
Uchwała nr 6/2019 

 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania 

„Morze i Parsęta” 

 

z dnia 17 maja 2019r. 

 

 

w sprawie  aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa 

Działania  „Morze i Parsęta” 
 

 

 

Na podstawie §14 pkt. 9) Statutu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania  „Morze i 

Parsęta”  uchwala się, co następuje : 

 

 

 

§1 

Dokonuje się zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania 

„Morze i Parsęta” w następującym zakresie : 

 

 

1) W Rozdziale I w Dziale 6 „Zasady funkcjonowania Stowarzyszenia” w Tabeli nr 2 zmienia się 

podział zadań między Walnym Zebraniem Członków a Zarządem i w tym zakresie Tabela otrzymuje 

treść : 

 

„Tabela nr 2: Podział zadań pomiędzy poszczególne organy SRLGD oraz dokumenty regulujące ich 

funkcjonowanie.” 

Organ Nazwa dokumentu Określenie najważniejszych zadań 

Walne 

Zebranie 

Członków 

 Statut – ogólne unormowanie, wskazanie 

kompetencji Walnego Zebrania Członków 
 Regulamin Walnego Zebrania Członków – 

szczegółowe zasady przeprowadzania 

poszczególnych Walnych Zebrań Członków 

 Najwyższa władza Stowarzyszenia 

 Powoływanie członków organów 
 Uchwalanie Regulaminów organów 

 Uchwalanie zmian Statutu, rozwiązywanie 

Stowarzyszenia 

  

Zarząd  Statut - ogólne unormowanie, wskazanie 

kompetencji i liczby członków Zarządu 
 Regulamin Zarządu – szczegółowe zasady 

funkcjonowania Zarządu, podział 

obowiązków pomiędzy poszczególnych 

członków Zarządu, zasady podejmowania 

decyzji przez Zarząd, zasady 

przeprowadzania posiedzeń Zarządu 
 Procedury związane z realizacją LSR – 

konkretne czynności dokonywane przez 

Zarząd w związku z przeprowadzaniem 

naborów wniosków, realizacją operacji 

własnych LGD oraz zmianą kryteriów 

wyboru operacji. 

 Władza wykonawcza Stowarzyszenia 

 Podejmowanie uchwał dotyczących bieżącego 

funkcjonowania Stowarzyszenia 

 Inicjowanie prac nad najważniejszymi 

dokumentami Stowarzyszenia, w tym 

opracowaniem i zmianą LSR 

 Reprezentowanie Stowarzyszenia w relacjach z 

wnioskodawcami, beneficjentami, Zarządem 

Województwa Zachodniopomorskiego i Instytucją 

Zarządzającą 

 Zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia; 

 Podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu 

naborów w trakcie realizacji LSR 

 Uchwalanie Regulaminu Biura, nadzór nad 

funkcjonowaniem Biura, powoływanie Kierownika 

Biura 

 Uchwalanie LSR oraz zmian w tym dokumencie. 

 



2)  W Rozdziale V „Cele i wskaźniki” w Dziale 3 „Cele, Przedsięwzięcia i Wskaźniki w ramach LSR” 

zmienia się tytuły oraz opisy przedsięwzięć w następujący sposób  : 

 

„ 1.1.1. Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury poprzez tworzenie lub 

rozwijanie łańcucha dostaw tych produktów na obszarze LSR „ 

 

„ 1.1.2. Ryba z miejscowych połowów w menu lokalnej gastronomii. 

 Jak wskazano w Przedsięwzięciu 1.1.1., bardzo ważne jest, by na obszarze objętym LSR 

klient (mieszkaniec, konsument) mógł zjeść rybę, co do której będzie miał pewność, że jest 

świeża i pochodzi gospodarstwa znajdującego się na obszarze. Oprócz wsparcia targów 

rybnych, akcji promocyjnych i systemów sprzedaży „od producenta do konsumenta” 

Stowarzyszenie planuje wesprzeć operacje, dzięki którym zwiększy się liczba lokali 

gastronomicznych oferujących dania rybne pochodzące z lokalnych odłowów. Dzięki temu 

zwiększy się popyt na produkty rybactwa oraz poprawi się atrakcyjność turystyczna obszaru 

na co zwracano uwagę w trakcie konsultacji społecznych (por. tabela w Rozdziale II). 

