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I Skład Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej 

W 2019r. Rada SGR liczyła 15 osób. Radzie przewodniczyła Pani Dagmara Aleksandrowicz. Zastępcą 

Przewodniczącej jest Pan Marcin Jodko. 

Tabela 1 Skład Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej od 26 czerwca 2018r. 

L.p. Członek Rady 
Imię i nazwisko osoby 

reprezentującej członka Rady 
Sektor 

1. Gmina Ustka Dagmara Aleksandrowicz publiczny 

2. Marcin Jodko (Zastępca) - gospodarczy / rybacki 

3. Gmina Kępice 
Maciej Chaberski /  

od 7.02.2019r. - 
Marzena Piszko-Bojaryn* 

publiczny 

4. Gmina Miasto Ustka Jarosław Teodorowicz  publiczny 

5. Gmina Słupsk 
Adam Nowakowski /  

01.02.2019r. - Iwona Wilczyńska* 
publiczny 

6. Spółdzielnia Socjalna 
„Bociek” 

Sabina Krawiec  społeczny 

7. „Powiatowa” Spółdzielnia 
Socjalna w Kwakowie 

Urszula Cudziło społeczny 

8. 
Stowarzyszenie Rozwoju 

Turystyki Wiejskiej 
„Słowiniec” 

Renata Knitter społeczny 

9. Tomasz Laskowski  - społeczny 

10. Marcin Wańtuchowicz  - gospodarczy / rybacki 

11. Tomasz Wepryk  gospodarczy / rybacki 

12. Franciszek Justek - gospodarczy / rybacki 

13. Ryszard Pilarczyk - gospodarczy / rybacki 

14. Zbigniew Przysiecki  gospodarczy / rybacki 

15. Artur Szamiel - gospodarczy / rybacki 

*Zmieniono przedstawicieli gminy Słupsk i Kępice, co jednak nie wiązało się ze zmianą członków Rady, którymi są 

samorządy, a  nie ich reprezentanci.
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II Informacja na temat zadań realizowanych  

przez Radę SGR w 2019r. 

 

1. Informacja o posiedzeniach Rady SGR 

W 2019r. Rada spotkała się 20 razy, a wyłonione z jej składu komisje opiniujące wnioski  
o przyznanie pomocy – 13. Ich głównym zadaniem było opiniowanie i ocena wniosków  
o dofinansowanie pod kątem kryteriów oceny wstępnej, oceny zgodności z Lokalną Strategią 
Rozwoju, kryteriów ustalania kwoty wsparcia i kryteriów wyboru operacji oraz wydawanie 
wiążących decyzji w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.  

Tabela 2.: Posiedzenia Rady SGR i jej komisji w 2018r. 

L.p. Rodzaj posiedzenia Zakres posiedzenia 
Liczba 

posiedzeń 

Liczba 
podjętych 

uchwał 

1. Posiedzenie Rady 

1) Wybór komisji opiniujących wnioski o 
dofinansowanie 

2) Ocena wniosków o dofinansowanie 
3) Ocena protestów od decyzji Rady 
4) Wydawanie opinii w sprawie możliwości 

zmian w umowach o dofinansowanie 
beneficjentów 

20 396 

2. Posiedzenie Komisji 
1) Opiniowanie wniosków o dofinansowanie 
2) Rozpatrywanie protestów od decyzji Rady 

13 - 

 

2. Informacja o ocenie wniosków o dofinansowanie 

W 2019 roku odbyły się 4 nabory wniosków ocenionych do końca roku na łączną kwotę 

4 100 000,00zł. Ponadto w 2019r. przyjęto wnioski na 3 kolejne nabory, które zostały ocenione w 

2020r. Rada i wyłonione z jej składu komisje oceniły łącznie 43 wnioski. 26 z nich zostało wybranych 

do dofinansowania i zmieściło się w limicie środków przeznaczonych na dany konkurs. 

Łączna wartość dotacji przyznanych ww. operacjom wyniosła 4 784 181,42 zł , tj. 116,69% 

(przekroczenie alokacji wynika z przyznania środków w ramach protestów).  

Rada wybrała do dofinansowania wnioski dotyczące rozwoju infrastruktury turystycznej (konkurs 

dla sektora publicznego i społecznego), zadań grantowych o charakterze integracyjnym (konkurs 

dla sektora społecznego), podejmowania lub rozwijania działalności gospodarczej związanej z 

potencjałem wodnym (konkurs dla mieszkańców i podmiotów działającym na obszarze SGR), 

dywersyfikacji źródeł finansowania związanych z sektorem rybactwa (konkurs dla sektora 

rybackiego). 

Szczegółowe dane nt. naborów wniosków przedstawia poniższa tabela. 



