
Protokół nr 2/13 z posiedzenia Zarządu 
„Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński” 

w dniu 3 kwietnia 2013 r. 
 
 

Lista obecności – w załączniku 
 
Prezes Zarządu otworzył posiedzenie o godz. 1310 i zaproponował następujący porządek 
obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu nr 1/13 z dnia 17 stycznia 

2013 r. 
4. Informacja Prezesa o bieżącej działalności Stowarzyszenia 
5. Omówienie i przyjęcie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2012 r. 
6. Sprawy różne. 
7. Zakończenie posiedzenia. 

 
Ad.2 Porządek posiedzenia Zarządu został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.3 Prezes Zarządu Edward Trojanowski odczytał i omówił protokół z poprzedniego 
posiedzenia Zarządu (1/13), który został przyjęty przez wszystkich obecnych  
na posiedzeniu członków Zarządu. 
 
Ad.4 Prezes poinformował o jednostronnym zerwaniu przez Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi umowy ramowej na realizację LSROR. 
Przybliżył Członkom Zarządu sposób, w jaki Ministerstwo korzystając z raportu 
ewaluacyjnego sporządzonego przez firmę Agrotec wzywało poszczególne LGR-y celem 
podpisania aneksu do umowy ramowej. Przewidywał on drastyczne zmniejszenie środków 
przeznaczonych na funkcjonowanie LGR ZZ oraz aktywizację społeczności lokalnej na lata 
2014-2015, zmniejszenie kwoty przewidzianej na współpracę międzynarodową, a także 
odebranie niewykorzystanych środków z lat 2010-2011. Aneks ten nie został podpisany 
przez Prezesa. Głównym zarzutem wysuwanym przez Ministerstwo był sposób wyboru 
Członka Komitetu, który odbył się zgodnie ze Statutem Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew 
Zegrzyński poprzez kooptacje. 
Pismo w sprawie jednostronnego zerwania umowy ramowej wpłynęło do biura LGR ZZ, 
przed Świętami Zmartwychwstania Pańskiego. Obecnie trwają starania rozwiązania sprawy 
przez drogę polubowną poprzez postępowanie przed sądowe. W przypadku braku takiej 
możliwości LGR ZZ będzie zmuszona oddać sprawę do sądu. 
 
Ad.5 Specjalista ds. ekonomiczno-księgowych i kadrowych Pani Agnieszka Nawrocka 
przedstawiła Członkom Zarządu sprawozdanie finansowe za 2012 r. Zarząd przyjął ten 
dokument jednogłośnie. Członkowie podpisali sprawozdanie razem ze wszystkimi 
załącznikami.. 
 
Ad.6 W sprawach różnych Członkowie Zarządu nie wnieśli żadnych uwag. 
Prezes zaproponował Członkom Zarządu spotkanie Zarządów LGR ZZ i OM PZW. 
 
Ad.7 Prezes zamknął posiedzenie Zarządu o godz. 1510.  

 