 

„ 1.2.1. Podejmowanie lub rozwój prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystującej wodny 

potencjał obszaru LSR. 

Przedsięwzięcie adresowane do podmiotów, które podejmą lub już prowadzą działalność 

gospodarczą, jednak zamierzają zdywersyfikować dochody w zakresie działalności 

pozarybackiej. Wsparcie w tym zakresie będą mogły uzyskać operacje niewpisujące się w 

przedsięwzięcia realizowane w ramach celu szczegółowego nr 1.1 (np. serwisowanie łodzi 

rybackich, ale nie restauracje rybackie). Realizację przedsięwzięcia mierzyć będą 

następujące wskaźniki produktu: 

1. Liczba funkcjonujących przedsiębiorstw, które uzyskały wsparcie – będzie to bezpośredni 

efekt udzielonej pomocy. 

2. Liczba miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją operacji. 

3. Liczba miejsc pracy utrzymanych w związku z realizacją operacji. 

- istotne, by realizacja poszczególnych przedsięwzięć wiązała się z tworzeniem miejsc pracy. 

Dlatego utworzone lub zachowane miejsca pracy to adekwatny wskaźnik realizacji 

operacji. 

 

„1.2.2. Rybackie start-upy, podejmowanie przez rybaków działalności gospodarczej niezwiązanej 

bezpośrednio z rybołówstwem lub podejmowanie, bądź rozwijanie działalności gospodarczej 

służącej rozwojowi obszarów rybackich i akwakultury. 

 Wsparcie w tym zakresie będą mogły uzyskać operacje niewpisujące się w przedsięwzięcia 

realizowane w ramach celu szczegółowego nr 1.1. Poziom realizacji tego celu 

przedsięwzięcia mierzony będzie za pomocą poniższych wskaźników produktu. W ramach 

tego przedsięwzięcia wspierane będą inicjatywy gwarantujące zapewnienia mieszkańcom 

obszaru całorocznych usług. Realizacja przedsięwzięcia będzie mierzona za pomocą 

następujących wskaźników produktu: 

1. Liczba założonych działalności gospodarczych w wyniku uzyskanego wsparcia – będzie 

to bezpośredni efekt udzielonej pomocy. 

2. Liczba miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją operacji; - podejmując 

działalność gospodarczą beneficjenci przede wszystkim będą tworzyli miejsca pracy (choćby 

poprzez samozatrudnienie). Dlatego utworzone miejsca pracy to adekwatny wskaźnik 

realizacji operacji.” 



 

 

„1.2.3. Zwiększanie kompetencji zawodowych przedstawicieli grupy defaworyzowanej. 

Wsparcie dla grupy defaworyzowanej (osoby bezrobotne w wieku do 35 lat oraz osoby 

powyżej 50 roku życia) jest istotny aspektem realizacji LSR. Ważne by przedstawiciele tej 

grupy poprawili swoją sytuację na rynku pracy. Ma temu służyć realizacja tego 

przedsięwzięcia – w jego ramach zostaną przeszkoleni mieszkańcy obszaru objętego LSR 

zaliczający się do takiej grupy. Stowarzyszenie w związku z realizacją tego przedsięwzięcia 

zamierza skorzystać z formuły naborów, ale rozważa również realizację operacji własnej 

LGD oraz wykorzystanie środków przeznaczonych na aktywizację obszaru objętego LSR. 

