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Protokół z posiedzenia Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”
zwołanej w celu przedstawienia ocen wniosków pod kątem spełniania lokalnych kryteriów
wyboru oraz zatwierdzenia oceny punktowej wniosków, list wniosków wybranych do
dofinansowania i niewybranych do dofinansowania.

Dnia 12 czerwca 2017 roku o godz. 11.00 odbyło się posiedzenie Rady Rybackiej LGD
„Pojezierze Bytowskie”. Zostało ono zwołane w związku oceną punktową wniosków oraz
dalszym procedowaniem nad ocenionymi wnioskami.
Spotkanie otworzył Wiceprzewodniczący Rady.
Stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności (lista obecności w
załączeniu).
W spotkaniu udział brał również p. Teodor Rudnik z ramienia Zarządu.
Na wezwanie Wiceprzewodniczącego Radni jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad
(porządek w załączeniu).
W tym miejscu został zaprezentowany wniosek przez dodatkowo ustalonego radnego.
Obaj radni przedstawili swoją ocenę w poszczególnych kryteriach. (Tabela w załączeniu.)
Następnie na podstawie zbiorczych tabel dotyczących uzyskani a liczby punktów (w
załączeniu) radni głosowali nad zatwierdzeniem oceny poszczególnych wniosków. Punktacje
zostały zatwierdzone zgodnie z zapisami tabel (lista w załączeniu).
Głosowanie odbyło się z zachowaniem wyłączeń oraz z rejestru interesów i parytetów (w
załączeniu). Wszystkie wnioski wśród biorących udział w głosowaniu zostały zatwierdzone
jednogłośnie.
Następnie Radni zapoznali się z listą operacji pod kątem spełniania lokalnych kryteriów
wyboru. Radni przegłosowali listy wniosków pod kątem spełniania lokalnych kryteriów wyboru.
Następnie Radni zapoznali się z listą operacji wybranych do dofinansowania. Radni
głosowali ws. zatwierdzenia kolejnych operacji do dofinansowania.
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Na tym posiedzenie Rady zostało zakończone.
Na tym protokół zakończono.

Podpis
/-/ Wiceprzewodniczącego Rady
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