
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 
 

 

                                       

 

       Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej  w ramach 

Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 

 

 1 

 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

z dnia 07 grudnia 2018 roku 

 

 

Dnia 07 grudnia 2018 roku w siedzibie Rybackiej LGD „Pojezierze Bytowskie” odbyło się 

posiedzenie Rady RLGD „PB” w związku z protestem, który wpłynął do Grupy Rybackiej. 

 

Posiedzenie odbywało się wg poniższego harmonogramu: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

5. Przeprowadzenie ponownej oceny wniosku nr RLGDPB/II/2018/211/005 

6. Podjęcie uchwały  

7. Wolne wnioski i zapytania. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Spotkanie o godz. 10:00 otworzył Przewodniczący Rady p. Grzegorz Dziewański, witając 

przybyłych. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad – na 14 członków 

Rady, w chwili otwarcia obrad obecnych było 8 osób.  

Dodatkowo (na podst. ust. 2 p. IV Procedur wyboru i oceny operacji przez Radę w ramach 

lokalnej Strategii Rozwoju),  w posiedzeniu uczestniczyli: p. Władysław Pędziwiatr – Prezes 

Rybackiej LGD „PB” p. Tomasz Krauze – Dyrektor biura RLGD PB oraz p. Małgorzata 

Kotłowska – doradca ds. projektów. 

Na wezwanie Przewodniczącego, Członkowie Rady jednogłośnie zatwierdzili 

przedstawiony porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia. 

Następnie Przewodniczący p. G. Dziewański przedstawił pismo Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Pomorskiego z dnia 26.11.2018r. w sprawie uwzględnienia protestu dotyczącego 

wniosku nr RLGDPB/II/2018/211/005.  

Po zapoznaniu się i analizie w/w pisma radni przystąpili do ponownej oceny 

przedmiotowego wniosku. Po wypełnieniu kart zgodności z LSR przewodniczący poddał pod 

głosowanie dwie uchwały dotyczące zgodności z LSR wraz z załącznikami do uchwał, którymi są 

listy operacji  zgodnych i niezgodnych z LSR. Przed głosowaniem sprawdzono parytety niezbędne 

do głosowania, okazało się, że głosować mogą wszyscy obecni na sali. 
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Następnie radni wypełnili karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru a 

przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie oceny przedmiotowego wniosku oraz 

uchwałę zatwierdzającą listy operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania. 

Z powodu braku innych uwag i zapytań oraz w związku z wyczerpaniem porządku obrad, 

Przewodniczący zakończył posiedzenie. 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

 
 Załączniki (nieprzedstawione do publikacji):  

1. Lista obecności członków Rady.  

2. Pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z dnia 26.11.2018r. 

3. Informacja do Protestującego o wyniku  ponownej oceny wniosku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Protokół opublikowano na stronie internetowej RLGD PB 11.12.2018r.. 
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