Należy zauważyć, że w trakcie konsultacji społecznych bardzo aktywne były szkoły i ośrodki 

oświatowe z obszaru objętego LSR. Zgłaszały one szereg interesujących inicjatyw, które w 

ramach tego przedsięwzięcia będą mogły być realizowane. Realizacja przedsięwzięcia 

będzie mierzona za pomocą następującego wskaźnika produktu: 

1. Liczba osób, którzy w związku z realizacją operacji zostali przeszkoleni i uzyskali 

stosowny certyfikat (świadectwo) – osoby przeszkolone to bezpośredni efekt (produkt) 

realizacji tego przedsięwzięcia.” 

 

„1.3.1. Współpraca sektora rybackiego z organizacjami pozarządowymi, samorządem 

terytorialnym, instytutami badawczo-naukowymi w celu skutecznej artykulacji interesów sektora. 

W ramach tego przedsięwzięcia planuje się wspieranie przygotowania opracowań 

naukowych, konferencji i wymiany dobrych praktyk pomiędzy różnymi grupami interesu 

działającymi na obszarze LSR oraz pomiędzy rybakami z obszaru objętego LSR i innymi 

podmiotami prowadzącymi analogiczną działalność w innych regionach Polski. 

Przedsięwzięcie sformułowano ze względu na zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych 

problemy z przebiciem się interesów rybackich na szersze forum decyzji lokalnych. 

W przypadku braku zainteresowania beneficjentów naborami na operacje o tego rodzaju 

profilu, Stowarzyszenie posłuży się formułą operacji własnej LGD. Stowarzyszenie planuje 

również realizację w ramach tego przedsięwzięcia projektów współpracy. SRLGD "Morze i 

Parsęta" podpisze umowę z Lokalną Grupą Rybacką Pojezierze Bytowskie na rzecz 

współpracy przy realizacji projektu "Rozwój i udoskonalanie Północnego Szlaku 

Rybackiego". Stowarzyszenie planuje również zawarcie analogicznej umowy z Mieleńską 

Lokalną Grupą Rybacką oraz innymi RLGD-ami działającymi na styku morza i lądu. Celem 

tego projektu współpracy jest stworzenie więzi gospodarczo-kulturalnej między obszarami 

nadmorskimi, którego urzeczywistnieniem będzie Północny Szlak Rybacki. Wskaźnikiem tego 

projektu będzie liczba osób uczestniczących w działaniach objętych projektem. SRLGD 

zakłada, że w przypadku naszego Stowarzyszenia w projekcie uczestniczyć będzie – 

pośrednio lub bezpośrednio -  15 osób. 

Wskaźnikami produktu dla tego przedsięwzięcia są: 

1. Inicjatywy Przedsięwzięcia podjęte dzięki dofinansowaniu w celu współpracy sektora 

rybackiego z innymi grupami interesu – bezpośrednim, trwałym efektem realizacji tego 

przedsięwzięcia powinny być opracowania w wersji papierowej lub elektronicznej,  oraz 

konferencje, imprezy, oraz adaptacja obiektu i  utworzenie Centrum Aktywizacji 

Rybackiej w Kołobrzegu.” 

 

 

 

„2.1.1. Czyste wody na obszarze objętym LSR. 



W ramach tego przedsięwzięcia realizowane będą operacje, których celem jest ograniczenie 

negatywnego oddziaływania lokalnych przedsiębiorstw i gospodarstw na stan wód płynących 

i stojących na obszarze objętym LSR. W ramach tego przedsięwzięcia nie będą natomiast 

wspierane operacje zmierzające do zwalczania nielegalnych zachowań, dla których 

przewidziano osobne przedsięwzięcie 2.1.3. W trakcie konsultacji społecznych zwracano 

uwagę na znaczenie jakości wód i przyrody dla rozwoju turystyki na obszarze. Realizację 

przedsięwzięcia mierzy następujący wskaźnik produktu: 

1. Liczba miejsc, w których przeprowadzono działania zmierzające do poprawy jakości wody – 

produktem tego przedsięwzięcia będą konkretne miejsca, w których podjęto działania i 

których czystość poprawiła się dzięki interwencji.” 

