
Oświadczenie złożone 
przez senatora Piotra Zientarskiego 

na 8. posiedzeniu Senatu 
w dniu 29 marca 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza 
Plockego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Występując w imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku, 

składam odwołanie od decyzji zawartej w piśmie o sygnaturze RYBoz-KS-077-53/12/(1939) z dnia 15 marca 
2012 r. i proszę o ponowną analizę i weryfikację proponowanych zmian dotyczących budżetu lokalnej strate-
gii rozwoju  obszarów rybackich (LSROR), wnosząc o ich akceptację. 

Proponowane do akceptacji przez MRiRW zmiany stanowią okoliczności, o których mowa w §5 pkt 16 
umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich nr 9/1/MRiRW-
LGR/2010 z dnia 9 listopada 2010r., z którego treści wynika, iż LGR jest zobowiązana do niezwłocznego 
informowania ministra o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy. Przesunięcia w bu-
dżecie LSROR są konieczne do utrzymania racjonalnego efektu gospodarowania środkami finansowymi po-
chodzącymi z czwartej osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Ryby 2007–2013” i odnoszą się tylko do 
środka 4.1. 

Propozycja zmian wynika ze zgodnego i wspólnego stanowiska wszystkich dziewięciu gmin członkow-
skich położonych na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku. Nie mogą one 
składać wniosków z „zakresu restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji 
zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc 
pracy” oraz z zakresu „podnoszenia wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności za-
mieszkującej obszary zależne od rybactwa”. Proponowane przez wnioskodawców zmiany stworzą możliwość 
racjonalnego i efektywnego gospodarowania środkami z Europejskiego Funduszu Rybackiego. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku działa na rzecz gmin i osób 
mających pracę związaną z sektorem rybactwa oraz na rzecz rozwoju usług dla społeczności zamieszkującej 
obszary zależne od rybactwa, a więc ogromnej rzeszy ludzi, których byt zależy od dobrej polityki finansowej 
w tym sektorze gospodarki. Dlatego jeszcze raz proszę Pana Ministra o wnikliwe rozpatrzenie wniosku i ak-
ceptację proponowanych przez wnioskodawców zmian. 
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