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I . Dane Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”: 

1. Nazwa organizacji  

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „ Pojezierze Bytowskie”. 

 

2. Siedziba i adres 

Łupawsko 12 

77-116 Czarna Dąbrówka  

REGON : 220922396 

NIP : 842-174-29-09 

Telefon : 59 822 12 50 

E-mail : biuro@rlgd-pb.pl 

 

3. Krajowy Rejestr Sądowy  

Nr. KRS 0000340174 

Data wpisu : 23.10.2009 r.  

 

4. Organy Stowarzyszenia  

- Walne  Zebranie Członków 

- Zarząd 

- Rada 

- Komisja Rewizyjna  

 

II. Cele statutowe: 

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju regionalnego i 

lokalnego a w szczególności: 

a. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich, 

b. realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju opracowanej przez Rybacką Lokalną Grupę 

Działania „Pojezierze Bytowskie”, 

c. podnoszenie atrakcyjności obszarów rybackich, 

d. aktywizowanie mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa, 

e. poprawa jakości życia w społecznościach lokalnych, 

f. rozbudowa infrastruktury na obszarach rybackich, 

g. budowanie wizerunku i promocja obszaru objętego działaniem stowarzyszenia, 

h. łagodzenie skutków zmian w sektorze rybackim, 

i. rozwój sektora rybackiego i minimalizacja jego zaniku, 

j. promocja konsumpcji ryb, 

k. różnicowanie działalności gospodarczej na terenach rybackich, 

l. lepsze wykorzystanie i ochrona zasobów lokalnych, 
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m. rozwój technik rybactwa zmierzających do ochrony środowiska, 

n. wspólne działanie na  rzecz ochrony wód i ich zasobów, 

o. promocja i rozwój wędkarstwa, 

p. rozwijanie współpracy pomiędzy władzami publicznymi a podmiotami 

reprezentującymi    

sektor rybacki, jak również pomiędzy grupami rybackimi, 

q. inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa, 

r. promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego, 

s. promocja i wspomaganie rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

t. promocja i wspomaganie rozwoju gospodarczego w tym rozwoju 

przedsiębiorczości; 

u. promocja i rozwój turystyki i agroturystyki, 

w. krzewienie zdrowego, racjonalnego sposobu życia upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym narkomani i 

alkoholizmowi. 

x. wspieranie i rozwój innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w 

sektorze akwakultury 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez : 

a. organizowanie  i  finansowanie  przedsięwzięć  o  charakterze informacyjnym,     

edukacyjnym, aktywizującym i integracyjnym, w tym w szczególności: seminariów, 

szkoleń, konferencji i konkursów, imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, i 

innych 

b. organizowanie i finansowanie działań promocyjnych, w tym m.in. opracowywanie  i  

druk  broszur, folderów, plakatów, opracowywanie  i rozpowszechnianie materiałów 

audiowizualnych, artykułów i ogłoszeń prasowych, tworzenie stron internetowych, 

organizowanie i udział w przedsięwzięciach promocyjnych takich jak festiwale, targi, 

pokazy i wystawy, programy telewizyjne, radiowe, służących zwłaszcza  promocji  

regionu  i  jego  tożsamości  kulturowej,  przygotowywanie  i  rozpowszechnianie innych 

materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym, 

c. rozpowszechnianie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju, 

d. realizację  zadań  wynikających  z  Lokalnej  Strategii  Rozwoju,  w  tym  ocena  i  

wybór  projektów podlegających finansowaniu w ramach wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju, 

e. organizowanie  i  finansowanie  doradztwa  w  zakresie  przygotowywania  projektów  

związanych   z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju, 

f. realizację i finansowanie przedsięwzięć zbieżnych z celami Lokalnej Strategii Rozwoju, 

g. współpracę  i  wymianę  doświadczeń  z  instytucjami  publicznymi  i  organizacjami  

