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PROTOKOL Z POSlED ZENIA RADY
RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIALANIA "POJEZIERZE

BYTOWSKIE" ZWOLANEJ W CELU ROZPATRZENIA PROTESTOW
Z DNIA 10 SERPNIA 2021 ROKU

W dniu 10 sierpnia 2021 roku pierwszy termin 0 godz. 1000, drugi termin 0 godz. 1015

w siedzibie Rybackiej LGD .Pojezierze Bytowskie" odbylo sie posiedzenie Rady RLGD
"PB" w zwiazku ze zlozonymi protestami do oceny i wyboru wniosk6w do dofinansowania
przez Rybacka Lokalna Grupe Dzialania .Pojezierze Bytowskie" w ramach naboru
prowadzonego w terminie od 07 czerwca do 25 czerwca 2021 r.

Posiedzenie przebiegalo wedlug ponizszego porzadku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Stwierdzenie prawomocnosci obrad,
3. Zatwierdzenie porzadku obrad,
4. Zatwierdzenie protokolu z poprzedniego posiedzenia Rady 19.07.2021r., (godz. 11:00

- II drugie posiedzenie),
5. Przedstawienie rejestr6w protest6w i protest6w przez Przewodniczacego Rady,
6. Rozpatrzenie protest6w przez Rade,
7. Wolne wnioski i zapytania,
8. Zakoriczenie zebrania.

o godz. 10:15 spotkanie otworzyl Przewodniczacy Rady P. Grzegorz Dziewanski,
stwierdzajac prawomocnosc obrad - na 15 czlonkow Rady, w chwili otwarcia obrad obecnych
bylo 9 os6b (lista obecnosci w zalaczeniu do niniejszego protokolu). Dodatkowo w
posiedzeniu uczestniczyli: P. Tomasz Krauze - Dyrektor Biura Rybackiej LGD "PB" (na
podst. ust. 2 p. IV Procedur wyboru i oceny operacji przez Rada w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju), p. Jolanta Zielonka, Doradca ds. projekt6w, obslugujaca technicznie posiedzenie
Rady.

Czlonkowie Rady Rybackiej LGD .Pojezierze Bytowskie" jednoglosnie zatwierdzili
porzadek obrad oraz protokol z poprzedniego posiedzenia.

Nastepnie Przewodniczacy Rady P. Grzegorz Dziewanski przedstawil Rejestr
wniesionych protest6w. Wplynely 3 protesty w ramach nabor6w 112021, II12021, IV/202l.
Wszystkie protesty zlozylo Stowarzyszenie Rozwoju Wedkarstwa i Ochrony W6d
.Wedkarz". Rada przystapila do rozpatrywania protest6w.
Radni zapoznali sie z trescia protestu do oceny wniosku nr 021/1/2021 zlozonego w naborze
112021 w ramach Przedsiewziecia 2.1.1. Dzialania na rzecz ochrony, poprawy i odnowy
srodowiska i jego element6w w tym: restytucja cennych przyrodniczo gatunk6w, czynna
ochrona przyrody ze szczeg6lnym uwzglednieniem ochrony rzek i jezior, przeciwdzialanie
klusownictwu wodnemu lub podejmowanie dzialan na rzecz ograniczenia negatywnych
skutk6w zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych zrodel energii.
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Po dyskusji, Rada stanela na stanowisku, iz nie rna podstaw do zmiany podjetego
rozstrzygniecia, decyzja zapadla jednoglosnie (z zastosowaniern wlaczen). Nastepnie zostalo
opracowane stanowisko Rady do Urzedu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Pornorskiego w
sprawie zlozonego protestu oraz informacja do protestujacego Wnioskodawcy.

Nastepnie Radni zapoznali sie z trescia protestu do oceny wniosku nr 019/I1/202l
zlozonego w naborze II12021 w rarnach Przedsiewziecia 2.2.1. Rozbudowa, rnodernizacja,
integracja sieci szlak6w turystycznych w powiazaniu i harmonii z istniejacyrni oraz tworzenie
i rozw6j infrastruktury towarzyszacej wodnym szlakom komunikacyjnym historycznie lub
terytorialnie powiazanej z dzialalnoscia rybacka.

Po dyskusji, Rada stanela na stanowisku, iz nie ma podstaw do zmiany podjetego
rozstrzygniecia, decyzja zapadla jednoglosnie (z zastosowaniem wlaczen). Zostalo
opracowane stanowisko Rady do Urzedu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Pomorskiego w
sprawie zlozonego protestu oraz informacja do protestujacego Wnioskodawcy.

Radni zapoznali sie z trescia protestu do oceny wniosku nr 020/IV /2021 zlozonego w
naborze IV/202l w ramach Przedsiewziecia 1.2.3. Wspieranie rybackiego dziedzictwa
kulturowego na obszarze RLGD PB.

Po dyskusji, Rada stanela na stanowisku, iz nie rna podstaw do zmiany podjetego
rozstrzygniecia, decyzja zapadla jednoglosnie (z zastosowaniem wlaczen), Nastepnie zostalo
opracowane stanowisko Rady do Urzedu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Pornorskiego w
sprawie zlozonego protestu oraz informacja do protestujacego Wnioskodawcy.

Z braku innych wag i wolnych wniosk6w, Przewodniczacy Rady Pan Grzegorz
Dziewanski zakonczyl posiedzenie

Na tym protokol zakonczono.

Lista zalacznik6w:
(nieprzedstawione do publikacji)
1. lista obecnosci;
2. lista zlozonych protest6w
3. trzy stanowiska Rady Rybackiej LGD .Pojezierze Bytowskie"
4. informacja do Protestujacego Wnioskodawcy 0 przekazaniu dokument6w do Urzedu

Marszalkowskiego Wojew6dztwa Pomorskiego
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