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Lupawsko 05,07,2021 r,

Protokol z posiedzenia Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Dzialania

"Pojezierze Bytowskie" z dnia 05 lipca 2021 roku

W zwiazku z zakonczeniem nabor6w wniosk6w 0 dofinansowanie przez Rybacka
Lokalna Grupe Dzialania .Pojezierze Bytowskie" w dniu 25 czerwca 2021 r. 0 godzinie
15:00 w dniu 05.07.2021 r. w budynku Centrum Edukacji i Promocji w Lupawsku,
Lupawsko 12, 77-116 Czarna Dabrowka odbylo sie I posiedzenie Rady RLGD PH.
Pierwszy terrnin posiedzenia zaplanowany byl na godz. 1000, drugi terrnin na godz. 1015. Z
powodu braku kworum obrady rozpoczete zostaly w drugim terrninie. W obradach wzielo
udzial 10 Radnych, Skarbnik Zarzadu RLGD PB Pan Jerzy Lewi Kiedrowski i Dyrektor
Biura RLGD PB Tomasz Krauze. Posiedzenie otworzyl Przewodniczacy Rady Pan
Grzegorz Dziewanski, stwierdzil prawomocnosc obrad i przedstawil proponowany
porzadek:

1. Otwarcie posiedzenia,

2. Stwierdzenie prawomocnosci obrad,

3. Zatwierdzenie porzadku obrad,

4. Zatwierdzenie protokolu z poprzedniego posiedzenia Rady 19.10.2020 r.,

5. Przedstawienie przez Przewodniczacego Rady RLGD PB wynik6w naborow wniosk6w
o dofinasowanie w poszczeg61nych przedsiewzieciach,

6. Zlozenie przez Czlonkow Rady oraz inne osoby zobowiazane przez Przewodniczacego
Rady deklaracji poufnosci i bezstronnosci,

7. Zlozenie przez Czlonkow Rady inforrnacji dotyczacych wylaczenia z oceny
poszczegolnych wniosk6w 0 dofinansowanie,

8. Wypelnienie list dotyczacych grup interesu przez Czlonkow Rady,

9. Protokolarne przekazanie wniosk6w 0 dofinansowanie Czlonkom Rady,

10. Przedstawienie parytetow, przypomnienie zasad oceny, przebiegu glosowan,
informacja 0 mozliwosci wezwania wnioskodawcy do zlozenia wyjasnien,

11. Wolne wnioski i zapytania,

12. Ustalenia daty kolejnego posiedzenia,

13. Zakonczenie zebrania.

Porzadek obrad zostal przyjety jednoglosnie, Przewodniczacy Rady przedstawil protokol z
posiedzenia Rady RLGD PB w dniu 19. 10. 2020 r. Radni nie wniesli uwag do tresci
protokolu, Przewodniczacy poddal pod glosowanie przyjecie protokolu, protokol zostal
przyjety jednoglosnie.
Przewodniczacy Rady przedstawil wyniki nabor6w wniosk6w 0 dofinansowanie w ramach
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poszczegolnych przedsiewziec:
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);> Naber 1/2020 na przedsiewziecie 2.1.1. Dzialania na rzecz ochrony, poprawy i odnowy
srodowiska i jego elementow w tym: restytucja cennych przyrodniczo gatunkow,
czynna ochrona przyrody ze szczegolnyrn uwzglednieniem ochrony rzek i jezior,
przeciwdzialanie khisownictwu wodnemu tub podejmowanie dzialan na rzecz
ograniczenia negatywnych skutkow zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie
instalacji odnawialnych zrodel energii, w rozumieniu przepisow 0 odnawialnych
zrodlach energii. Alokacja - 1 065995,45 zl.
Wplynelo 12 wnloskow na I~czn~ kwote dofinansowania 1140095,91 zl

);> Naber 11/2021 na przedsiewziecie 2.2.1._Rozbudowa, modernizacja, integracja sieci
szlakow turystycznych w powiazaniu i harmonii z istniejacyrni oraz tworzenie i rozwoj
infrastruktury towarzyszacej wodnym szlakom komunikacyjnym historycznie tub
terytorialnie powiazanej z dzialalnoscia rybacka Alokacja - 704 299,87 zl
Wpfynelo 10 wnioskow na I~czn~ kwote dofinansowania 1 055 480,39 zl

);> Nabor HI/202l na przedsiewziecie 2.2.2. Budowa, rozbudowa, modernizacja i
wyposazenie obiektow rekreacyjnych, kulturowych powiazanych z rybactwem, w tym
ulatwienie dostepu do nich (likwidacja barier architektonicznych) oraz
zagospodarowanie przestrzeni wokol tych obiektow Alokacja - 269861,41 zl
Wplyn~1y 3 wnioski na Iaczna kwote dofinansowania 628 121,56 zl.