5 
 

Tabela 3.: Informacje o wynikach naborów wniosków przeprowadzonych w 2019r. 
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Zakres naboru Alokacja 
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Wnioskowana 
kwota 

dofinansowania 

Liczba wybranych 
wniosków 

mieszczących się 
w limicie 
środków 

Kwota dofinansowania 
wniosków wybranych 
do dofinansowania i 
mieszczących się w 

limicie środków W
yk

o
rz

ys
ta

n
ie

 a
lo

ka
cj

i 

(%
) 

RYBY 5/2019/R 

2.3.1. Tworzenie, rozwój i 
wyposażenie infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej 

historycznie lub terytorialnie 
związanych z działalnością 

rybacką 

1 200 000,00 10 2 746 626,20 5* 1 499 941,49* 124,99% 

PROW 2/2019/G 
1.1.1. Realizacja inicjatyw na 

rzecz integracji lokalnej 
społeczności 

100 000,00 9 115 821,00 6** 84 267,93** 84,28% 

RYBY 6/2019/R 

2.3.4. Podejmowanie lub rozwój 
działalności gospodarczej 

związanej z wodnym 
potencjałem obszaru 

700 000,00 10*** 
1 890 639,41 

*** 
3 700 000,00 100% 

RYBY 7/2019/R 
3.1.1. Dywersyfikacja źródeł 

dochodów osób związanych z 
sektorem rybactwa 

2 100 000,00 14*** 
2 894 115,25 

***  
12**** 2 499 972,00**** 119% 

PROW 8/2019 
2.1.2.Rozwijanie działalności 
gospodarczej na obszarze 

1 480 492,56 32 4 523 724,59  -***** - - 

PROW 9/2019 

2.1.1. Podejmowanie 
działalności gospodarczej w 
zakresie usług dla lokalnej 

społeczności 

780 000,00 25 1 200 000,00  -***** - - 

PROW 10/2019 

2.3.3. Podejmowanie 
działalności gospodarczej w 

zakresie turystyki, z 
wykorzystaniem kulturowych i 

przyrodniczych zasobów 
lokalnych 

780 000,00 14 780 000,00 -***** - - 

razem 7 140 492,56 114 14 150 926,45 26 4 784 181,42  
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*W ramach naboru 5/2019/R początkowo do dofinansowania wybrano 4 operacje, z których jedna, ze względu 
na ograniczenia dot. rodzaju wnioskodawcy została wycofana; następnie w wyniku rozpatrzenia protestów, 
podniesiono liczbę punktów dla 2 operacji, które otrzymały wsparcie – środki na realizację jednej z nich 
przeniesiono z naboru dla przedsięwzięcia nr 2.3.1. zaplanowanego na 2020r. 

**W ramach naboru nr 2/2019/R z realizacji wycofał się jeden wnioskodawca – zestawienie nie 
obejmuje przyznanego mu dofinansowania. 
***Zestawienie w zakresie złożonych wniosków nie obejmuje operacji, które wnioskodawcy wycofali 
na etapie oceny (dot. naborów 6/2019/R i 7/2019R). 
****W ramach naboru nr 7/2019/R w wyniku rozpatrzenia protestów, jednej operacji przyznano większą liczbę 
punktów, przez co otrzymała wsparcie – środki na jej realizację przeniesiono z przedsięwzięcia nr 3.1.1. 
zaplanowanego na 2020r. 
*****Ocena naborów nr 8/2019, 9/2019 i 10/2019 zakończyła się w 2020r. 

 

3. Informacja o przeprowadzonych szkoleniach dla Rady SGR 

W 2019r. odbyły się 3 szkolenia dla Członków Rady. 

 

Tabela 4.: Szkolenia dla Rady SGR w 2019r. 

L.p. 
Data 

szkolenia 
Miejsce 

szkolenia 
Zakres szkolenia 

Liczba członków 
Rady obecna 

podczas szkolenia 

1. 04.06.2019 Przewłoka 
Szkolenie z zakresu oceny zadań 
grantowych (PROW) i tworzenia 

infrastruktury turystycznej (RYBY). 
10 

2. 25.06.2019 Przewłoka 

Szkolenie z zakresu zmian w ocenie 
wniosków o dofinansowanie w ramach 
PO RYBY oraz zmian w LSR związanych z 
dodatkowymi środkami na działania  w 

PROW. 

9 

3. 27.09.2019 Przewłoka 
Szkolenie dla Rady SGR z zakresu 

procedur (PO RYBY) 
8 

 

 

  

Przewodnicząca Rady SGR 
 
 

……………………………………………… 
Dagmara Aleksandrowicz 

 

 

 

 

 


