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PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„POJEZIERZE BYTOWSKIE” dnia 07 września 2017 roku

Dnia 07 września 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Rybackiej Lokalnej Grupy
Działania „Pojezierze Bytowskie”. Spotkanie odbyło się w biurze Rybackiej LGD w Łupawsku.
Ponieważ w 1. terminie o godz. 10.00 nie było quorum, spotkanie w drugim terminie o godz.
10.15 otworzył Wiceprzewodniczący Rady p. Tomasz Krauze, witając zebranych. Lista obecności
stanowi załącznik do protokołu.
Radni zapoznali się z porządkiem obrad, jednogłośnie go zatwierdzając.
Po tym wstępie nastąpiło przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Radni zatwierdzili
protokół jednogłośnie.
Następnie Radni zapoznali się z pismem Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie
dwóch protestów, które wpłynęły po naborze ogłoszonym w 1. półroczu 2017 roku w ramach
Przedsięwzięcia 1.1.2. Radni podjęli decyzję o ponownej ocenie dwóch wniosków, co do których
wpłynęły protesty.
Radni zapoznali się z wnioskami oraz otrzymali karty oceny zgodności wniosków z
Lokalną Strategia Rozwoju. Ocena odbyła się z zachowaniem wymaganych wyłączeń. Nastąpiło
ponowne ocenienie wniosków przez Radnych obecnych na sali.
Radni ponownie przeprowadzili ocenę wniosków. Ocena ta wykazała niezgodność z LSR, co
zostało dokładnie opisane w kartach ocen. Pracownik Biura zebrał karty ocen celem ich
archiwizacji.
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oprotestowanych wniosków. Stanowi ona załącznik do niniejszego protokołu.
Następnie Radni zredagowali pisma do Wnioskodawców, a Wiceprzewodniczący Rady
p. Tomasz Krauze zobowiązał pracowników Biura Rybackiej LGD do niezwłocznego wysłania
pism do protestujących Wnioskodawców.
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Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad Radni zapoznali się z proponowanym
naborem jesiennym, jego zakresami, alokacją oraz kręgiem beneficjentów. Dyrektor Biura LGD
p. Małgorzata Kotłowska na zadane pytanie powiedziała, że nabory zostaną ogłoszone wówczas,
kiedy Zarząd Województwa zatwierdzi zaproponowane zmiany w Strategii. Przypomniała
również o współorganizacji przez Rybacką LGD III Ogólnopolskiej Konferencji Hodowców Ryb
w Obiegach Zamkniętych, która ma się odbyć w okolicach Koczały.
W braku innych głosów i wniosków, na tym Wiceprzewodniczący zamknął posiedzenie
Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”.
Na tym protokół zakończono.
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