);> Naber IV/2021 na przedsiewziecie 1.2.3._Wspieranie rybackiego dziedzictwa
kulturowego na obszarze RLGD PB. Alokacja - 47 139,03 zl
Wplynelo 6 wnloskow na laczna kwote dofinansowania _94 776,07 zl

Przewodniczacy Rady Pan Grzegorz Dziewanski poprosil Dyrektora Biura RLGD PB 0

krotkie omowienie wnioskow, ktore wplynely w ramach ogloszonych naborow, Pan
Tomasz Krauze zreferowal efekty naborow na poszczegolne przedsiewziecia lacznie z
podaniem wnioskowanych kwot dofinasowania. Pedal kwoty alokacji i przekroczenie
limitow dostepnych srodkow w poszczegolnych naborach. Dyrektor Biura RLGD PB
Tomasz Krauze zreferowal takze Radnym stanowisko Urzedem Marszalkowskiego
Wojewodztwa Pomorskiego prezentujace informacje na temat stanu zaawansowania prac
nad nowa perspektywa wdrazania EFMR przez Lokalne Rybackie Grupy Dzialania w
ramach osi LEADER do roku 2027. Na obecnym etapie powolana zostala przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi grupa robocza do opracowania zasad wdrazania
EFMR w ramach osi LEADER, z informacji przedstawionych przez Departament
Rybolowstwa, wynika takze, ze w nowej perspektywie Lokalne Strategie Rozwoju grup
rybackich beda skladane i oceniane przez MRiRW, a Instytucja Posredniczaca bedzie
ARiMR, a nie jak dotychczas Urzedy Marszalkowskie w poszczegolnych wojewodztwach.
Czlonkowie Rady wypelnili deklaracje poufnosci i bezstronnosci, rejestr interesow oraz
zadeklarowali wylaczenia z oceny poszczegolnych wnioskow, Po wypelnieniu przez
radnych ww. dokumentow Dyrektor Biura rozdal wnioski, ktore wplynely w ramach
naboru prowadzonego w dnia od 07 do 25 czerwca 2021r. do godz. 15:00.
Do wniosku nr 021/1/2021 Stowarzyszenia Rozwoju Wedkarstwa i Ochrony Wod
"Wydkarz" uwage zglosila Radna Pani Bozena Kacperska, przypominajac, ze poprzedni
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wniosek tej organizacji dotyczyl podobnego zakresu dzialan, gdzie dofinansowano
podobny sprzet. Radni na czele z Przewodniczacyrn uzgodnili, ze pomimo tego faktu,
zgodnie z procedura wniosek zostal zlozony prawidlowo i mimo uwag nalezy go ocenic,
Po rozdysponowaniu wniosk6w do oceny przez Dyrektora Biura RLGD, Radni wypelnili
protokol przekazania wniosk6w. Nastepnie Dyrektor majac na uwadze zalecenia Urzedu
Marszalkowskiego poprosil Radnych aby w rniare mozliwosci wypelnili karty ocen
wniosk6w w fonnie elektronicznej i wydrukowali w wersji papierowej.
Nie zgloszono uwag i wolnych wniosk6w.
Po kr6tkiej dyskusji rniedzy Czlonkami Rady Przewodniczacy Rady Pan Grzegorz
Dziewanski wyznaczyl terminy kolejnych posiedzen.
IIPosiedzenie - 19 lipca 2021 r., pierwszy tennin godz. 9:00,d rugi termin godz. 9: 15
III Posiedzenia - 19 lipca 2021 r. , pierwszy tennin godz. 11:00, drugi termin godz. 11:15.
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Na zakonczenie posiedzenia Rady glos zabral Skarbnik Zarzadu RLGD PB Pan Jerzy Lewi
Kiedrowski zyczac Radnym trafnej oceny wniosk6w.

Na tym protokol zakonczono.

Informacja:

W zwiazku w wprowadzonym w Polsce stanem epidemii zwiazanej z rozprzestrzenianiem sie
koronawirusa SARS-CoV-2 i COVID-19 i wynikajacych z tego tytulu ograniczen wprowadzonych
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia okreslonych
ograniczen, nakazow i zakazow w zwiazku z wystapieniem stanu epidemii COz.U. 2020 poz. 1066),
informujemy, ze podczas posiedzenia Rady RLGO PB w siedzibie RLGO PB, kazdy Radny
zobowiazany byl do zakrycia ust i nosa przy pomocy odziezy Jub jej czesci, maski, maseczki,
przylbicy alba kasku ochronnego i dezynfekcji rak badz uzycia rekawiczek jednorazowych.

Przewodniczacy Rady RLGO .Pojezierze Bytowskie"

-/podpis/-

Zalaczniki:
(nie przedstawione do publikacji)
I .. !ista obecnosci czlonk6w Rady
2. rejestr wplywu wniosk6w
3. deklaracje poufnosci
4. deklaracje bezstronnosci
5. rejestr grup interesu
6. lista podzialu wniosk6w porniedzy czlonk6w Rady
7. protokoly przekazania wniosk6w
8. tabela grupy interes6w
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