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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

Z DNIA 03 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU 

 

Dnia 03 października 2018 roku w siedzibie Rybackiej LGD „Pojezierze Bytowskie” odbyło się 

posiedzenie Rady RLGD „PB” w związku z zakończonym naborem wniosków na poszczególne 

przedsięwzięcia. 

 

Posiedzenie odbywało się wg poniższego harmonogramu: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady RLGD PB wyników naboru w poszczególnych 

Przedsięwzięciach. 

5. Złożenie przez Członków Rady oraz inne osoby, zobowiązane przez Przewodniczącego Rady, 

deklaracji poufności i bezstronności. 

6. Złożenie przez Członków Rady informacji dotyczących wyłączeń z oceny poszczególnych 

wniosków. 

7. Wypełnienie list dotyczących grup interesu poszczególnych Członków Rady. 

8. Protokolarne przekazanie wniosków o dofinansowanie poszczególnym Członkom Rady. 

9. Przedstawienie parytetów i przypomnienie zasad oceny, możliwości wezwania wnioskodawcy 

do złożenia wyjaśnień i oraz przebiegu głosowań.  

10. Wolne wnioski i zapytania. 

10.1. Propozycja odbycia jednego dnia dwóch posiedzeń oceny (LSR i LKW). 

10.2. Ustalenie daty kolejnego posiedzenia. 

11. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1,2. 

Spotkanie w drugim terminie o godz. 10.15 otworzył Wiceprzewodniczący Rady p. 

Tomasz Krauze, witając przybyłych. Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1 do niniejszego 

protokołu) stwierdził prawomocność obrad – na 15 członków Rady, w chwili otwarcia obrad 

obecnych było 10 osób.  

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. 
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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. 

Pan Wiceprzewodniczący przedstawił usprawiedliwienia czterech nieobecnych członków 

Rady. Jeden z członków nie skontaktował się z Biurem celem usprawiedliwienia lub określenia, 

czy będzie uczestniczył w Radzie. Pan Grzegorz Dziewański poprosił o przydzielenie wniosków 

do oceny mimo nieobecności na pierwszym posiedzeniu Rady; członkowie Rady przychylili się 

do prośby. 

Ad.3. 

Na wezwanie Wiceprzewodniczącego, Członkowie Rady jednogłośnie zatwierdzili 

przedstawiony porządek obrad.  

Ad.4. 

Następnie Wiceprzewodniczący p. Tomasz Krauze przedstawił wyniki naborów w 

poszczególnych Przedsięwzięciach. 

Nabory przedstawiały się następująco: 

Łącznie we wszystkich Przedsięwzięciach wpłynęło 16 wniosków. 

W Przedsięwzięciu 1.1.1. wpłynęło łącznie 6 (sześć) wniosków na łączną kwotę 1 143 637,00 zł 

przy alokacji 679 827,00 zł, to jest o 463 810,00 zł więcej, niż wynosi alokacja na to 

Przedsięwzięcie. 

W Przedsięwzięciu 2.2.1. wpłynął łącznie 1 (jeden) wniosek na łączną kwotę 12 104,00 zł przy 

alokacji 34 327,72 zł. W przypadku rozdania dla wszystkich podmiotów wnioskowanych kwot 

zostanie 22 223,72 zł. 

W Przedsięwzięciu 1.1.2. wpłynął łącznie 1 (jeden) wniosek na łączną kwotę 300 000,00 zł przy 

alokacji 324 418,00 zł. W przypadku rozdania dla wszystkich podmiotów wnioskowanych kwot 

zostanie 24 418,00 zł. 

W Przedsięwzięciu 1.2.3. wpłynęły 3 (trzy) wnioski na łączną kwotę 55 601,87 zł przy alokacji 

36 650,00 zł, to jest o 18 951,87 zł więcej, niż wynosi alokacja na to przedsięwzięcie. 

W Przedsięwzięciu 2.1.1. wpłynęło 5 (pięć) wniosków na łączną kwotę 638 896,14 zł przy 

alokacji 679 968,23 zł. W przypadku rozdania dla wszystkich podmiotów wnioskowanych kwot 

zostanie 41 072,09 zł. 

Obecni na spotkaniu zapoznali się z rejestrami wniosków. 

Ad.5,6. 

W dalszej kolejności zebrani wypełnili deklaracje poufności i bezstronności (w deklaracji 

tej Członek Rady wskazuje, z oceny których wniosków się wyłącza i na jakiej podstawie). 

Deklaracje te zostały zebrane po przydzieleniu wniosków. Zostali jednocześnie poinformowani, że 

deklaracja poufności ma m.in. związek z ustawą o ochronie danych osobowych. 

Ad.7.  
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Następnie Członkowie Rady wypełnili listę dotyczącą grup interesu. Lista została 

wyświetlona poprzez rzutnik na ekranie; obecni zapoznali się z nią. Każdy z obecnych stwierdził, 

że nie zaszły zmiany grupy interesu, którą reprezentuje. Nastąpiło więc wydrukowanie wskazanej 

listy, a każdy Członek Rady podpisem stwierdził przynależność do danej grupy interesu. 

Ad.8. 

Następnie członkowie Rady otrzymali protokoły przekazania wniosków i nastąpiło 

rozdysponowanie wniosków pomiędzy poszczególnych członków Rady. W momencie 

przekazywania wniosków członkowie uzupełniali sukcesywnie protokoły przekazania.  

Członkowie Rady zapoznali się z przydzielonymi wnioskami i wypełnili protokoły 

przekazania wniosków.  

M.B.-Żabicka powiedziała, że karty oceny w formie elektronicznej edytowalnej zostaną 

przesłane na adres e-mail do wszystkich oceniających. Ponadto niektórzy oceniający, na życzenie  

otrzymali karty oceny wydrukowane w biurze, do wypełnienia odręcznego. 

 Ad.9. 

Członkowie Rady ustalili, że postarają się jak najszybciej zapoznać z wnioskami, aby 

wezwać wnioskodawców do ewentualnych uzupełnień i aby jak najszybciej zwołać kolejne 

posiedzenie Rady. Obecni na posiedzeniu zadeklarowali, że do poniedziałku-wtorku przyszłego 

tygodnia przekażą do biura odpowiednie informacje.  

Ad.10. 

Rada przychyliła się do propozycji odbycia jednego posiedzenia i przeprowadzenia dwóch 

ocen – zgodności z Lokalną Strategia Rozwoju i zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. 

W wolnych wnioskach o głos poprosiła Małgorzata Budnik-Żabicka, doradca ds. 

projektów, odpowiedzialna za kontakty z Radą. Poinformowała, że na skutek przenosin numeru 

telefonu stacjonarnego Biura, obecnie wyświetla się on jako „numer prywatny”, 

nieidentyfikowalny, oraz poprosiła o odbieranie nieznanego połączenia, ponieważ może ono 

wychodzić z Biura Rybackiej LGD „Pojezierze Bytowskie”. 

Rada ustaliła, że następne posiedzenie odbędzie się 12 lub 16 października 2018 roku, 

zależnie od tego, czy będą konieczne wezwania wnioskodawców do wyjaśnień.  

Ad.11. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, p. Tomasz Krauze zakończył posiedzenie 

Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”. 

 

 

Załączniki: 

(nie przedstawione do publikacji) 

1. lista obecności członków Rady 

2. rejestr wpływu wniosków 
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3. rejestr roboczy   

4. deklaracje poufności 

5. deklaracje bezstronności 

6. rejestr grup interesu 

7. lista podziału wniosków pomiędzy członków Rady 

8. protokoły przekazania wniosków 
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