pozarządowymi, osobami  fizycznymi  i  prawnymi,  inicjatywami obywatelskimi 

działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie lokalnym, 

regionalnym, krajowym i międzynarodowym, 

h. prowadzenie działalności naukowo-badawczej, 



i. wspieranie innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest 

zbieżna z celami Stowarzyszenia, 

j. ustanawianie nagród honorowych oraz przyznawanie ich wraz z wyróżnieniami osobom 

fizycznym, prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości 

prawnej zasłużonym dla celów Stowarzyszenia lub dla samego Stowarzyszenia, 

k. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego, 

l. zachowanie równości praw kobiet i mężczyzn, 

m. prowadzenie innych działań służących realizacji celów statutowych. 

 

III. Działalność RLGD PB w okresie od 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. 

 

1. Działalność organów: 

• WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

 

W 2018 roku odbyło się 1 Walne Zebranie  Członków, na którym podjęto 9 uchwał w 

następujących sprawach : 

Lp. NR. UCHWAŁY 
DATA 

UCHWAŁY 
CZEGO DOTYCZY 

1 WZ/1/2018 20.04.2018 

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

rzeczowego z działalności Stowarzyszenia 

RLGD  „Pojezierze Bytowskie” za rok 

2018 

2 WZ/2/2018 20.04.2018 

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego z realizacji budżetu 

Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze 

Bytowskie” za 2018 rok. 

3 WZ/3/2018 20.04.2018 

- w sprawie udzielenia Zarządowi 

Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze 

Bytowskie” absolutorium za 2018 rok.  

4 WZ/4/2018 20.04.2018 

- w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady  

Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze 

Bytowskie” za 2018 rok. 

5 WZ/5/2018 20.04.2018 

- w sprawie przyjęcia rezygnacji z 

członkostwa w Zarządzie Sekretarza 

Zarządu Stowarzyszenia RLGD 

„Pojezierze Bytowskie” Teodora Rudnika 



6 WZ/6/2018 20.04.2018 

- w sprawie zatwierdzenia wyboru członka 

Zarządu Stowarzyszenia RLGD 

„Pojezierze Bytowskie” Zdzisława 

Ardzijewskiego 

7 WZ/7/2018 20.04.2018 

- w sprawie przyjęcia rezygnacji z 

członkostwa w Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia RLGD „Pojezierze 

Bytowskie” Przewodniczącego Marka 

Dulewicza 

8 WZ/82018 20.04.2018 

- w sprawie zatwierdzenia wyboru członka 

Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 

RLGD „Pojezierze Bytowskie” Henryka 

Ganżumow 

9 WZ/9/2018 20.04.2018 

- w sprawie zatwierdzenia składu Komisji 

Rewizyjnej Stowarzyszenia RLGD 

„Pojezierze Bytowskie” po jej 

ukonstytuowaniu 

 

• ZARZĄD 

 

SKŁAD ZARZĄDU 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja 

1.  Władysław Andrzej Pędziwiatr Prezes 

2.  Tomasz Mariusz Czechowski Wiceprezes 

3.  Rafał Mariusz Sztobnicki Wiceprezes  

4.  Teodor Rudnik do 20. 04. 2018 r. (rezygnacja z 

członkostwa) 

Zdzisław Ardzijewski od 20. 04. 2018 r. 

Sekretarz 

5.  Jerzy Leon Lewi Kiedrowski  Skarbnik 

 

W 2018 roku odbyło się 9 posiedzeń Zarządu RLGD PB, na których podjęto 10 uchwał w 

następujących sprawach: 

 



Lp. NR. UCHWAŁY 
DATA 

UCHWAŁY 
CZEGO DOTYCZY 

1. Z/001/2018 22.01.2018 

- w sprawie zatwierdzenia aktualizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej 

Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” 

2. Z/002/2018 22.01.2018 

- w sprawie przyjęcia nowych członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia Rybaka 

Lokalna Grupa działania „Pojezierze 

Bytowskie” 

3. Z/003/2018 07.03.2018  

- w sprawie wprowadzenia dodatkowych 

kryteriów w kartach weryfikacji 

wniosków o dofinasowanie Rybackiej 

Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze 

Bytowskie” 

