
Protokol z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Czlonkow Stowarzyszenia Rybacka Lokalna

Grupa Dzialania "Pojezierze Bytowskie" z dnia 29.10.2021r.

(II termin 0 godz. 14.00)

W dniu 29 pazdziernika 2021 r. w budynku Centrum Promocji i Edukacji w Lupawsku, Lupawsko 12,

77-116 Czarna Dabrowka, odbylo sie Nadzwyczajne Walne Zebranie Czlonkow Stowarzyszenia Rybacka

Lokalna Grupa Dzialania .Pojezierze Bytowskie". Podczas otwarcia zebrania na Sali obrad NWZC

znajdowaly sie 23 osoby. Wydano 23 mandaty uprawniajace do glosowania jawnego.

Proponowany porzadek obrad:

1. Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie prawornocnosci obrad.

3. Wyb6r Przewodniczacego i Sekretarza.

4. Zatwierdzenie porzadku obrad.

5. Zatwierdzenie protokolu z Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Czlonkow RLGD "PB" z dnia

24.09.2021r.

6. Wybor Komisji skrutacyjno- wyborczej oraz uchwal iwnioskow,

7. Podjecie Uchwal w sprawach:

a) zmiany w Statucie Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Dzialania .Pojezierze Bytowskie" (§ 15 ust.3),

b) przyjecia Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Dzialania

.Pojezierze Bytowskie" (§2 ust. 1),

8. Przeprowadzenie wyborow uzupelniajacych do Rady RLGD .Pojezierze Bytowskie",

9. Prezentacja i konsultacje prac nad projektem rozbudowy Centrum Edukacji i Promocji w Lupawsku w

ramach Polnocnego Szlaku Rybackiego z przeznaczeniem na obiekt tzw. .Banku genow ginacych gatunk6w

ryb i skorupiakow wraz z funkcja obslugi edukacyjnej, turystycznej i wyposazeniern",

1O. Dyskusja i wolne wnioski,

11. Zamkniecie obrad

1.0twarcie zebrania.

Walne Zebranie otworzyl witajac wszystkich przybylych czlonkow Stowarzyszenia RLGD PB Prezes

Stowarzyszenia Pan Roman Ramion. Zebranie rozpoczeto w drugim terrninie z powodu braku quorum.

2. Stwierdzenie prawomocnosci obrad oraz wyst'lpienie Wiceprezesa.
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Na postawie § 12. ust. 4 0 Statutu Stowarzyszenia RLGD PB z dnia 23 marca 2013r. tekst jednolity z

pozn. zm. zgodnie z lista obecnosci Prezes Pan Roman Ramion stwierdzil prawomocnosc obrad w drugim

terminie (lista obecnosci stanowi zalacznik nr 1 do protokolu).

3. Wybor Przewodniczacego i Sekretarza.

Na Przewodniczacego NWZC zgloszono jedna kandydature- Wiceprezesa Pana Tomasza

Czechowski ego, kandydature zglosil Pan Prezes Roman Ramion. Kandydat wyrazil zgode. Kandydatura

Wiceprezesa Pana Tomasza Czechowski ego na przewodniczacego NWZC w glosowaniu jawnym zostala

przyjeta przez czlonkow zebrania jednoglosnie (23 glosy za). Przewodniczacym NWZC zostal wybrany

Wiceprezes Pan Tomasz Czechowski.

Na Sekretarza NWZC zgloszono jedna kandydature - Pana Tomasza Krauze Dyrektora Biura RLGB PB,

kandydature zglosil rowniez Pan Prezes Roman Ramion. Kandydat wyrazil zgode. Kandydatura Pana

Tomasza Krauze na Sekretarza NWZC w glosowaniu jawnym zostala przyjeta przez czlonkow Walnego

Zebrania jednoglosnie (23 glosy za). Sekretarzem NWZC zostal wybrany Pan Tomasz Krauze, Dyrektora

Biura RLGB PB.

