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Protokół z posiedzenia Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” 

 

Dnia 31 maja 2017 roku o godz. 10.00 odbyło się posiedzenie Rady Rybackiej LGD 

„Pojezierze Bytowskie”. Zostało ono zwołane w związku z zakończonym dnia 26 maja 2017 roku 

naborem wniosków. 

Spotkanie odbyło się według dołączonego harmonogramu. 

Spotkanie otworzył Przewodniczący p. Grzegorz Dziewański, witając przybyłych. 

Stwierdził prawomocność obrad, ponieważ na 15 Radnych obecnych było 12 osób (lista obecności 

w załączeniu). 

Następnie poinformował Radnych, że decyzją Zarządu w spotkaniu bierze udział jeden 

członek Zarządu (p. Rafał Sztobnicki) oraz jeden pracownik Biura (p. Małgorzata Budnik-

Żabicka). Jest to zgodne z „Procedurą przystąpienia do oceny wniosków o dofinansowanie 

operacji”, zawartej w Procedurach wyboru i oceny operacji przez Radę w ramach Lokalnej 

Strategii Rozwoju. 

Na wezwanie Przewodniczącego Radni jednogłośnie zatwierdzili porządek obrad. Przyjęli 

również jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia. Wypełnili również rejestr interesów.  

Przewodniczący p. Grzegorz Dziewański przedstawił Radnym wyniki naboru. Wpłynęło 

ogółem 12 wniosków na następujące przedsięwzięcia:  

1.1.1. – Tworzenie nowych miejsc pracy w tym tworzenie nowych podmiotów gospodarczych lub 

utrzymanie miejsc pracy na obszarze RLGD PB – 6 wniosków; 

1.1.2. – Wspieranie rozwoju lub przebranżowienia istniejących podmiotów gospodarczych – 3 

wnioski; 

1.2.1. – Wspieranie produktów i usług sektora rybactwa i akwakultury powstających na terenie 

RLGD PB (w tym m.in. publikacje, marketing, sprzedaż bezpośrednia) poprzez tworzenie lub 

rozwój łańcucha dostaw – 3 wnioski. 
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P. G. Dziewański wskazał Radnym, że na przedsięwzięcie 1.2.2. – Wspieranie 

innowacyjnych działań młodych ludzi mających na celu usprawnienie lub modernizację łańcucha 

dostaw produktów sektora rybactwa i akwakultury nie wpłynął ani jeden wniosek. Radni 

zauważyli, że trzeba będzie podjąć decyzję co do dalszego postępowania w tym przedsięwzięciu 

ze względu na konieczność wykonania wskaźników.  

Przewodniczących wskazał kwoty, na jakie złożono wnioski oraz poszczególne alokacje., 

które kształtują się następująco: 

W przedsięwzięciu 1.1.1. – łączna wnioskowana kwota dofinansowania z wszystkich wniosków 

(12 złożonych) wyniosła 985.919,52 zł przy alokacji 431.950,00 zł – przekroczenie wynosi -

553.965,52 zł; 

W przedsięwzięciu 1.1.2. - łączna wnioskowana kwota dofinansowania z wszystkich wniosków (3 

złożone) wyniosła 371.564,00 zł przy alokacji 486.400,00 zł – nadwyżka wynosi 114.836,00 zł; 

W przedsięwzięciu 1.2.1. - łączna wnioskowana kwota dofinansowania z wszystkich wniosków (3 

złożone) wyniosła 252.505,64 zł przy alokacji 720.173,00 zł – nadwyżka wyniosła 467.667,36 zł. 

W przedsięwzięciu 1.2.2.  - łączna wnioskowana kwota dofinansowania z wszystkich wniosków 

(0 złożonych) wyniosła 0,00 zł przy alokacji 660.360,00 zł – nadwyżka wyniosła 660,360,00 zł.  

Następnie Radni na wezwanie Przewodniczącego złożyli deklaracje poufności i 

bezstronności (dokumenty w załączeniu). Później nastąpiło rozdysponowanie wniosków pomiędzy 

radnych, którzy jednocześnie podpisali protokoły odbioru wniosków (dokumenty w załączeniu). 

W dalszej części, przy informacji o kolejnym spotkaniu, Radni zaproponowali przełożenie 

podjęcie uchwały o zgodności wniosków z LSR z 12 maja na 5 maja 2017 roku, motywując to 

małą liczbą wniosków. Wszyscy Radni zgodzili się z propozycją wskazując jednocześnie zmianę 

godziny z 10-j na 9-ą, natomiast podjęcie uchwały zaproponowano na godz. 11.00. Przy braku 

sprzeciwu zmiany zostały zatwierdzone.  

Na tym posiedzenie Rady zostało zakończone. 
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