4. Z/004/2018 07.03.20198 

- w sprawie przyjęcia nowych członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia Rybaka 

Lokalna Grupa działania „Pojezierze 

Bytowskie” 

5. Z/005/2018 04.04.2018 

w sprawie wykluczenia nowych 

członków zwyczajnych Stowarzyszenia 

Rybaka Lokalna Grupa działania 

„Pojezierze Bytowskie” 

6. Z/006/2018 13.06.2018 

- w sprawie zatwierdzenia aktualizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej 

Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” 

7. Z/007/2018 13.06.2018 

- w sprawie przyjęcia wzoru Polityki 

bezpieczeństwa informacji wraz z 

załącznikami dotyczącymi RODO w  

Rybackiej Lokalnej Grupie Działania 

„Pojezierze Bytowskie”. 

8. Z/008/2018 23.08.2018 

w sprawie wykluczenia nowych 

członków zwyczajnych Stowarzyszenia 

Rybaka Lokalna Grupa działania 

„Pojezierze Bytowskie” 

9. Z/009/2018 23.08.2018 - w sprawie przyjęcia kandydatury 

dyrektora biura Stowarzyszenia Rybaka 



Lokalna Grupa działania „Pojezierze 

Bytowskie” 

10. Z/010/2018 21.12.2018 

- w sprawie zatwierdzenia aktualizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej 

Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” 

 

Poza zakresem opisanym powyżej w tematyce dotyczącej podejmowanych uchwał Zarząd 

swoją działalność w roku 2018 skoncentrował przede wszystkim na działaniach związanych z 

bieżącym monitoringiem wdrażania LSR w ramach realizowanych przez beneficjentów 

projektów wybranych w poszczególnych naborach wniosków do dofinasowania w celu 

osiągnięcia tzw. „kamieni milowych” z równorzędnym aktualizowaniem wskaźników realizacji 

strategii poprzez podpisanie aneksów do umowy ramowej. 

Członkowie Zarządu uczestniczyli zgodnie ze swoją kompetencją w obradach Rady podczas 

oceny wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych 

strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie 

zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i 

Morze”. 

Członkowie Zarządu z głosem doradczym uczestniczyli w szkoleniach pracowników RLGD, 

członków zarządu oraz członków Rady RLGD nt.:  

• Ewaluacja wyników pracy organu decyzyjnego po dokonanych naborach operacji – 

wnioski i rekomendacje – 10 grudnia 2018 r.  

• Ewaluacja realizacji LSR oraz osiągnięcia zakładanych wskaźników – wypracowanie 

wniosków i propozycji - 12 grudnia 2018 r. 

Ponadto Zarząd zgodnie ze swoją kompetencją opracował i przyjął do realizacji „Plan 

Komunikacji na rok 2018” oraz monitorował wykonanie działań w nim opisanych. 

Zarząd aktywnie uczestniczył w realizacji zadań wynikających z zakresu bieżącej 

działalności i funkcjonowania Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze 

Bytowskie” wspomagając w tym zakresie pracę Biura RLGD PB. 

 

 

• RADA 

Rada jest organem,  do  którego  wyłącznych  właściwości  należy  wybór  operacji  do  

dofinansowania  w  ramach  wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. 

W skład Rady wchodzą : 

- Sektor Rybacki  ( 7 osób) 

- Sektor  Publiczny (4 osoby) 



- Sektor Społeczny ( 4 osoby) 

 

SKŁAD RADY 

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja  

1. Grzegorz Dziewański Przewodniczący 

2. Tomasz Krauze do dnia 31. 10. 2018 

r. (rezygnacja z członkostwa w 

Radzie) 

