
Sprawozdanie z działalności SRLGD "Morze i Parsęta" za rok 2018. 

Realizując plan pracy zatwierdzony w kwietniu  2018 roku na WZC Zarząd RLGD "Morze i 

Parsęta" odbył 23 posiedzenia, na których zgodnie z regulaminem przyjęto 45 uchwał. Dotyczyły one 

głównie wprowadzenia w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych , realizacji procedur 

naborów, przeprowadzeniu monitoringu i ewaluacji, realizacji planów współpracy,  komunikacji i 

szkoleń oraz organizacji Walnego Zebrania Członków  

 

1.  Nabory wniosków 

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa nabory wniosków. 11 maja 2018 r. zakończył się 

III/2018 nabór wniosków o dofinansowanie, który trwał od 19 kwietnia 2018 r. Złożono 13 wniosków 

na ogólną kwotę 2 058 935,18 zł w tym kwotą dofinansowania 1 235 676,30 zł. 

W dniu 27 listopada  zakończył się IV/2018 nabór wniosków o dofinansowanie. Złożonych 

zostało 10 wniosków na ogólną kwotę pomocy 788 063,00 PLN. Trwają jeszcze prace  związane z oceną 

złożonych dokumentów.  Wszystkim wnioskodawcom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie oraz 

złożenie wniosków. 

  W ocenie Urzędu Marszałkowskiego nie są to zadawalające rezultaty. Osiągnęliśmy poziom 

23,1 % rozdziału wszystkich środków – 2 240 250 tyś zł. ( bez uwzględnienia IV naboru , gdyż liczą się 

tylko podpisane umowy) w pięciu celach szczegółowych nie osiągnęliśmy poziomu 40% założonych 

wskaźników. 

 Nie jest to tylko przyczyna wynikająca z pracy biura w zakresie prowadzonej komunikacji i 

szkoleń ale leżąca również po stronie wnioskodawców z różnych przyczyn odstępujących od podpisania 

umowy o dofinansowanie przedsięwzięć, na które składali wnioski. 

Przy założeniu, że wszystkie złożone wnioski z czwartego naboru zakończą się podpisaniem 

umów mamy jeszcze do rozdysponowania kwotę 6 697 587 tyś. zł 

 

2. Walne Zebrania Członków 

W 2018r. odbyły się  dwa Walne Zebrania Członków w terminach: w kwietniu i 

październiku.2018r., na których podjęto 9 uchwał.  

Zgromadzenie kwietniowe było typowo zebraniem sprawozdawczym natomiast 

październikowe, poprzedzone wykonanym monitoringiem i przeprowadzeniem ewaluacji wewnętrznej 

i zewnętrznej, dokonało na bazie wniosków zmian Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie zmiany 

wskaźników, budżetu, planu działania i komunikacji.   

 Przypomnę, że wszystkie uchwały w tym zakresie były uchwałami warunkowymi i nie doczekały 

się akceptacji ze strony Urzędu Marszałkowskiego z wielu względów ( wybory samorządowe , 

prowadzone z Ministerstwem konsultacje w zakresie prawa do zmiany wskaźników oraz metodologii 

oceny wykonania kamieni milowych na koniec 2018 roku. ) Obecnie zapaliło się  zielone światło z 

Ministerstwa w zakresie możliwości zmiany wskaźników i dzięki przychylności nadzoru Urzędu 

Marszałkowskiego otrzymaliśmy możliwość zmian wskaźników na tyle pogłębionych, aby zmieścić się 

w kryteriach kamieni milowych bez konsekwencji utraty środków. 



 Ponad to Urząd Marszałkowski zgodził się na zwiększenie do 15% środków przeznaczonych na 

funkcjonowanie co również uwzględniliśmy w przedstawionych Państwu uchwałach zmieniających 

Lokalną Strategię Rozwoju. 