4. Zatwierdzenie porzadku obrad.

Przewodniczacy NWZC Pan Tomasz Czechowski w zawiazku z brakiem uwag do porzadku obrad

wyswietlonego na tablicy poddal pod glosowanie jego zatwierdzenie. W wyniku glosowania jawnego

jednoglosnie przyjeto proponowany porzadek obrad Nadzwyczajnego Walnego Sprawozdawczo-

Wyborczego Zebrania Czlonkow RLGD PB (23 glosy- za).

5. Zatwierdzenie protokolu z poprzedniego Walnego Zebrania Czlonkow RLGD "PB".

W wyniku glosowania jawnego jednoglosnie przyjeto protokol z poprzedniego Walnego Zebrania

Czlonkow RLGD "PB" z dnia 24.09.2021r. (23 glosow za). (Protokol stano wi zal. nr 2 do protokolu)

6.Wyb6r Komisji skrutacyjno-wyborczej oraz uchwal i wnioskow

Przewodniczacy NWZC Pan Tomasz Czechowski poprosil 0 zglaszanie kandydatur na czlonkow

Komisji skrutacyjno- wyborczej oraz uchwal i wnioskow. Na czlonkow komisji zgloszono nastepujace

kandydatury:

1. Pan Tomasz Krauze - wyrazil zgode

2. Pan Piotr Kluk - wyrazil zgode
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3. Pan Jacek Czapiewski - wyrazil zgode

Przewodniczacy NWZC Pan Tomasz Czechowski zarnknal listy kandydatur i poddal pod glosownie

proponowany sklad Komisji.

W wyniku glosowania jawnego jednoglosnie przyjeto sklad Komisji Skrutacyjnej- Wyborczej oraz

uchwal i wniosk6w (23 glosy - za).

Do zebrania dolaczyl W6jt gminy Studzienice Pan Bogdan Rys.

7. Podjecie Uchwal w sprawach:

a) zmiany Statutu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Dzialania .Pojezierze Bytowskie" (§ 15 ust.3),

b) przyjecia Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Dzialania

.Pojezierze Bytowskie" (§ 2 ust. 1)

Przewodniczacy NWZC Pan Tomasz Czechowski przedstawil kolejne punkty porzadku obrad NWZC w

zakresie zmiany Statutu i Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia RLGD PB zwiekszajace

liczbe czlonkow Rady do 15 os6b. W tym celu przeczytal w kolejnosci uchwaly: nr WZI13/2021 w

sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Dzialania "Pojezierze

Bytowskie" (§15 ust. 3, otrzymuje brzmienie: .Rada liczy 15 czlonkow.") oraz nr: WZ/ ....12021 w

sprawie: przyjecia Regulaminu Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Dzialania

"Pojezierze Bytowskie" (§2 ust. 1 otrzymuje brzmienie Rada liczy 15 czlonk6w). Uchwaly zostaly

podjete jednoglosnie w glosowaniu jawnym (24 glosy za).

Do obradujacych dolaczyli Pani Malgorzata Zielonka, reprezentujaca czlonka Stowarzyszenia RLGD PB

- Gmine Kolczyglowy i Pan Rafal Stoltman, reprezentujacy Stowarzyszenie Rozwoju Gminy

Kolczyglowy .

8. Przeprowadzenie wybor6w uzupelniajacych do Rady RLGD .Pojezierze Bytowskie"

Glos zabral Pan Prezes Roman Ramion i przypomnial, ze na poprzednim Walnym Zebraniu Czlonkow,

aby zachowac parytety mozliwe bylo wybranie tylko pieciu czlonkow Rady RLGD PB. W zwiazku z tym

nalezy uzupelnic sklad Rady z zachowaniem kryteri6w okreslonych wart. 3 Regulaminu

Organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Dzialania .Pojezierze Bytowskie". W

Radzie musi zasiadac m.in. co najmniej:

- 7 przedstawicieli sektora rybackiego

- 4 osoby z sektora publicznego

- 3 osoby z sektora spolecznego
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Na sale obrad wszedl pan w6jt Jerzy Lewi Kiedrowski zasiadajacy w Zarzadzie Stowarzyszenia RLGD

PB i jednoczesnie reprezentujacy Gminy Tuchomie. Do obradujacych dolaczyl takze przedstawiciel

czlonka Stowarzyszenia RLGD PB, Zespolu Szk61 w Tuchomiu - Pan Adam Sandak.

