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Protokol z posiedzenia Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Dzialania

"Pojezierze Bytowskie" z dnia 19 lipca 2021 roku

W zwiazku z zakonczeniem nabor6w wniosk6w 0 dofinansowanie w dniu 25 czerwca
2021 r. 0 godzinie 15:00 i ich ocena pod kontem spelniania lokalnych kryteri6w wyboru oraz
wyborem do dofinasowania przez Rybacka Lokalna Grupe Dzialania .Pojezierze Bytowskie"
w dniu 19.07.2021 r. w budynku Centrum Edukacji i Promocji w Lupawsku, Lupawsko 12,
77-116 Czarna Dabrowka odbylo sie III posiedzenie Rady RLGD PB. Pierwszy termin
posiedzenia zaplanowany byl na godz. 1100, drugi termin na godz. 1115. Z powodu braku
kworum obrady rozpoczete zostaly w drugim terminie. W obradach wzielo udzial 12
Radnych, Wiceprezes Zarzadu RLGD PB Pan Tomasz Czechowski i Dyrektor Biura RLGD
PB Tomasz Krauze. Posiedzenie otworzyl Przewodniczacy Rady Pan Grzegorz Dziewanski,
stwierdzil prawomocnosc obrad i przedstawil proponowany porzadek:

Proponowany porzadek obrad

1. Otwarcie posiedzenia
2. Stwierdzenie prawomocnosci obrad.
3. Zatwierdzenie porzadku obrad.
4. Zatwierdzenie protokolu z poprzedniego posiedzenia.
5. Zatwierdzenie list ocenionych operacji pod katem spelniania lokalnych kryteriow wyboru
a. dla Przedsiewziecia 2.1.1.
b. dla Przedsiewziecia 2.2.1.
c. dla Przedsiewziecia 2.2.2.
d. dla Przedsiewziecia 1.2.3.
6. Podjecie uchwal w sprawie oceny wniosku 0 dofinansowanie
a. dla Przedsiewziecia 2.1.1.
b. dla Przedsiewziecia 2.2.1.
c. dla Przedsiewziecia 2.2.2.
d. dla Przedsiewziecia 1.2.3.
7. Zatwierdzenie list operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania
a. dla Przedsiewziecia 2.1.1.
h. dla Przedsiewziecia 2.2.1.
c. dla Przedsiewziecia 2.2.2.
d. dla Przedsiewziecia 1.2.3.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
10. Zakonczenie posiedzenia.

W obradach uczestniczylo 12 Radnych (lista obecnosci w zalaczeniu do mruejszego
protokolu). Dodatkowo na posiedzeniu oceni byli: Ran Tomasz Czechowski -Wiceprezes
Zarzadu Rybackiej LGD "PB" (na podst. ust. 2 p. IV Procedur wyboru i oceny operacji przez
Rade w ramach lokalnej Strategii Rozwojui, p. Tomasz Krauze - Dyrektor Biura Rybackiej
LGD "PB" (na podst. ust. 2 p. IV Procedur wyboru i oceny operacji przez Rade w ramach
lokalnej Strategii Rozwoju), p. Jolanta Zielonka, Doradca ds. projekt6w, obslugujaca
technicznie posiedzenie Rady.

~RYBACTWO
~I MORZE lJRZAD MAR,ZAlKOII ,KI

lI'OlrW(lD7IWA rOMOR\KlrU)

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Morski i Rybacki

Operacja wsp6tfinansowana ze srodkow Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego .Rvbactwo i Morze"



Rybacka Lokalna Grupa Dzlalanla .Pojezterze Bytowskie"
tupawsko 12, 77-116 Czarna oabrowka

tel. +48 59 822 12 50, e-mail: biuro@rlgd-pb.pl
NIP 842-174-29-09 REGON 220922396

Czlonkowie Rady Rybackiej LGD .Pojezierze Bytowskie" jednoglosnie zatwierdzili protokol
z posiedzenia Rady w dniu 19.07.2021 r.

Nastepnie przedstawiciele Rady referowali poszczegolne wnioski w ramach spelniania
lokalnych kryteriow wyboru. Ocenie podlegaly wnioski zgodne z Lokalna Strategia Rozwoju.
Oceniajacy przedstawiali swoje oceny, ktore byly wpisywane w tabele ocen oraz na liste
wnioskow ocenionych (w zalaczeniu do niniejszego protokolu). Osoby, ktore wylaczaly sie z
ocen, opuszczaly sale obrad. Po przedstawieniu wszystkich ocen nastapilo podjecie uchwal i
glosowanie zatwierdzajace oceny z zachowaniem parytetow i wylaczen. (Osoby wylaczone
opuszczaly sale obrad na czas glosowania).
Po przeprowadzonej ocenie i po zakonczonych glosowaniach czlonkowie Rady protokolarnie
zwrocili wnioski.

W dalszej czesci posiedzenia odbyly sie glosowania nad wyborem do dofinansowania
poszczegolnych wnioskow. Glosowanie uwzglednialo rowniez wylaczenia, ktore
zadeklarowali czlonkowie Rady. Osoby wylaczone na czas glosowania opuscily sale
posiedzen. (lista glosowan w zalaczeniu.)

Nastepnie Czlonkowie Rady przeglosowywali listy operacji wybranych i
niewybranych do dofinansowania. Glosowanie bylo jawne, a zatwierdzenie list nastepowalo
zwykla wiekszoscia glosow, bez wylaczen i stosowania parytetow,

Na tym protokol zakonczono.

Informacja:

W zwiazku w wprowadzonym w Polsce stanem epidemii zwiazanej z rozprzestrzemaniem sie
koronawirusa SARS-Co V -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 (Oz.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 lub jej czesci, maski, maseczki,
przylbicy albo kasku ochronnego i dezynfekcji rak badz uzycia rekawiczek jednorazowych.

Przewodniczacy Rady RLGO .Pojezierze Bytowskie"
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RLGD "Pojezi e ytowskie"

Lista zalacznlkow:
(nieprzedstawione do publikacji)
1. Iista obecnosci; Grzegor 'zie nski
2. Iisty ocenionych operacji pod katem spelniania lokalnych kryteriow wyboru dla P siewziecia
2.1.1.; dla Przedsiewziecia 2.2.1.; dla Przedsiewziecia 2.2.2 dla Przedsiewziecia 1. .3.;
3. listy ocen punktowych poszczegolnych wnioskow
4. uchwaly zatwierdzajace punktacje wnioskow w poszczegolnych przedsiewzieciach
5. listy parytetow do kazdego glosowania zatwierdzajacego punktacje wnioskow
6. uchwaly zatwierdzajace wybor operacji do dofinansowania w kolejnych przedsiewzieciach;
7. listy operacji wybranych do dofinansowania w poszczegolnych przedsiewzieciach

~RYBACTWO
~I MORZE URLAD MARSZilLKOWSKI

\\'()JrWC')DnwA P()M()R<,KlnX)

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Morski I Rybacki

Operacja wsp6tfinansowana ze srodkow Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"