 

„2.1.2. Czyste i urządzone brzegi rzek i zbiorników wodnych na obszarze objętym LSR. 

W ramach realizacji tego przedsięwzięcia będą wspierane operacje mające na celu 

uporządkowanie i urządzenie brzegów rzek, morza i zbiorników wodnych. Realizacja 

przedsięwzięcia mierzona będzie następującym wskaźnikiem produktu. 

1. Liczba miejsc, w których przeprowadzono działania zmierzające do uporządkowania lub 

urządzenia brzegu rzeki, morza lub zbiornika wodnego – produktem tego przedsięwzięcia 

będą konkretne miejsca, w których podjęto działania i których czystość poprawiła się 

dzięki interwencji.” 

 

„2.1.3. Walka z kłusownictwem i zanieczyszczeniami morza, rzek i jezior. 

W ramach tego przedsięwzięcia wspierane będą działania realizowane przez odpowiednie 

instytucje i służby, które zabezpieczają porządek na wodach i brzegach (w tym monitoring) 

oraz walkę z nielegalnymi połowami i kłusownictwem. Na potrzebę wsparcia takich operacji 

wskazywano w trakcie konsultacji społecznych (por. tabela w Rozdziale II). Realizację 

przedsięwzięcia mierzy wskaźnik produktu: 

1. Liczba inicjatyw zmierzających do ograniczenia problemu kłusownictwa i walki z 

zanieczyszczeniami, które otrzymały wsparcie” 

 

 

„2.2.1. Szkolenia i działania edukacyjno-aktywizacyjne mające na celu zwiększenie świadomości 

ekologicznej mieszkańców obszaru LSR.” 

 

 

  „3.1.1. Tworzenie i modernizacja publicznie dostępnych miejsc rekreacji i wypoczynku. 

W ramach tego przedsięwzięcia realizowane będą operacje polegające na utworzeniu i 

wyposażeniu miejsc rekreacji  i wypoczynku dla mieszkańców obszaru i turystów. Adresatem tego 

przedsięwzięcia są podmioty sektora publicznego. Przedsięwzięcie zostało sformułowane ze 

względu na zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych potrzeby mieszkańców. Realizację 

przedsięwzięcia mierzy wskaźnik produktu.” 

 
 

„3.2.1. Tworzenie lub rozwój muzeów, skansenów, miejsc pamięci i innych tego rodzaju obiektów 

związanych w szczególności z historią i tradycjami sektora rybackiego na obszarze objętym LSR. 

  

W ramach tego przedsięwzięcia wspierane będą inicjatywy zmierzające do utworzenia 

lub rozwoju miejsc upamiętniających lokalną historię i tradycje, jeżeli są one związane z 



sektorem rybackim. Chodzi o tradycyjne inicjatywy upamiętniające, w „fizycznie 

istniejącym” obiekcie lokalne i rybackie tradycje, historię. Postęp w realizacji tego 

przedsięwzięcia mierzy wskaźnik produktu: 

1. Liczba muzeów, skansenów, miejsc pamięci i innych tego rodzaju obiektów związanych z 

historią i tradycjami sektora rybackiego utworzonych w związku z realizacją LSR–

Wzrost liczby takich miejsc będzie obrazował postęp w realizacji przedsięwzięcia” 

 

 

„3.2.2. Inicjatywy związane z promocją obszaru, jego historii i tradycji, niezwiązane z tworzeniem 

lub rozwojem muzeów, skansenów miejsc pamięci albo innych tego rodzaju obiektów. 

