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PROTOKÓŁ 
Z Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Rybackie j „Wielkie Jeziora 

Mazurskie” 
 

22 wrzesień 2011r., Hotel Ognisty Ptak w Ogonkach 
 

Walne Zebranie Członków rozpocz ęło si ę o godz. 14:00 
 
W Walnym Zebraniu Członków uczestniczyło 36 członków Lokalnej Grupy Rybackiej 
„WJM”, przedstawiciele władz gminnych i inne zaproszone osoby (zgodnie z listami 
obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). 
 
Powitanie uczestników Walnego Zebrania Członków    
 
Zebranych powitał Pan Andrzej Kolasa, jednocześnie stwierdzając, iż o godz. 14:15 
na podstawie podpisów na liście obecności na 62 członków zwyczajnych obecnych 
na WZC jest 36 członków. W związku z tym na podstawie Statutu Stowarzyszenia 
paragrafu 20 ust 14 WZC posiada pełną zdolność do podejmowania uchwał i decyzji.   
 
Przedstawienie i przyj ęcie programu WZC. Przyj ęcie programu z WZC z dnia 
22.09.2011 roku  
 
Pan Andrzej Kolasa przedstawił członkom LGR program Walnego Zebrania 
Członków (zał. Nr 2) oraz zapytał zebranych czy mają wnioski w sprawie zmiany do 
programu obrad.  
 
Pan Andrzej Antończak zgłosił wniosek aby w programie WZC zamieścić punkt 
wyjaśniający dlaczego Pan Waldemar Thomas zrezygnował z funkcji członka 
Zarządu Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 
 
Po dłuższej dyskusji ustalono aby do pkt. 8 dodać podpunkt 8a dotyczący zmiany 
składu Zarządu.  
 
Podczas głosowania nad przyjęciem zmienionego Programu Walnego Zebrania 
Członków LGR” 
 
35 osób -  za  
1 osoba – wstrzymała się  
0 osób   – przeciw  
 
Następnie Prezes Zarządu LGR przedstawił zebranym i poddał pod głosowanie 
protokół z poprzedniego WZC. 
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Podczas głosowania za przyjęciem protokołu z dnia 03.02.2011 roku  
 
35 osób – za 
1 osoba – wstrzymała się  
0 osób  – przeciw 
 
Wybór Przewodnicz ącego Walnego Zebrania Członków, Sekretarza i Komisj i 
skrutacyjnej i uchwał. 
 
Pan Andrzej Kolasa zaproponował swoją kandydaturę na przewodniczącego WZC. 
 
Podczas głosowania za przyjęciem kandydatury Pana Andrzeja Kolasy na 
przewodniczącego WZC 
 
35 osób  – za 
1 osoba – wstrzymała się   
0 osób  – przeciw  
 
Pan Andrzej Kolasa zgłosił Panią Małgorzatę Cwalinę na stanowisko sekretarza 
Walnego Zebrania.  
 
Podczas głosowania za przyjęciem kandydatury Pani Małgorzaty Cwaliny na 
sekretarza WZC 
 
35 osób  – za  
0 osób – wstrzymało się  
1 osoba  – przeciw  
 
Prezes LGR – Pan Andrzej Kolasa poprosił o zgłaszanie kandydatur do składu 
Komisji Skrutacyjnej. 
 
Po dyskusji zgłoszono kandydaturę: Pani Ewy Wojnowskiej, Pani Marty Andrzejczyk 
oraz Pana Ireneusza Dworzyńskiego.  
 
Podczas głosowania za przyjęciem składu Komisji Skrutacyjnej 
 
36 osób – za  
0 osób – wstrzymało się  
0 osób  – przeciw  
 
Na wniosek Przewodniczącego WZC Komisja Skrutacyjna będzie pełniła także rolę 
Komisji Uchwał. 
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Podczas głosowania za przyjęciem w/w. wniosku 
 
36 osób  – za 
0 osób – wstrzymało się  
0 osób  – przeciw  
 
 
Informacja Zarz ądu dotycz ąca podejmowanych działa ń w okresie od stycznia 
do wrze śnia br. Informacja na temat stanu finansów Stowarzy szenia LGR 
„Wielkie Jeziora Mazurskie” 
 