Do Rady RLGD PB zgloszono nastepujace kandydatury:

- Pan Piotr Kwasigroch, reprezentujacy sektor rybacki, kandydat wyrazil zgode,

- Pan Ryszard StoIc, reprezentujacy sektor rybacki, kandydat wyrazil zgode,

- Pan Mariusz Matyszewski, reprezentujacy sektor rybacki, kandydat wyrazil zgode,

- Pani Aneta Bilanicz, reprezentujaca sektor rybacki, kandydatka wyrazila zgode,

- Pani Agnieszka Ciszewska, reprezentujaca sektor publiczny, kandydatka wyrazila zgode,

- Pan Pawel Chodorowski, reprezentujacy sektor publiczny, kandydat wyrazil zgode,

- Pan Adam Sandak, reprezentujacy sektor publiczny, kandydat wyrazil zgode,

- Pan Marcin Heron, reprezentujacy sektor spoleczny, kandydat wyrazil zgode

- Pani Ewelina Szreder, reprezentujaca sektor spoleczny, kandydatka wyrazila zgode,

Przewodniczacy NWZC Pan Tomasz Czechowski zaznaczyl, ze w dalszym ciagu brak wystarczajacej

liczby kandydat6w, kt6ra reprezentuje sektor rybacki, aby Rada mogla liczyc 15 os6b. Dyrektor biura

RLGD PB poinformowal, ze jest czlonek Stowarzyszenia RLGD PB z sektora rybackiego, kt6ry chcialby

kandydowac, ale z przyczyn losowych nie dotarl na obrady NWZC. Po kr6tkiej dyskusji zaproponowano

zdalne polaczenie z potencjalnym kandydatem. Wszyscy zebrani z NWZC w glosowaniu jawnym

wyrazili zgode na takie rozwiazanie.

Dyrektor biura RLGD PB nawiazal polaczenie telefoniczne z Panem Krzysztofem Pietrzakiem. W trybie

slyszalnym dla wszystkich zebranych czlonek Stowarzyszenia RLGD PB, reprezentujacy sektor rybacki,

wyrazil zgode na kandydowanie do Rady.

Liste kandydat6w uzupelniono 0 kandydature:

- Pan Krzysztof Pietrzak reprezentujacy sektor rybacki, kandydat wyrazil zgode,

Innych kandydat6w nie zgloszono. Przewodniczacy NWZC Pan Tomasz Czechowski zamknal liste

kandydat6w na czlonkow Rady Stowarzyszenia RLGD PB.

Komisja s.krutacyjno-wyborcza oraz uchwal i wniosk6w przygotowala i wydala karty do glosowania

uprawnionym do glosowania obecnym na sali obrad NWZC. Wydano 28 kart do glosowania.

Przeprowadzono tajne glosowanie. Komisja zebrala karty do glosowania i komisyjnie przeliczyla glosy,

Wyniki glosowania wg liczby oddanych glos6w na poszczeg6lnych kandydat6w w celu uzupelnienia

ilosci czlonk6w Rady Stowarzyszenia RLGD PB przedstawily sie nastepujaco:
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- Pan Piotr Kwasigroch, reprezentujacy sektor rybacki- 28 glosow,

