
Protokół nr LGR/I/12 
z Walnego Zebrania Członków 
„Lokalnej Grupy Rybackiej” 

w dniu 14 czerwca 2012r.  

 
 

Lista obecności – w załączeniu. 
 
W posiedzeniu brało udział 69 członków na 204 członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia, 135 członków było nieobecnych. Obecnych było 33,8% członków 
Stowarzyszenia przy wymaganym quorum 50%. Na mocy §16, ust 4, po 30 min. od 
ustalonej godziny przy braku quorum zostało zwołane nowe Zebranie w drugim 
terminie, które ukonstytuowało się o godz.1400. Ponadto obecni byli goście (według 
listy). Prezes Zarządu otworzył posiedzenie w drugim terminie i zaproponował 
następujący porządek: 
 

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków – Prezes Zarządu „Lokalnej Grupy 
Rybackiej Zalew Zegrzyński” 

2. Wybór Przewodniczącego Obrad oraz protokolanta. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Walnego Zebrania Członków 

nr LGR/III/11 z 14 listopada 2011r. 
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2011r.  
5. Podjęcie uchwały nr LGR/1/12 w sprawie przyjęcia sprawozdania 

finansowego za 2011 rok. 
6. Informacje o sprawach bieżących. 
7. Sprawy różne. 
8. Zamknięcie obrad. 

 
Ad.1 Prezes Zarządu Edward Trojanowski przywitał zebranych i otworzył Walne 
Zebranie Członków. Porządek przyjęto jednogłośnie i nie wniesiono zmian. 
 
Ad.2 Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Obrad. Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock Pan Sylwester Sokolnicki zgłosił kandydaturę Pana Edwarda Trojanowskiego. 
Kandydat wyraził zgodę, innych kandydatur nie wniesiono. Za kandydaturą 
Edwarda Trojanowskiego głosowało 68 osób, jedna się wstrzymała (zainteresowany) 
nikt nie był przeciw. Przewodniczący zaproponował kandydaturę Pana Philipa Ali 
Ahmdi na protokolanta Zebrania. Nie zgłoszono innych kandydatów. Za 
kandydaturą Pana Philipa Ali Ahmadi głosowało 68 osób, jedna się wstrzymała 
(zainteresowany), nikt nie był przeciw. 
 
Ad.3 Przewodniczący obrad odczytał i omówił protokół z poprzedniego posiedzenia 
Walnego Zebrania Członków nr LGR/III/2011 z dnia 14 listopada 2011r.  
Nie wniesiono żadnych uwag. Za przyjęciem protokołu byli wszyscy obecni  
na posiedzeniu Członkowie Zwyczajni. 
 
Ad.4 Przewodniczący przedstawił sprawozdanie merytoryczne. Następnie przekazał 
głos Pani Agnieszce Nawrockiej specjalistce ds. finansowo – księgowych  
i kadrowych, która zaprezentowała bilans, rachunek zysków i strat. Bilans zamknął 



się wartością ujemną, gdyż na konto LGR ZZ w 2011r. nie wpłynął przelew  
z ARiMR. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Izabella Rządzińska odczytała 
Uchwałę Komisji Rewizyjnej nr 1/12 z dnia 25 maja 2012r. w sprawie przyjęcia 
sprawozdania finansowego oraz wydania opinii o wykonaniu budżetu i wniosku  
o udzielenie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków. 
 
Ad.5 Przewodniczący Obrad zaprezentował projekt Uchwały LGR/1/12 w sprawie 
przyjęcia sprawozdania finansowego za 2011 rok. Nie wniesiono żadnych uwag. 
Uchwała została przyjęta przez 68 Członków Zwyczajnych, jedna osoba wstrzymała 
się (Pani Agnieszka Nawrocka), nikt nie był przeciw. 
 
Ad.6 Przewodniczący przedstawił informację o bieżącej działalności LGR ZZ, która 
koncentrowała się głównie na dwóch zagadnieniach: 

1. Wdrażanie LSROR poprzez przeprowadzenie dwóch konkursów na wybór 
wniosków. Do biura LGR ZZ w pierwszym konkursie wpłynęło 38 wniosków 
na łączną kwotę 4 541 505,74 zł. Komitet wybrał do dofinansowania  
13 wniosków w ramach limitów. W drugim konkursie wpłynęło 87 wniosków 
na łączną kwotę 16 990 158,96 zł. W tym konkursie Komitet wybrał  
24 wnioski.  

2. Zainicjowanie i rozpoczęcie realizacji projektów współpracy poprzez 
realizację projektu międzynarodowego pod tytułem „Partnerstwo dla 
zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich”, oraz projektu 
międzyregionalnego z LGR Pojezierzem Olsztyńskim pod tytułem „Edukacja 
ekologiczna mieszkańców i ochrona środowiska obszaru LGR” 

Przewodniczący wspominał o trudnościach związanych ze współpracą z Urzędem 
Marszałkowskim oraz skardze złożonej przez LGR ZZ do Ministerstwa Rolnictwa, 
które przyznało rację LGR ZZ. 
Przewodniczący poinformował także o powołaniu Konwentu  
Północno – Wschodnich LGR oraz o powstaniu Konwentu Krajowego, w celu 
wspólnego występowania wobec Samorządów Wojewódzkich, Ministerstwa 
Rolnictwa oraz Komisji Europejskiej. 
 
Ad.7 W sprawach różnych nie wniesiono żadnych wniosków. 
 
Ad.8 Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz. 1415. 
 
 
 

Przewodniczący Obrad Walnego Zebrania Członków 

 

Edward Trojanowski 

Protokolant 

 

Philip Ali Ahmadi 