Pan Andrzej Kolasa przedstawił działania Zarządu od stycznia do września br. Od 
stycznia do sierpnia br. Zarząd skupiał się głównie na monitorowaniu wniosku, który 
został złożony do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w drugim konkursie o wybór 
Lokalnej Grupy Rybackiej do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 
Rybackich. W dniu 04 sierpnia br. została podpisania umowa ramowa z MINROL na 
budżet ponad 27 mln. zł.  Jest to powód do radości ale także jest to ogromne 
zobowiązanie. Do tej pory wdrażając projekt wykonano szereg przedsięwzięć :  od 12 
września br. przy Placu Wolności 1b w Węgorzewie utworzono biuro LGR, 
zatrudniono czterech pracowników: dyrektora biura Panią Wiolettę Banasiewicz, 
pracownika administracyjno – biurowego Panią Ewę Wysocką, specjalistę ds. 
administracji i promocji Panią Martę Grochocką oraz koordynatora ds. obsługi 
Komitetu Panią Bogumiłę Mińczuk. W tym samym czasie Zarząd musiał podjąć 
ciężką decyzję dotyczącą zabezpieczenia realizacji projektu, w związku z tym 
zaciągną kredyt w wysokości 250 tyś. zł. W umowie ramowej zostały jasno określone 
warunki jakie Stowarzyszenie musi zrealizować do końca br. Mianowicie do                       
04 listopada br. Stowarzyszenie musi uruchomić i wyposażyć biuro, przeprowadzić 
kampanię promocyjno reklamową programu na obszarze dziewięciu gmin 
wchodzących w skład obszaru LGR oraz ogłosić pierwszy konkurs w ramach środka 
4.1 a-d. Termin konkursu został już określony tj. od 02 listopada br. do 02 grudnia br. 
Nie zaciągając kredytu Stowarzyszenie nie poradziło by sobie finansowo mając na 
koncie bankowym tylko wpływy ze składek członkowskich. 12 sierpnia br. złożony 
został pierwszy wniosek o dofinansowanie na kwotę ponad 314 tyś. zł. Do połowy 
listopada br. powinna wpłynąć na konto  Stowarzyszenia zaliczka na kwotę ponad 
100 tyś. zł. Pod koniec października br. pracownicy biura będą przygotowywać 
wniosek o płatność, innymi słowy o refundację środków finansowych, które 
Stowarzyszenie poniosło.   
 
Pan Bogdan Maczuga przedstawił aktualny stan finansów Stowarzyszenia. Aktualny 
stan konta wynosi 260.692,18 zł.  W 2010 roku składki członkowskie wpłaciło 18 
osób. W 2011 roku 33 osoby. Zaległości w składkach członkowskich w 2010 roku 
wyniosły 6.160,00 zł. natomiast w 2011 roku 4.000,00 zł. Razem zaległości w 
składkach członkowskich wyniosły 10.160,00 zł. Wykaz osób, które wpłaciły oraz nie 
wpłaciły składek członkowskich w załączniku nr 3 do protokołu. 
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Przedstawienie zada ń oraz zobowi ązań wynikaj ących z podpisanej z MINROL 
umowy ramowej na realizacj ę LSROR oraz Rozporz ądzenia MINROL z dnia 
15.10.2009 roku  
 
