednictwem 

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

Stowarzyszenia, zostały przekazane do Samorządu Województwa. 

 Wnioskowana kwota wynikająca ze wszystkich złożonych projektów wyniosła  

2.395.185,00 zł, a limit dostępnych środków wynosił  2.978.304,00 zł.  

  W ramach naborów ogłoszonych przez Lokalną Grupę Rybacką „7 Ryb” w dniu: 

1) 02 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie dla: 

• przedsięwzięcia 1.2.2. na którym wybrano 6 wniosków mieszczących się w 

limicie dostępnych środków w kwocie 1.366.71,007 zł oraz 9 wniosków nie 

mieszczących się limicie dostępnych środków w kwocie 1.925.943,00zł 

 

2) 03 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie dla: 

• przedsięwzięcia 2.2.1 - wybrano 3 wnioski mieszczące się w limicie dostępnych 

środków w kwocie 137.294,00 zł oraz 2 wnioski nie mieszczące się w limicie 

dostępnych środków w kwocie 272.441,00 zł 

 

• przedsięwzięcia 2.1.1 - wybrano 2 wnioski mieszczące się w limicie dostępnych 

środków w kwocie 96.801,00 zł.  

 

• przedsięwzięcia 1.1.1 - wybrano 1 wniosek mieszczący się w limicie dostępnych 

środków w kwocie 100.000,00 zł. 

 

Do dnia 7 czerwca 2019 nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie w ramach 

Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój potencjału sprzedażowego sektora rybackiego: 

- limit dostępnych środków w ramach dotacji: 338.194,00 zł 
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Ustalenia i wybory Rady przyjęte zostały stosownymi uchwałami, które wraz z całą 

dokumentacją naborową przekazane zostały do Samorządu Województwa, celem 

dalszej weryfikacji. 

  

 Członkowie Rady Stowarzyszenia w 2019 r. odbyli posiedzenia w sprawie rozpatrzenia 

złożonych protestów od oceny Rady, w dniach: 

1) 05.08.2019 r. dla operacji: 

• Inwestycja w innowacyjne jachty i w zatrudnienie jako sposób na podniesienie 

jakości usług w obszarze LGR 7ryb objętej wnioskiem złożonym przez Roberta 

Pawlickiego w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 6.05.2019 na wnioski 

dotyczące P 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca pracy 

(Cel ogólny Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru, cel szczegółowy 1.2 

Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach rybackich) zgodnie 

z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 

dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, 

wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań 

wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych 

przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. 

Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie 

Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w ramach zakresu operacji: wspieranie 

różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, 

wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach 

rybackich i obszarach akwakultury. 

• Rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach objętej 

wnioskiem złożonym przez B3D Piotr Piechocki Paweł Woźniak Wiesław Woźniak 

Spółka cywilna w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 6.05.2019 na 

wnioski dotyczące P 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca 

pracy (Cel ogólny Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru, cel 

szczegółowy 1.2 Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach 

rybackich) zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w 
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ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju 

kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych 

Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w 

Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w ramach zakresu operacji: 

wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza 

nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach 

rybackich i obszarach akwakultury. 

2) 03.10.2019 r. w sprawie podjęcia uchwały, dla rozpatrzenia uwzględnionego przez 

UMWW protestu złożonego w związku z oceną operacji: 

• Inwestycja w innowacyjne jachty i w zatrudnienie jako sposób na podniesienie 

jakości usług w obszarze LGR 7ryb objętej wnioskiem złożonym przez Roberta 

Pawlickiego w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 6.05.2019 na 

wnioski dotyczące P 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej generującej miejsca 

pracy (Cel ogólny Wzmocnienie potencjału gospodarczego obszaru, cel 

szczegółowy 1.2 Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach 

rybackich) zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na 

realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja 

lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące 

i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, w 

ramach zakresu operacji: wspieranie różnicowania działalności w ramach 

rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i 

tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. 

• Rozwój lokalnej działalności gospodarczej w innowacyjnych technologiach 

objętej wnioskiem złożonym przez B3D Piotr Piechocki Paweł Woźniak Wiesław 

Woźniak Spółka cywilna w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 

6.05.2019 na wnioski dotyczące P 1.2.2 Wsparcie aktywności gospodarczej 

generującej miejsca pracy (Cel ogólny Wzmocnienie potencjału gospodarczego 

obszaru, cel szczegółowy 1.2 Różnicowanie i rozwój działalności gospodarczej na 

obszarach rybackich) zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
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Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy 

finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i 

realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym 

koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i 

spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i 

Morze”, w ramach zakresu operacji: wspieranie różnicowania działalności w 

ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe 

życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. 

  Ponadto w 2019 roku członkowie Rady uczestniczyli w cyklu szkoleń, który został 

przeprowadzony zgodnie z planem szkoleń:  

1) w dniu 11 czerwca 2019 r. w Biurze Stowarzyszenia  przy ulicy Kolejowej 24 odbyło 

szkolenie w zakresie: 

• Procedury wyboru operacji i kryteria ich oceny (w tym m.in. omówienie procedur 

na przykładowym wniosku) 

• RLKS w praktyce – aktualizacja wiedzy na podstawie najnowszych wytycznych                  

i doświadczeń własnych. 

 W szkoleniu wzięli udział pracownicy Biura LGR „7 Ryb”, Członkowie 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia. Szkolenie zostało 

przeprowadzone przez Panią Dorotę Knopczyńską- dyrektora biura Stowarzyszenia 

LGR „7Ryb”.  Szkolenie było kontrolowane przez Urząd Marszałkowski, kontrola 

przebiegła pomyślnie. 

 2) Członkowie Rady uczestniczyli również w dniu 29 stycznia 2019r. w warsztacie 

refleksyjnym podczas którego członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej, pracownicy 

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

efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.  

  

 

……………………………………….. ………………………………………….. 

                 data         Janusz Woźniak 
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