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PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE”
Z DNIA 15 GRUDNIA 2017 ROKU

Dnia 15 grudnia 2017 roku w Willi Stanisław w Chrapowie o godz. 11.00 Pan Prezes Kazimierz
Szmid rozpoczął Walne Zebranie Członków RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”, zaproponował
kandydaturę Pana Tadeusza Bednarczuka na przewodniczącego zebrania, który po jednogłośnym
zaakceptowaniu przez zebranych zaproponował z kolei: na Sekretarza zebrania – Pana Zbigniewa
Śpiewaka, zaś na członka Prezydium Pana Andrzeja Goglera. Na podstawie listy obecności stwierdzono
brak kworum. Zebranie zostało przerwane do godz. 11.15. Przewodniczący o godzinie 11.15 rozpoczął
zebranie i ponownie sprawdzono liczbę obecnych osób. Obecnych było 30 członków RLGD „Pojezierze
Dobiegniewskie” oraz dwóch pracowników biura.
Po stwierdzeniu przez Przewodniczącego prawomocności obrad, zaproponował on następujący porządek
obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków RLGD Pojezierze Dobiegniewskie.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Wybór prezydium.
4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Wybór Komisji uchwał i wniosków
8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Walnego Zebrania Członków z dnia 31.08.2017 r.
9. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
11. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania
„Pojezierze Dobiegniewskie” (Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru).
12. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna
Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie”.
13. Informacja dotycząca bieżącej działalności Stowarzyszenia RLGD ,,Pojezierze Dobiegniewskie”.
14. Dyskusja, sprawy różne, wolne wnioski.
15. Zamknięcie Walnego Zebrania członków.

Ad.5 Przewodniczący Walnego Zebrania Członków przedstawił porządek obrad.
Ad.6 Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie prze obecnych członków RLGD.
Ad.7 Przewodniczący zaproponował skład Komisji Uchwał i Wniosków: Panią Agnieszkę Cackowską,
Panią Barbarę Szewczyńską oraz Panią Mirellę Pierzakowską. Kandydaci wyrazili chęć wejścia w skład
Komisji. Wniosek przegłosowano i przyjęto głosami: 27 osób „za” przy 3 wstrzymujących się. Następnie
komisja ukonstytuowała się w sposób następujący: Przewodnicząca - Barbara Szewczyńska, Sekretarz
- Mirella Pierzakowska, Członek - Agnieszka Cackowska.
Ponieważ do tej chwili zrealizowano już punkty od 1 do 7 porządku obrad, przystąpiono do realizacji
punktu 8.
Ad. 8
Odstąpiono od odczytania protokołu z posiedzenia Walnego Zebrania Członków z dnia 31.08.2017 r.
Protokół został przyjęty jednogłośnie 30 głosami „za”.
Ad. 9
Pani Agnieszka Berlińska – Kierownik Biura RLGD przedstawiła zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju,
oraz w jej załącznikach. Zmiany dotyczą przede wszystkim przesunięcia środków z pozycji Wdrażanie
operacji w ramach LSR na pozycję Koszty bieżące i aktywizacja w ogólnej kwocie 600 000 zł, kwoty
przeznaczonej na działania komunikacyjne, zmian zapisów w planie komunikacji na 2018 rok
oraz dodanie w tabeli celów w celu ogólnym 3 celu z rozporządzenia Wspieranie zróżnicowania
działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie
i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.
Ad. 10
Następnie przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała Uchwałę nr 15/2017 Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” w sprawie: zatwierdzenia zmian Lokalnej
Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 30 głosami „za”.

Ad. 11

Pan Janusz Margan Przewodniczący Rady przedstawił propozycje zmian w Regulaminie Rady
Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” dotyczących zmiany
w Karcie oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

Ad.12
Przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków odczytała Uchwałę nr 16/2017 Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Rady.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie 30 głosami „za”.

Ad. 13
Pan Kazimierz Szmid Prezes RLGD przedstawił informację dotyczącą bieżącej działalności Stowarzyszenia
RLGD ,,Pojezierze Dobiegniewskie”.

Ad.14
Przewodniczący Tadeusz Bednarczuk otworzył dyskusję.
W ramach dyskusji głos zabrał Pan Andrzej Gogler Skarbnik RLGD. Podziękował za dokonywanie wpłat
składek członkowskich jednocześnie prosząc o terminowe ich uiszczanie.
Pan Zbigniew Szylar członek RLGD (rybak) zabrał głos w sprawie warunków przyznawania wsparcia
na operacje realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Kwestionował
konieczność zakupywania w ramach realizacji operacji sprzętu nowego oraz zatrudniania dodatkowych
pracowników lub utrzymanie miejsc pracy jako warunek konieczny przyznania wsparcia. Ponadto zwrócił
uwagę na proporcje dotyczące wysokości wsparcia do wkładu własnego w ramach operacji w wysokości
50% na 50% co znacznie ogranicza możliwości finansowe rybaków.
Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Berlińska – kierownik biura RLGD. Zwróciła uwagę na fakt, iż Rada
oceniająca wnioski działa na zasadach określonych w przepisach tj. ustawach i rozporządzeniach
dotyczących realizacji zadań w ramach LSR. Nie możemy działać poza prawem i musimy stosować
ustanowione przepisy.
Po czym głos zabrał Pan Kazimierz Szmid Prezes RLGD. Poinformował o inicjatywach ze strony
stowarzyszenia mających na celu złagodzenie restrykcyjnych wymogów przyznania wsparcia.
W listopadzie br. grupa rybaków przygotowała protest skierowany poprzez Urząd Marszałkowski
do Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, dotyczący między innymi poruszonych
przez Pana Szlara kwestii. Ponadto Prezes RLGD zwrócił uwagę na priorytety jakimi kieruje się
Stowarzyszenie a mianowicie realizacja wskaźników założonych w LSR i groźbie zmniejszenia wsparcia
jeżeli nie zostaną one zrealizowane. Zwrócił także uwagę na fakt, iż założone wskaźniki zostały
zaplanowane podczas tworzenia LSR podczas konsultacji z członkami RLGD (rybakami) i pochodziły
z ich propozycji i sugestii.
Głos zabrał Pan Janusz Margan przewodniczący Rady (rybak). Zwrócił uwagę na długi termin rozpatrzenia
protestu i brak jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony ministerstwa.
Po wystąpieniu Pana Janusza Margana nikt inny nie wystąpił z wnioskami i nie zabrał udziału w dyskusji,
w związku z czym Pan Tadeusz Bednarczuk zamknął dyskusję.

Ad.15
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zakończenie obrad. Został on poparty jednogłośnie
przez obecnych członków Stowarzyszenia. Pan Tadeusz Bednarczuk przewodniczący zebrania ogłosił
zamknięcie obrad godz. 13.00. Następnie pożegnał zebranych. Na tym zebranie zakończono.

Załączniki:

1. Lista obecności z dnia 15.12.2017.
2. Uchwała nr 15/2017

w sprawie: zatwierdzenia zmian Lokalnej Strategii Rozwoju na lata

2014 -2020.
3. Uchwała nr 16/2017 w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Rady.
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Przewodniczący Zebrania:

Zbigniew Śpiewak
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