W ramach tego przedsięwzięcia realizowane będą operacje o charakterze historyczno – 

kulturalnym. Autorzy LSR postanowili oddzielić operacje polegające na tworzeniu 

fizycznie istniejących miejsc od „wirtualnych” operacji. Te drugie operacje wymagają 

dużej dozy innowacyjności i starań. Na liście potencjalnych inicjatyw do realizacji w 

ramach LSR wymienionej w Rozdziale II znajduje się szereg pomysłów wpisujących się w 

to przedsięwzięcie. Realizację przedsięwzięcia mierzy wskaźnik produktu: 

1. Liczba akcji promocyjnych związanych z promocją obszaru, historii i tradycji, które 

nie są związane z tworzeniem lub rozwojem muzeów, skansenów miejsc pamięci 

albo innych tego rodzaju obiektów – tego rodzaju akcie będą podstawowym efektem 

realizacji operacji w ramach tego przedsięwzięcia, dlatego jest to adekwatny i 

weryfikowalny wskaźnik. 

 

 

 

 

3) Tabela nr 10 otrzymuje brzmienie o treści określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

4) Tabela nr 11 otrzymuje brzmienie o treści określonej w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 

 

5)  Tabela nr 12 otrzymuje brzmienie o treści określonej w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 

 

 

6) W Rozdziale VIII „Budżet LSR” Dział 3 „Budżet a sposoby rozdysponowania środków” otrzymuje 

brzmienie : 

 

„Odnosząc się z kolei do systematyki podziału środków przyjętej w rozporządzeniu nr 1303/2013, 

zgodnie z którą sporządzono tabelę stanowiącą załącznik do LSR, należy zauważyć, że 

najistotniejszym działaniem w budżecie jest Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 

1303/2013). W jej ramach największa kwota zostanie rozdysponowana w ramach naborów, a w razie 

gdy wnioskodawcy nie będą zainteresowani realizacją operacji, które w ocenie SRLGD są istotne dla 

rozwoju lokalnego – Stowarzyszenie skorzysta z formuły operacji własnych LGD. Ponadto SRLGD 

zamierza realizować projekty współpracy, ale stanowić będą one jedynie uzupełnienie kluczowych 

działań podejmowanych w związku z realizacją LSR. Ponadto Stowarzyszenie zarezerwowało w sumie 

15% budżetu LSR na koszty związane ze swoim funkcjonowaniem i aktywizacją mieszkańców. Do dnia 

zakończenia prac nad LSR, ze względu na brak rozporządzenia o wdrażaniu LSR, nie było jasne, jaki 

będzie maksymalny poziom środków, jakie SRLGD będzie mogło przeznaczyć na tego rodzaju wydatki, 

dlatego Stowarzyszenie przyjęło maksymalny poziom z poprzedniego okresu programowania. 



Zakres wsparcia Wsparcie finansowe 

Realizacja LSR 8 965 000 /81,50% 

Współpraca 220 000 / 2% 

Koszty bieżące/funkcjonowanie 1 650 000  /15% 

aktywizacja 165 000000    / 1,50% 

razem 11 000 000 / 100% 

 

 

 

 

7) Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju „Procedura aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

realizowanej przez Lokalną Grupę Działania „Morze i Parsęta” otrzymuje brzmienie o treści 

określonej w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

8) Załącznik nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju „Plan działania” otrzymuje brzmienie o treści 

określonej w Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 

 

9) Załącznik nr 4 do Lokalnej Strategii Rozwoju „Budżet” otrzymuje brzmienie o treści określonej w 

Załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 

 

§2 

Pozostałe zapisy  Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania 

„Morze i Parsęta” nie ulegają zmianie. 

 

§3 

Tekst jednolity Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania 

„Morze i Parsęta” zawierający zmiany, o których mowa w §1 uchwały, stanowi Załącznik nr 7 do 

niniejszej uchwały. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia -  pod warunkiem zaakceptowania zmian Lokalnej 

Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” przez Zarząd 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

§5 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 

 

 

 

………………………………………                                       …………………………………. 

Sekretarz Walnego Zebrania     Przewodniczący Walnego Zebrania 


