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Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 

 

Zarząd Stowarzyszenia „Sieja” z siedzibą w Marianowie zaprasza na VII Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2012 r. (sobota) o  godz. 

09.30 

w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w  Barzkowicach (gmina Stargard 

Szczeciński). 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia przez Prezesa Zarządu. 
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad Walnego Zebrania Członków. 
3. Informacja Zarządu dot. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich 

w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i 
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”: 

a) Raport z oceny postępu realizacji rzeczowej i finansowej LSROR za okres 
01.01-30.06.2012 r. 

b) Stan zaawansowania rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego wniosków złożonych w I naborze, 

c) Omówienie II naboru wniosków o dofinansowanie 

• Operacje polegające na „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu 
atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” – 20 wniosków – 
sektor społeczno-gospodarczy, 5 wniosków – sektor publiczny, 

• Operacje polegające na „ Restrukturyzacji lub reorientacji działalności 
gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę 
związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych 
miejsc pracy poza tym sektorem” – 3 wnioski, 

• Operacje polegające na „Ochronie środowiska lub dziedzictwa 
przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu 
utrzymania jego atrakcyjności lub przywróceniu potencjału 
produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w 
wyniku klęski żywiołowej” – 2 wnioski. 

d) Operacje realizowane przez biuro Stowarzyszenia w ramach środka 4.1 
Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji 
polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz 
nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, 

e) Stan zaawansowania projektów współpracy w ramach środka 4.2 Wsparcie na 
rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej: 

• „PROMOCJA LOKALNYCH GRUP RYBACKICH POPRZEZ 
POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA NA OBSZARACH WODNYCH – 
PROFILAKTYKA I EDUKACJA” – program skierowany do uczniów 
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gimnazjum (panele szkoleniowe w szkołach). Partner – 
Stowarzyszenie LGR „Partnerstwo Drawy”, 

• „BEZPIECZNE PLAŻE” – zabezpieczenie, wyposażenie i oznakowanie 
miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli. Partner – 
Stowarzyszenie LGR „Partnerstwo Jezior”, 

• „PRZYSTANEK RYBY” – przystanek, wiata autobusowa z 
profesjonalnym miejscem do promocji i informacji. Partnerzy: 
Stowarzyszeni LGR „Partnerstwo Jezior”, Stowarzyszenie LGR 
„Partnerstwo Drawy”. 

4. Przedstawienie raportu końcowego z badania ewaluacyjnego w zakresie 
efektywności stopnia realizacji celów i wskaźników określonych w Lokalnej Strategii 
Rozwoju Obszarów Rybackich oraz projektu zmian i aktualizacji LSROR 
Stowarzyszenie „SIEJA” wraz z uzasadnieniem. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 
Rybackich i Regulaminie Pracy Komitetu. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian: 
a) Regulaminu Komisji Rewizyjnej, 
b) Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków 
c) Regulaminu Zarządu. 

7. Omówienie płatności składek członkowskich 
8. Sprawa dotycząca złożonego przez Pana Romana Tuńskiego odwołania do Walnego 

Zebrania Członków od decyzji Komisji Rewizyjnej, w zakresie nieprawidłowości oceny 
operacji polegającej na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na 
rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa pn. UTWORZENIE 
OŚRODKA „RYBACZÓWKA” W TRĄBKACH, PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ 
NOCLEGOWĄ, GASTRONOMICZNĄ, TURYSTYCZNO-REKREACYJNĄ ORAZ 
HISTORYCZNO-KULTUROWĄ. 

9. Wolne wnioski 

 