Z-ca przewodniczącego 

3. Rafał Stoltman Członek 

4. Iwona Piecek Członek 

5. Małgorzata Zielonka Członek 

6. Andrzej Garstka Członek 

7. Agnieszka Ciszewska Członek 

8. Marcin Heron Członek 

9. Tadeusz Pierzgalski Członek 

10. Bożena Kacperska Członek 

11. Ewelina Szreder Członek 

12. Lilianna Grosz Członek 

13. Jakub Kazimierski Członek 

14.  Piotr Kwasigroch Członek 

15. Krzysztof Pietrzak Członek 

 

W 2018 roku odbyło się 12 Posiedzeń Rady, które dotyczyły: aktualizacji procedur i 

wskaźników LSR RLGD PB, oceny i wyboru wniosków do dofinansowania dla 

ogłoszonych przedsięwzięć, odwołań od dokonanej oceny wniosków (wniesionych 

protestów):  

Posiedzenia w sprawie wyboru wniosków do dofinasowania dotyczyły następujących 

przedsięwzięć:  

− 1.1.1  „Tworzenie nowych miejsc pracy w tym tworzenie nowych podmiotów 

gospodarczych lub utrzymanie miejsc pracy na obszarze LGD”, 



− 1.1.2 „Wspieranie rozwoju lub przebranżowienia istniejących podmiotów 

gospodarczych”, 

− 1.2.1 „Wspieranie produktów i usług sektora rybactwa i akwakultury powstających na 

terenie LGD (w tym m.in. publikacje, marketing, sprzedaż bezpośrednia) poprzez 

tworzenie lub rozwój łańcucha dostaw”, 

− 1.2.2 „Wspieranie innowacyjnych działań młodych ludzi mających na celu 

usprawnienie lub modernizację łańcucha dostaw produktów sektora rybactwa i 

akwakultury”, 

− 1.2.3 „Wspieranie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze RLGD PB” 

− 2.2.1 „Działania na rzecz ochrony, poprawy i odnowy środowiska i jego elementów w 

tym: restytucja cennych przyrodniczo gatunków, czynna ochrona przyrody ze 

szczególnym uwzględnieniem ochrony rzek i jezior, przeciwdziałanie kłusownictwu 

wodnemu lub podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian 

klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w 

rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii” 

− 2.2.1 „Rozbudowa, modernizacja, integracja sieci szlaków turystycznych w powiązaniu 

i harmonii z istniejącymi oraz tworzenie i rozwój infrastruktury towarzyszącej wodnym 

szlakom komunikacyjnym historycznie lub terytorialnie powiązanej z działalnością 

rybacką” 

− 2.2.2. „Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów rekreacyjnych, 

kulturowych powiązanych z rybactwem, w tym ułatwienie dostępu do nich (likwidacja 

barier architektonicznych) oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół tych obiektów” 

 

• KOMISJA REWIZYJNA  

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ 

Lp. Funkcja Imię i Nazwisko 

1. Przewodniczący Marek Dulewicz (do dnia 20. 04. 2018 r. – 

rezygnacja) 

Henryk Ganżumow (od dnia 20. 04. 2018 r.) 

2. Z-ca Przewodniczącego Bogdan Michalak  

3. Członek Edward Braksator 

 

W 2018 roku odbyło się 1 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 29.03.2018 r.  na którym 

m.in. zatwierdzono sprawozdanie rzeczowe i finansowe za 2017 rok Zarządu Rybackiej 

Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” 

 



IV. Funkcjonowanie RLDG „Pojezierze Bytowskie” w 2018 roku. 

• Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” w roku 2018 

koncentrowała swoje działania głównie na przygotowaniu, ogłaszaniu, ocenie naborów 

wniosków o dofinansowanie (przeprowadzono dwa nabory dla działań opisanych 

powyżej w pozycji Rada) oraz realizacji „Planu komunikacji na 2018 rok” zgodnie z 

warunkami umowy ramowej, 

• Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” wdrażała 

aktualizacje LSR oraz Procedur wyboru i oceny operacji przez Radę.  Zmiany 

spowodowane były koniecznością aktualizacji z uwagi na zmieniające się przepisy prawa 

oraz zamieniającą się koniunkturę  na rynku lokalnym w zakresie potrzeby realizacji 

projektów o określonym profilu. 

• Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” prowadziła 

działania administracyjne, niezbędne do zapewnienia sprawnej i efektywnej pracy biura 

RLGD PB,  dotyczyły standardowych czynności takich jak : 

- wynagrodzenia pracowników, 

- opłaty za usługi telefoniczne, pocztowe, prawne i eksploatacyjne, 

- sprzątanie pomieszczeń 

- obsługa informatyczna 

- opłata za podróże służbowe 

- zakup materiałów biurowych 

• Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” 

zorganizowała i przeprowadziła dwa szkolenia dla organów oraz pracowników biura w 

zakresie: Ewaluacja wyników pracy organu decyzyjnego po dokonanych naborach 

operacji – wnioski i rekomendacje, Ewaluacja realizacji LSR oraz osiągnięcia 

zakładanych wskaźników – wypracowanie wniosków i propozycji 

• Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” 

zorganizowała i przeprowadziła spotkanie analityczno-refleksyjne dotyczące postępu we 

wdrażaniu operacji oraz wypracowaniu dalszych kierunków działań na rok 2019 dla 

RLGD PB 

• W siedzibie RLGD P prowadzono cykliczne spotkania doradcze ze specjalistą w temacie 

dokumentacji wnioskowej oraz odpowiedzi na pytania absorbujące potencjalnych 

wnioskodawców 

• Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Bytowskie” 

przeprowadziła dwa nabory wniosków  

− pierwszy nabór wniosków przeprowadzono w terminie od 26 lutego 2018 r.  – do 

13 marca 2018 r., dla następujących działań: 

 

Przedsięwzięcie 1.1.2 „Wspieranie rozwoju lub przebranżowienia istniejących 

podmiotów gospodarczych” 

Limit środków dostępnych w konkursie – 486 400,00 zł. Wpłynęły 2 wnioski jako 

zgodne z LSR oceniono 2 wnioski, do dofinasowania wybrano 2 wnioski 

 



Przedsięwzięcie 1.2.1 „Wspieranie produktów i usług sektora rybactwa i akwakultury 

powstających na terenie LGD (w tym m.in. publikacje, marketing, sprzedaż 

bezpośrednia) poprzez tworzenie lub rozwój łańcucha dostaw”, 

Limit środków dostępnych w konkursie – 530 886,87 zł. Wpłynęły 2 wnioski jako 

zgodne z LSR oceniono 2 wnioski, do dofinansowania wybrano 2 wnioski. 

 

Przedsięwzięcie 1.2.2 „Wspieranie innowacyjnych działań młodych ludzi mających na 

celu usprawnienie lub modernizację łańcucha dostaw produktów sektora rybactwa i 

akwakultury”. 

Limit środków dostępnych w konkursie – 660 360,00 zł. Na konkurs nie wpłynął żaden 

wniosek. 

 

Przedsięwzięcie 1.2.3 „Wspieranie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze 

RLGD PB” 

Limit środków dostępnych w konkursie – 36 650,00 zł. Na konkurs nie wpłynął żaden 

wniosek. 

 

Przedsięwzięcie 2.1.1 „Działania na rzecz ochrony, poprawy i odnowy środowiska i jego 

elementów w tym: restytucja cennych przyrodniczo gatunków, czynna ochrona przyrody 

ze szczególnym uwzględnieniem ochrony rzek i jezior, przeciwdziałanie kłusownictwu 

wodnemu lub podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian 

klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w 

rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii”. 

Limit środków dostępnych w konkursie – 1 287 070,00  zł. Wpłynęło 16 wniosków jako 

zgodnych z LSR oceniono 10 wniosków, 3 wnioski jako niezgodne z LSR, do 

dofinansowania wybrano 10 wniosków, trzy wnioski wnioskodawcy wycofali na własną 

prośbę przed dokonaniem oceny zgodności z LSR. 