Pan Andrzej Kolasa przedstawił główne zadania oraz zobowiązania wynikające             
z podpisanej umowy ramowej.   Podpisanie umowy ramowej jest nie tylko sukcesem 
ale także wyzwaniem i zobowiązaniem z racji tego iż już w tej chwili Zarząd musi 
myśleć jak zarządzać projektem, żeby w następnej perspektywie finansowania 
niejako skonsumować zajęte pierwsze miejsce w konkursie i zakwalifikować się do 
ponownego rozdania środków finansowych na lata 2014 – 2020. LSROR obejmuje 9 
gmin. Operacje w ramach środka 4.1 a-d  realizowane mogą być tylko na obszarze 
gmin wchodzących w skład LGR. Wyjątkiem jest środek 4.2  dotyczący współpracy 
międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego operacje mogą być 
realizowane poza obszarem działania LGR.  Stowarzyszenie LGR zgodnie z umową 
ramową zobowiązało się między innymi do: rozpowszechnienia informacji o LSROR 
oraz o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach środków objętych osią 
priorytetową 4, bezpłatnego świadczenia przez pracowników biura doradztwa                     
w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie, terminowego 
przeprowadzania postępowania w sprawie wyboru operacji, przechowywania 
dokumentów dotyczących wyboru LGR i realizacji LSROR do 31 grudnia 2020 roku, 
zorganizowania i wyposażenia najpóźniej w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy 
biura, utrzymywania składu komitetu zgodnego z przepisami ustawy                       
i rozporządzenia oraz do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji LSROR  do 
30 czerwca 2015 roku. Umowa ulega rozwiązaniu na wniosek LGR, niewykonania co 
najmniej jednego z zawartych w umowie zobowiązań. Niektóre z powyższych 
zobowiązań zostały już zrealizowane. Do tej pory odbyły się następujące 
przedsięwzięcia: 15-16 września br. konferencja zorganizowana przez Urząd 
Marszałkowski w Ognistym Ptaku w Ogonkach dotycząca wdrażania PO RYBY                    
z udziałem przedstawicieli MINROL. Planuje się zorganizowanie 14 -15 października 
br. Szkolenie Komitetu LGR w Ośrodku Wczasowym „Helena” w Jeziorowskich,                    
04 listopada br. konferencje podsumowującą rok  z rybackimi użytkownikami wód                   
w Hotelu „Las Giżycki” w Giżycku.  1 – 2 grudnia br. konferencje z udziałem 
przedstawicieli z Litwy i innych Lokalnych Grup Rybackich z Polski na temat „Łowiska 
wędkarskie szansą na rozwój turystyki wędkarskiej” w Ośrodku Wczasowym 
„Helena” w Jeziorowskich.  
 
Pan Andrzej Kolasa przedstawił harmonogram konkursów planowanych do 
ogłoszenia przez LGR. 
 
Pan Józef Karpiński zaproponował aby przenieść ogłoszenie konkursów dotyczących  
samorządów  na koniec drugiego kwartału 2012 roku. 
 
Pani Barbara Dawcewicz zaproponowała aby ogłosić konkursy naboru wniosków                   
w pierwszym kwartale 2012 roku.  
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Po dłuższej dyskusji i głosowaniu została przyjęta propozycja Pana Józefa 
Karpińskiego.  
 
Pan Andrzej Kolasa poprosił Komisję skrutacyjną i uchwał o przygotowanie uchwały 
dotyczącej zmiany terminu ogłaszania konkursów. 
 
Pan Andrzej Kolasa poinformował członków LGR o ukazaniu się najprawdopodobniej  
w listopadzie br. projektu nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania 
pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową                                 
4 – Zrównoważony Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie 
operacyjnym  „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 
rybackich 2007 – 2013” jednocześnie omawiając planowane zmiany w tym 
rozporządzeniu. 
 
Przedstawienie zasad przygotowania wniosków przez b eneficjentów  
 
Pan Andrzej Kolasa poinformował członków LGR o tym, że na stronie internetowej 
Stowarzyszenia zamieszczony został Poradnik Jak przygotować wniosek                                  
o dofinansowanie z osi 4 PO RYBY 2007 – 2013. Wersja papierowa Poradnika jest     
w trakcie realizacji. Ponadto Zarząd opracował fiszę projektową, która rozdawana 
jest potencjalnym beneficjentom, aby opisali w skrócie swoje przedsięwzięcia, żeby 
biuro mogło się dokładnie zapoznać z operacjami oraz udzielić doradztwa w danym 
zakresie. Procedura ogłoszenia konkursu na 30 dni przed ogłoszeniem, następnie 
około 30 dni trwa konkurs. Po zakończeniu konkursu wnioski oceniane są przez 
Komitet Stowarzyszenia następnie w terminie 45 dni opracowuje listę rankingową                  
i przekazuje wraz z wnioskami do Urzędu Marszałkowskiego do weryfikacji 
merytorycznej, która trwa do 3 miesięcy, po czym z beneficjentem jest podpisywana 
umowa. 
 
 
Uzupełnienie składu Zarz ądu 
 
Pan Andrzej Kolasa poinformował WZC o pisemnej rezygnacji Pana Waldemara 
Thomasa z funkcji członka Zarządu Stowarzyszenia. Przyczyną rezygnacji była 
niechęć poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia – Uchwała nr 11/WZC/11 z dnia 22 
września 2011r. w sprawie zmiany składu Zarządu Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie 
Jeziora Mazurskie” .  
 