- Pan Krzysztof Pietrzak reprezentujacy sektor rybacki- 28 glosow

- Pan Ryszard Stoic, reprezentujacy sektor rybacki- 28 glosow,

- Pan Mariusz Matyszewski, reprezentujacy sektor rybacki- 28 glosow,

- Pani Aneta Bilanicz, reprezentujaca sektor rybacki- 28 glosow,

- Pani Agnieszka Ciszewska, reprezentujaca sektor publiczny- 28 glosow,

- Pan Pawel Chodorowski, reprezentujacy sektor publiczny- 28 glosow,

- Pan Adam Sandak, reprezentujacy sektor publiczny- 28 glosow,

- Pan Marcin Heron, reprezentujacy sektor spoleczny- 28 glosow,

- Pani Ewelina Szreder, reprezentujaca sektor spoleczny- 28 glosow.

Nastepnie Przewodniczacy zebrania Pan Tomasz Czechowski przedstawil i poddal pod glosowanie

uchwale nr WZ/1512021 w sprawie powolania czlonkow Rady Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa

Dzialania .Pojezierze Bytowskie". Uchwala zostala podjeta w glosowaniu jawnym jednoglosnie (28

glosow za).

Do Rady Stowarzyszenia RLGD PB w wyborach uzupelniajacych na kolejno szescioletnia kadencje

2021- 2027 wybrani zostali:

Pan Piotr Kwasigroch,

Pan Krzysztof Pietrzak

Pan Ryszard StoIc,

Pan Mariusz Matyszewski,

Pani Aneta Bilanicz,

Pani Agnieszka Ciszewska,

Pan Pawel Chodorowski,

Pan Adam Sandak,

Pan Marcin Heron,

Pani Ewelina Szreder.

Po wyborze Rady Stowarzyszenia, 0 godzinie 14:50 zebranie opuscila Pani Danuta Karsiewicz.

9. Prezentacja i konsultacje prac nad projektem rozbudowy Centrum Edukacji i Promocji w Lupawsku w

ramach Polnocnego Szlaku Rybackiego z przeznaczeniem na obiekt tzw. .Banku gen6w ginacych gatunk6w

ryb i skorupiak6w wraz z funkcja obslugi edukacyjnej, turystycznej i wyposazeniem".

Pan Roman Sobolewski, projektant budowlany przedstawil prezentacje projektu planowanego do budowy

przez RLGD PB obiektu tzw. .Banku gen6w ginacych gatunk6w ryb i skorupiak6w wraz z funkcja
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obslugi edukacyjnej, turystycznej i wyposazeniem" w ramach rozbudowy Polnocnego Szlaku

Rybackiego. Pokazal rysunki z projektem budynku, kt6ry po powstaniu bedzie pelnil funkcje ochrony

niektorych gatunk6w ryb i skorupiakow, a takze funkcje turystyczne. Wspomnial o koniecznosci

przebudowy parkingow, co jest koniecznie ze wzgladu na oczyszczenie w6d. Wiaze sie z tym budowa

oczka wodnego- deszczowych ogrodow, na ktora pozyskac mozna dofinansowanie z funduszy

europejskich. Zaznaczyl, ze splywac tam bedzie takze woda deszczowa zar6wno z istniejacego juz

budynku Centrum Promocji i Edukacji w Lupawsku jak i tego, ktory rna powstac. Pokazal plan

projektowanego budynku z podzialem na kondygnacje: parter i poddasze. Gorna czesc rna spelniac

funkcje turystyczne, ana parterze zostanie umieszczone duze akwarium z ginacyrni gatunkami. Pan

Sobolewski opisal jak bedzie wygladac elewacja, ktora nie rozni sie architektonicznie od tej, jaka

znajduje sie na siedzibie biura RLGD PB. Projektant zaprezentowal wizualizacje projektowanego

budynku dodajac, ze konstrukcja bedzie tradycyjna- murowana, a dach drewniany. Przy wejsciu znajdzie

sie tez pojazd dla os6b niepelnosprawnych,

Po prezentacji projektanta Pan Prezes Roman Ramion dodal kilka informacji 0 stronie formalnej i

finansowej przedsiewziecia budowy obiektu. W kilku slowach powiedzial 0 problemach zwiazanych z

projektem i 0 najwazniejszych celach na najblizszy czas. Zaznaczyl, ze do konca biezacego roku musi

zostac zrealizowany plan montazu paneli fotowoltaicznych. Prezes podziekowal takze w6jtowi Czamej