3. Plan współpracy 

 W oparciu o umowę partnerską „Morskie klimaty” z dn. 25-04-2018 r. zawartą między grupami 

rybackimi województwa zachodniopomorskiego realizowaną w ramach współpracy i działań objętych 

Priorytetem 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie 

Operacyjnym „Rybactwo i Morze” w dn. 8 września 2018 r. zorganizowaliśmy projekt pn. „Festiwal 

Rybny”, o którym już informowaliśmy i którego opis oraz publikacja elektroniczna znajduje się na 

stronie internetowej. 

 W dniach 15-16 maja, w ramach umowy partnerskiej z dn. 24-09-2018 r. w sprawie realizacji 
projektu „Konferencje podsumowujące prezydencję w Zachodniopomorskiej Sieci RLGD”  na 
zakończenie naszej prezydencji, zorganizowaliśmy konferencję z udziałem przedstawicieli wszystkich 
grup rybackich na tematy: „Nowa perspektywa finansowa-Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 
na lata 2014-2020, Planowanie przestrzenne na morzu - wiatraki i ich wpływ na rybołówstwo, 
Rybołówstwo w Zachodniopomorskiem - wielkość floty z  uwzględnieniem wielkości wyładunku w 
poszczególnych portach, Rybołówstwo w Zachodniopomorskiem - wielkość floty z  uwzględnieniem 
wielkości wyładunku w poszczególnych portach.  
 
 W dn. 2-04-2019 byliśmy gospodarzami spotkania pracowników biur Rybackich Grup Działania 

i LGD zrzeszonych w  Federacji Województwa Zachodniopomorskiego, w ramach wymiany 

doświadczeń we wdrażaniu Lokalnych Strategii Rozwoju. 

4. Na przełomie roku nastąpiły poważne perturbacje w pracy biura. 

 Na skutek popełnionych błędów i negatywnej merytorycznej oceny  pracy biura przez nadzór 

Marszałkowski wyrażonej w rozmowach służbowych i w piśmie Pana Wicemarszałka Rzepy  z dn.11-

12-2018 r. z wezwaniem do stwierdzenia przyczyn dysfunkcji pracy biura, oraz nie przyjęciu przez 

pracowników i Zarząd moich kompromisowych rozwiązań w zakresie zmian regulaminu pracy biura,  

nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę z Panią Dyrektor. Sprzeciw od decyzji wniesiony przez 

upoważnionych do tego członków Zarządu został większością głosów oddalony przez Zarząd w dn. 

25.02.2019r. a na tym samym posiedzeniu Zarząd podjął jednomyślnie decyzję o powołaniu nowego 

dyrektora biura w osobie TOMASZA GROBLI. Druga z pracownic wraz ze zwolnieniem Pani Dyrektor 

odeszła na długotrwałe zwolnienie lekarskie. Aby sprostać wyzwaniom na czas określony tzn. do czasu 

powrotu ze zwolnienia drugiego pracownika została zatrudniona Pani Anna Niewiadomski.  

5. W okresie sprawozdawczym odbyły się jedno  spotkania członków Komisji Rewizyjnej 

Dokonano analizy pracy Zarządu i sprawozdania z wykonania budżetu oraz podjęto  uchwałę  

o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za 2018 rok.   

6. Rada Rybacka  

W związku z oceną wniosków o dofinansowanie odbyło się 10 posiedzeń. 

 

 

 



7.Doradztwo i konsultacje. 

 W ramach realizacji planu komunikacji  pracownicy biura na bieżąco prowadzą doradztwo, 

konsultacje, udzielają informacji wnioskodawcom i wszystkim zainteresowanym w zakresie 

przygotowywania wniosków, interpretacji przepisów, itp.  

Rejestr udzielonego doradztwa dostępny jest w biurze SRLGD. W roku 2018r. z usług 

skorzystało według rejestru 149 podmiotów.   

 

8. Członkostwo  

   Z dniem 1 stycznia 2018 roku Stowarzyszenie liczyło 112 członków. Na koniec roku 2018 liczba 

członków wynosiła 116. 

 

 

 

                                                 

 

  

 

 


