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PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„POJEZIERZE BYTOWSKIE”

Dnia 28 czerwca 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Rybackiej LGD „Pojezierze
Bytowskie”, w związku z uwzględnieniem przez Zarząd Województwa Pomorskiego protestu
dotyczącego wniosku o numerze RLGDPB/I/2018/011/211.
Posiedzenie odbyło się według poniższego porządku.

1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Zapoznanie się ze stanowiskiem Zarządu Województwa Pomorskiego dotyczącym
nieuwzględnienia protestów (dwa podmioty).
5. Zapoznanie się ze stanowiskiem Zarządu Województwa Pomorskiego dotyczącym
uwzględnienia protestu (jeden podmiot).
6. Przeprowadzenie przez Radę ponownej oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów
podnoszonych w proteście uwzględnionym przez Zarząd Województwa Pomorskiego.
7. Wypracowanie stanowiska.
8. Zatwierdzenie stanowiska.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie było wyznaczone na godz. 10.00 (I termin); ponieważ w pierwszym terminie nie
było quorum, prowadzący posiedzenie wiceprzewodniczący Rady p. Tomasz Krauze zarządził
odbycie posiedzenia w II terminie, które w zaproszeniu było wyznaczone na godz. 10.15.
W wyznaczonym terminie Wiceprzewodniczący Rady p. Tomasz Krauze otworzył
posiedzenie witając przybyłych. W posiedzeniu brał udział m.in. p. Władysław Pędziwiatr, Prezes
Zarządu praz p. Małgorzata Kotłowska, Dyrektor Biura.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad odbywających się w II terminie –
dnia 28 czerwca 2018 roku o godz. 10.15.
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Prowadzący spotkanie wezwał obecnych do zgłoszenia uwag dotyczących protokołu
z poprzedniego posiedzenia. Ponieważ uwag nie było, na wezwanie Prowadzącego członkowie
Rady jednogłośnie zatwierdzili protokół z poprzedniego posiedzenia.
Następnie zebrani zapoznali się ze stanowiskiem Zarządu Województwa Pomorskiego
dotyczącym nieuwzględnienia protestów dwóch Wnioskodawców. Stwierdzili, że w tym
konkretnym wypadku stanowisko Rady było słuszne i tak też uznał Zarząd Województwa
Pomorskiego.
W dalszej kolejności członkowie Rady zapoznali się ze stanowiskiem Zarządu
Województwa Pomorskiego dotyczącym uwzględnienia protestu wniosku o numerze
RLGDPB/I/2018/011/211.
Wiceprzewodniczący Rady zarządził ponowną ocenę wniosku pod kątem zgodności z
LSR. Ocena odbyła się z zastosowaniem wyłączeń. Prowadzący ocenę posiłkowali się
egzemplarzem złożonego wniosku, odczytując opis operacji.
Rada ponownie uznała, że pierwotna ocena tego wniosku była prawidłowa; natomiast w
uzasadnieniu zabrakło informacji, że Wnioskodawca winien był skosztorysować wszystkie roboty
i działania, które objęte są Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (dokument dołączony do
wniosku); nie zaś skosztorysować jedynie prace ziemne, ponieważ to sugerowało, że tylko takie
zostaną wykonane i na nich projekt się zakończy.
Członkowie Rady w głosowaniu jednomyślnie zatwierdzili ocenę, która jest tożsama z
oceną pierwotną tego wniosku.
Zostało również wypracowane stanowisko, które w formie pisemnej skierowano do
Wnioskodawcy oraz przekazane do wiadomości do Zarządu Województwa Pomorskiego.
Prowadzący spotkanie przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad: wolne wnioski i
zapytania.
W tym miejscu o głos poprosił Pan Prezes Zarządu i Pani Dyrektor Biura. Pan Prezes przedstawił
zmiany w Strategii, które poprzedzone zostały konsultacjami; pani Dyrekytor zwróciła uwagę na
konieczność wykonania wskaźników. Poinformowała, jakie kwoty pozostały i jakie wskaźniki są
do zrealizowania. Pan Prezes zapewnił, że kiedy tylko Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego zatwierdzi zmiany i termin konkursu, zostaną ogłoszone kolejne nabory.
W braku innych uwag i wniosków, p. Tomasz Krauze zakończył posiedzenie Rady.
Na tym protokół zakończono.

Załączniki (nieprzedstawione do publikacji):
1. lista obecności
2. karty ponownej oceny i dokumentacja głosowania
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3. treść pisma skierowana do Wnioskodawcy i do wiadomości Zarządu Województwa
Pomorskiego.
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