Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie”
Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka
tel. +48 59 822 12 50 tel. kom. +48 530 108 047 e-mail:
biuro@rlgd-pb.pl
NIP 842-174-29-09 REGON 220922396
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„Pojezierze Bytowskie” Z DNIA 05 KWIETNIA 2018 ROKU

Dnia 05 kwietnia 2018 roku w siedzibie Rybackiej LGD „Pojezierze Bytowskie” odbyło
się posiedzenie Rady RLGD „PB” w związku z oceną zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju
wniosków złożonych w naborze 26.02 – 13.03.2018 r.
Posiedzenie odbywało się według poniższego harmonogramu:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
5. Zapoznanie się z uzupełnieniami, które wnioskodawcy złożyli na wezwanie.
6. Dokonanie ostatecznych ocen zgodności z LSR tych wniosków, które z powodu braku
uzupełnień nie mogły być ocenione.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list operacji zgodnych i niezgodnych z LSR w tych
wypadkach, które poprzednio z powodu braku uzupełnień wniosków nie mogły być
przegłosowane.
8. Ocena wniosków w poszczególnych Przedsięwzięciach w ramach lokalnych kryteriów wyboru.
8.1. Ocena wniosków w Przedsięwzięciu 1.1.2.
8.2. Głosowanie nad kolejnymi wnioskami w Przedsięwzięciu 1.1.2.
8.3. Ocena wniosków w Przedsięwzięciu 1.2.1.
8.4. Głosowanie nad kolejnymi wnioskami w Przedsięwzięciu 1.2.1.
8.5. Ocena wniosków w Przedsięwzięciu 2.2.1.
8.6. Głosowanie nad kolejnymi wnioskami w Przedsięwzięciu 2.2.1.
8.7. Ocena wniosków w Przedsięwzięciu 2.2.2.
8.8. Głosowanie nad kolejnymi wnioskami w Przedsięwzięciu 2.2.2.
8.9. Ocena wniosków w Przedsięwzięciu 2.1.1.
8.10. Głosowanie nad kolejnymi wnioskami w Przedsięwzięciu 2.1.1.
9. Protokolarne przekazanie ocenionych wniosków Przewodniczącemu/Zastępcy
Przewodniczącego Rady.
10. Wolne wnioski i zapytania.
10.1. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
11. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie o godz. 9.30 otworzył Wiceprzewodniczący p. Tomasz Krauze, stwierdzając
prawomocność obrad (lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu). Dodatkowo w
posiedzeniu uczestniczyli: p. Tomasz Czechowski – Wiceprezes Rybackiej LGD „PB” (na podst.
ust. 2 p. IV Procedur wyboru i oceny operacji przez Radę w ramach lokalnej Strategii Rozwoju),
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p. Małgorzata Kotłowska – Dyrektor Biura Rybackiej LGD „PB” (na podst. ust. 2 p. IV Procedur
wyboru i oceny operacji przez Radę w ramach lokalnej Strategii Rozwoju), p. Małgorzata BudnikŻabicka, doradca ds. projektów, obsługująca technicznie posiedzenie Rady.
Członkowie Rady Rybackiej LGD „Pojezierze Bytowskie” jednogłośnie zatwierdzili
porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji, zamieszczony na stronie internetowej
www.rlgd-pb.pl
W dalszej kolejności członkowie Rady dokonali ocen wniosków tych Wnioskodawców,
którzy zostali wezwani do złożenia uzupełnień bądź wyjaśnień do wniosków. Oceniający
zreferowali stan wniosków przed złożeniem wyjaśnień i po ich uzupełnieniu.
Następnie na wezwanie Wiceprzewodniczącego odbyły się głosowania uzupełniające
zgodności z LSR tych wniosków, których Wnioskodawcy zostali wezwani do uzupełnień.
Głosowania odbyły się z zachowaniem parytetów i zgodnie z zadeklarowanymi wyłączeniami.
W drodze głosowania członkowie Rady zatwierdzili listę wniosków zgodnych i
niezgodnych z LSR w Przedsięwzięciu 2.1.1.
Następnie przedstawiciele Rady referowali poszczególne wnioski pod kątem zgodności z
kryteriami wyboru, przyznając w każdym kryterium punkty i uzasadniając ocenę. Nieobecni
podczas oceny p. G. Dziewański i p. K. Pietrzak przekazali wcześniej swoje karty ocen do Biura
RLGD „Pojezierze Bytowskie”, celem dokonania oceny podczas bieżącego posiedzenia Rady.
Po omówieniu każdego wniosku przez dwóch członków Rady, Wiceprzewodniczący Rady
p. T. Krauze zarządzał głosowanie nad zatwierdzeniem oceny punktowej każdego wniosku.
W przypadku wyłączenia i opuszczenia sali posiedzeń przez Wiceprzewodniczącego,
głosowanie prowadziła p. Lilianna Grosz. Podczas głosowania były zachowane parytety dotyczące
reprezentacji w poszczególnych sektorach. Głosowanie uwzględniało również wyłączenia, które
zadeklarowali członkowie Rady. Wyłączenia kolejne celem zachowania parytetów następowały
drogą losowania spośród osób reprezentujących te sektory, w których nastąpiło przekroczenie
powyżej 49%. Osoby wyłączone i wykluczone drogą losowania na czas głosowania opuściły salę
posiedzeń. (Lista głosowań nad poszczególnymi wnioskami w załączeniu.)
Członkowie Rady po omówieniu wniosków protokolarnie przekazali wnioski (protokoły w
załączeniu).
Datę kolejnego posiedzenia, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, wyznaczono na 16
kwietnia 2018 roku (poniedziałek) na godz. 13.00 (I termin) lub godz. 13.15 (II termin).
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W braku innych wag i wolnych wniosków, w związku z wyczerpaniem porządku obrad,
p. T. Krauze zakończył posiedzenie Rady.
Na tym protokół zakończono.

Załączniki:
(nieprzedstawione do publikacji):
1. lista obecności;
2. lista wniosków zgodnych z LSR i niezgodnych z LSR w Przedsięwzięciu 2.1.1.;
3. listy ocen punktowych wniosków
4. listy głosowań zatwierdzających ocenę poszczególnych wniosków.
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