Po dłuższej dyskusji członkowie LGR przeszli do głosowania nad uchwałą. 
 
Podczas głosowania za przyjęciem uchwały nr 11/WZC/11  
 
22 osoby  – za 
12 osób – wstrzymało się  
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 2 osoby  – przeciw  
 
W związku z rezygnacją Pana Waldemara Thomasa z funkcji członka Zarządu 
Prezes LGR poprosił o zgłaszanie kandydatów do uzupełnienia składu Zarządu LGR.  
Zgłoszono kandydaturę Pani Anny Leszczyńskiej oraz Pana Dariusza Thomasa.  
 
Podczas głosowania nad kandydaturą Pani Anny Leszczyńskiej 
 
23 osoby  – za 
8 osób – wstrzymało się  
5 osób  – przeciw  
 
Podczas głosowania nad kandydaturą Pana Dariusza Thomasa 
 
6 osób  – za 
5 osób – wstrzymało się  
25 osób  – przeciw  
 
Uchwała nr 12/WZC/11 z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany składu Zarządu  
Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”  
 
Podczas głosowania za przyjęciem uchwały nr 12/WZC/11  
 
31 osób  – za 
5 osób – wstrzymało się  
0 osób  – przeciw  
 
Przedstawienie oraz głosowanie nad projektami uchwa ł 
 
Uchwała nr 8/WZC/11 z dnia 22 września 2011r. w sprawie wynagrodzenia Organów 
oraz pracowników Biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora Mazurskie”  
 
Podczas głosowania za przyjęciem uchwały nr 8/WZC/11  
 
36 osób  – za 
0 osób – wstrzymało się  
0 osób  – przeciw  
 
Uchwała nr 9/WZC/11 z dnia 22 września 2011r. w sprawie dokonywania korekt                  
w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 
 
Podczas głosowania za przyjęciem uchwały nr 9/WZC/11  
 
36 osób  – za 
0 osób – wstrzymało się  



 
           

 

    

 

 
Operacja współfinansowana przez Uni ę Europejsk ą ze środków finansowych 

Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniaj ącą  inwestycj ę w zrównowa żone 
rybołówstwo 

 

7

 
Unia Europejska 

Europejski 
Fundusz 
Rybacki 

0 osób  – przeciw  
 
Uchwała nr 10/WZC/11 z dnia 22 września 2011r. w sprawie przekazania 
kompetencji Zarządowi LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” w zakresie utrzymania 
składu Komitetu zgodnie z wytycznymi MR i RW 
 
Podczas głosowania za przyjęciem uchwały nr 10/WZC/11  
 
31 osób  – za 
4 osoby – wstrzymały się  
1 osób  – przeciw  
 
Uchwała nr 13/WZC/11 z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany wysokości                        
i terminu wnoszenia składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  
„Wielkie Jeziora Mazurskie” 
 
Podczas głosowania za przyjęciem uchwały nr 13/WZC/11  
 
34 osoby  – za 
2 osoby – wstrzymały się  
0 osób  – przeciw  
 
Uchwała nr 14/WZC/11 z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany wysokości i 
terminu wnoszenia składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  
„Wielkie Jeziora Mazurskie” 
 
Podczas głosowania za przyjęciem uchwały nr 14/WZC/11  
 
36 osób  – za 
0 osób – wstrzymało się  
0 osób  – przeciw  
 
Uchwała nr 15/WZC/11 z dnia 22 września 2011r. w sprawie zmiany terminów 
konkursów w Harmonogramie stanowiącym załącznik do LSROR 
 
Podczas głosowania za przyjęciem uchwały nr 15/WZC/11  
 
19 osób  – za 
10 osób – wstrzymało się  
7 osób  – przeciw  
 
Omówienie bie żących spraw LGR 
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Pan Andrzej Kolasa przedstawił oraz powitał nowych członków Stowarzyszenia LGR 
„Wielkie Jeziora Mazurskie” : Pana Krzysztofa Mościckiego, Pana Waldemara 
Milewicza oraz Państwa Piotra i Mariannę Matysiak. 
 
Posiedzenie Walnego Zebrania Członków zako ńczyło si ę o godz. 18:15 
 
 
Na tym protokół zakończono:  
 
Przewodniczący WZC - Andrzej Kolasa 
 
Sekretarz WZC - Małgorzata Cwalina 
                                                                                                             
 


