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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

„Pojezierze Bytowskie” Z DNIA 28 MARCA 2018 ROKU 

 

 

Dnia 28 marca 2018 roku w siedzibie Rybackiej LGD „Pojezierze Bytowskie” odbyło się 

posiedzenie Rady RLGD „PB” w związku z oceną zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju 

wniosków złożonych w naborze 26.02 – 13.03.2018 r.  

 

Posiedzenie odbywało się według poniższego harmonogramu:  

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

5. Zgłoszenie przez członków Rady wnioskodawców do uzupełnień. 

6. Ocena zgodności wniosków pod kątem LSR.  

6.1. Omówienie i ocena wniosków z wyłączeniem tych, w których wnioskodawca został wezwany 

do uzupełnień. 

7. Głosowanie nad ocenionymi wnioskami z uwzględnieniem parytetów i wyłączeń. 

8. Zatwierdzenie listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w Przedsięwzięciu 1.1.2. 

9. Zatwierdzenie listy operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w Przedsięwzięciu 

1.1.2.. 

10. Zatwierdzenie listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w Przedsięwzięciu 1.2.1. 

11. Zatwierdzenie listy operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w Przedsięwzięciu 

1.2.1. 

12. Zatwierdzenie listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w Przedsięwzięciu 2.2.1. 

13. Zatwierdzenie listy operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w Przedsięwzięciu 

2.2.1. 

14. Zatwierdzenie listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w Przedsięwzięciu 2.2.2. 

15. Zatwierdzenie listy operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w Przedsięwzięciu 

2.2.2. 

16. Zatwierdzenie listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w Przedsięwzięciu 2.1.1. 

17. Zatwierdzenie listy operacji niezgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju w Przedsięwzięciu 

2.1.1. 

18. Wolne wnioski i zapytania. 

18.1. Ustalenie daty kolejnych posiedzeń. 

18.2. Przedstawienie członkom Rady propozycji prezentacji na Walne Zebranie Członków 

Rybackiej LGD „Pojezierze Bytowskie”. 

19. Zakończenie posiedzenia. 
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Posiedzenie o godz. 9.30 otworzył Przewodniczący p. Grzegorz Dziewański, stwierdzając 

prawomocność obrad (lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu). Dodatkowo w 

posiedzeniu uczestniczyli: p. Władysław Pędziwiatr – Prezes Rybackiej LGD „PB” (na podst. ust. 

2 p. IV Procedur wyboru i oceny operacji przez Radę w ramach lokalnej Strategii Rozwoju), p. 

Małgorzata Kotłowska – Dyrektor Biura Rybackiej LGD „PB” (na podst. ust. 2 p. IV Procedur 

wyboru i oceny operacji przez Radę w ramach lokalnej Strategii Rozwoju), p. Małgorzata Budnik-

Żabicka, doradca ds. projektów, obsługująca technicznie posiedzenie Rady. 

 

Członkowie Rady Rybackiej LGD „Pojezierze Bytowskie” jednogłośnie zatwierdzili 

porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji, zamieszczony na stronie internetowej 

www.rlgd-pb.pl 

 

Członkowie Rady stwierdzili, że wezwania do uzupełnień będą wnioskować w trakcie 

dokonywania oceny i dyskusji. Wówczas zadecydują o ewentualnym wezwaniu. 

 

Z powodu nieobecności, p. Małgorzata Zielonka przesłała karty ocenianych przez siebie 

wniosków. P. Bożenna Kacperska z powodu nieobecności przekazała wyniki swojej oceny p. G. 

Dziewańskiemu. 

 

W trakcie posiedzenia pocztą e-mail nadeszła informacja od p. Jakuba Kazimierskiego o 

rezygnacji z funkcji członka Rady. Obecni na spotkaniu zapoznali się z treścią e-maila. 

 

Następnie przedstawiciele Rady referowali poszczególne wnioski pod kątem zgodności z 

LSR. Po omówieniu każdego wniosku przez dwóch członków Rady, Przewodniczący Rady p. G. 

Dziewański lub Wiceprzewodniczący p. Tomasz Krauze (zależnie od obecności na sali i 
wyłączeń) zarządzał głosowanie. Podczas głosowania były zachowane parytety dotyczące 

reprezentacji w poszczególnych sektorach. Głosowanie uwzględniało również wyłączenia, które 

zadeklarowali członkowie rady. Wyłączenia kolejne celem zachowania parytetów następowały 

drogą losowania spośród osób reprezentujących te sektory, w których nastąpiło przekroczenie 

powyżej 49%. Osoby wyłączone i wykluczone droga losowania na czas głosowania opuściły salę 

posiedzeń. (Lista głosowań w załączeniu.) 

 

W przypadku, kiedy oceniający zdecydowali, że potrzebne są uzupełnienia, pracownik 

biura zaznaczał ten fakt. Jeśli możliwe było głosowanie zgodności wniosku z LSR, wniosek był 

poddawany głosowaniu.  

 

Następnie odbyły się głosowania nad zatwierdzeniem kolejnych list operacji zgodnych i 

niezgodnych z LSR. W przypadku, gdy w poszczególnych operacjach Rada zadecydowała o 

wezwaniu wnioskodawców do uzupełnień i w przypadku niemożności głosowania zgodności 

wniosku z LSR z powodu braku wyjaśnień, głosowania nad listami zostały przełożone na następne 

posiedzenie Rady. 
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Datę kolejnego posiedzenia, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, wyznaczono na 05 

kwietnia 2018 roku (czwartek).  

Następnie członkowie Rady zapoznali się z prezentacją przygotowaną na Walne Zebranie 

Członków Rybackiej LGD „Pojezierze Bytowskie”, zaplanowane na kwiecień. 

W braku innych wag i wolnych wniosków, p. G. Dziewański zakończył posiedzenie Rady. 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

(nieprzedstawione do publikacji): 

1. lista obecności;  

2. listy głosowań nad poszczególnymi wnioskami; 

3. listy operacji zgodnych z LSR w poszczególnych przedsięwzięciach; 

4. listy operacji niegodnych z LSR w poszczególnych przedsięwzięciach; 

5. lista wniosków, w których wnioskodawca został wezwany do złożenia wyjaśnień/uzupełnień. 
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