Dabrowki, Janowi Klasie za pomoc w oczyszczeniu terenu wokol siedziby biura Rybackiej Lokalnej

Grupy Dzialania .Pojezierze Bytowskie".

Pan Prezes Ramion zmieniajac temat poruszyl kwestie przyszlosci grup rybackich. Poinformowal, ze na

obecna chwile jest ona blizej nieokreslona, Podkreslil, ze zalezy mu, aby wszyscy czlonkowie dzialali na

rzecz stowarzyszenia, poniewaz jest duzo pracy do wykonania.

Kolejna wiadomoscia od Prezesa byla wzmianka 0 pozytywnej decyzji Urzedu Marszalkowskiego

Wojew6dztwa Pomorskiego dot. wdrozenia tzw. "r6znic kursowych". Wyjasnil, ze do tej pory srodki na

realizacje Strategii w euro przeliczane byly po sztywnym kursie 4,00 zl, teraz natomiast beda przeliczone

po rzeczywistym kursie NBP. Zaznaczyl, ze dzieki temu RLGD PB bedzie mogla przeprowadzic

dodatkowy nab6r wniosk6w 0 dofinansowanie w pierwszym polroczu przyszlego roku.

10. Dyskusja i wolne wnioski

Pan Wladyslaw Pedziwiatr zabral glos odnoszac sie do tematu dzialalnosci grup lokalnych. Przypomnial,

ze kiedy byl prezesem stowarzyszenia na spotkaniu wszystkich grup w Irlandii (1,5 roku wczesniej)

mowilo sie 0 likwidacji grup na terenach, gdzie funkcjonuje wiecej niz jedna. Zasugerowal, ze Rybacka

Lokalna Grupa Dzialania .Pojezierze Bytowskie" powinna bye na to gotowa.

Do tej wypowiedzi odniosl sie Dyrektor Biura RLGD PB Pan Tomasz Krauze. Wyjasnil, ze aktualne
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informacje mowia co innego. Na danym terenie moga funkcjonowac dwie lokalne grupy. LGD

korzystajaca ze srodkow PROW bedzie miala szersze uprawnienia (tzw. wielofunduszowosc w zakresie

RPO - wdrazanie EFRR i EFS w zakresie uzgodnionej strategii), RLGD bedzie dofinansowywana tylko z

funduszu rybackiego (EFMR - monofunduszowosc). Dyrektor dodal takze, ze grupy rybackie beda

obslugiwane centralnie, przez Agencje Restrukturyzacji i Modemizacji Rolnictwa, nie zas jak do tej pory

przez Urzedy Marszalkowskie. Prawdopodobnie Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Dzialania

.Pojezierze Bytowskie" otrzyma mniej srodkow finansowych. Na ta chwile trwa doprecyzowywanie jakie

fundusze i na jakie obszary beda rozdzielone w nowym okresie.

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Dzialania Partners two Dorzecze Slupi, Pan Marcin

Heron potwierdzil, ze na danym terenie moga istniec dwie grupy, ale beda finansowane z dw6ch roznych

zrodel.

l l.Zamkniecie obrad.

Na zakonczenie obrad Pan Prezes Roman Ramion pogratulowal nowowybranym czlonkorn Rady RLGD

PB i podziekowal za obecnosc wszystkim zebranym.

Przewodniczacy NWZC Pan Tomasz Czechowski zamknal obrady NWZC.

Na tym protokol zakonczono i podpisano.

Sekretarz Zebrania

Przewodniczacy Zebrania
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