W ramach odwołań wpłynęły trzy protesty, dwóch protestów nie uwzględnił Urząd 

Marszałkowski Województwa Pomorskiego, jeden protest uwzględnił i skierował 

wniosek do ponownej oceny przez Radę. Rada podtrzymała swoją ocenę i nie uznała 

wniosku za zgodny z LSR na tym procedurę zakończono. Wnioskodawca nie skorzystał 

z dalszych środków odwoławczych. 

 

Przedsięwzięcie 2.2.1 „Rozbudowa, modernizacja, integracja sieci szlaków turystycznych 

w powiązaniu i harmonii z istniejącymi oraz tworzenie i rozwój infrastruktury 

towarzyszącej wodnym szlakom komunikacyjnym historycznie lub terytorialnie 

powiązanej z działalnością rybacką” 

Limit środków dostępnych w konkursie – 1 345 528,00 zł. Wpłynęło 8 wniosków jako 

zgodne z LSR oceniono 8 wniosków, do dofinansowania wybrano 8 wniosków 

 

Przedsięwzięcie 2.2.2. „Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów 

rekreacyjnych, kulturowych powiązanych z rybactwem, w tym ułatwienie dostępu do 



nich (likwidacja barier architektonicznych) oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół 

tych obiektów” 

Limit środków dostępnych w konkursie – 1 294 200,00 zł. Wpłynęło 8 wniosków jako 

zgodne z LSR oceniono 8 wniosków, do dofinansowania wybrano 8 wniosków 

 

−  drugi nabór wniosków przeprowadzono w terminie od 10 września 2018 r.  – do 

24 września 2018 r., dla następujących działań: 

 

Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie nowych miejsc pracy w tym tworzenie nowych 

podmiotów gospodarczych lub utrzymanie miejsc pracy na obszarze LGD 

Limit środków dostępnych w konkursie – 679 827,00 zł. Wpłynęło 6 wniosków jako 

zgodnych z LSR oceniono 6 wniosków, do dofinasowania wybrano 3 wnioski, 3 wnioski 

znalazły się poza limitem dostępnych środków 

 

Przedsięwzięcie 1.1.2 „Wspieranie rozwoju lub przebranżowienia istniejących 

podmiotów gospodarczych” 

Limit środków dostępnych w konkursie – 324 418,00 zł. Wpłynął 1 wniosek, jako zgodny 

z LSR oceniono 1 wniosek, do dofinasowania wybrano 1 wniosek 

 

Przedsięwzięcie 1.2.3 „Wspieranie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze 

RLGD PB” 

Limit środków dostępnych w konkursie – 36 650,00 zł. Wpłynęły 3 wnioski, jako zgodne 

z LSR oceniono 2 wnioski, do dofinasowania wybrano 2 wniosek, 1 wniosek 

wnioskodawca wycofał na własną prośbę przed oceną zgodności z LSR 

 

Przedsięwzięcie 2.1.1 „Działania na rzecz ochrony, poprawy i odnowy środowiska i jego 

elementów w tym: restytucja cennych przyrodniczo gatunków, czynna ochrona przyrody 

ze szczególnym uwzględnieniem ochrony rzek i jezior, przeciwdziałanie kłusownictwu 

wodnemu lub podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian 

klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w 

rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii”. 

Limit środków dostępnych w konkursie – 679 968,23 zł. Wpłynęło 5 wniosków jako 

zgodnych z LSR oceniono 4 wnioski, 1 wniosek jako niezgodny z LSR, do 

dofinansowania wybrano 4 wnioski. 

W ramach odwołań wpłynęły jeden protest. Protest uwzględnił i skierował wniosek do 

ponownej oceny przez Radę Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.  

Rada zmieniła swoją ocenę i uznała wniosek za zgodny z LSR a następnie w wyniku 

oceny punktowej wybrała wniosek do dofinasowania na tym procedurę zakończono.  

W summie do dofinansowania po uwzględnieniu odwołania wybrano 5 wniosków. 

 

Przedsięwzięcie 2.2.1 „Rozbudowa, modernizacja, integracja sieci szlaków turystycznych 

w powiązaniu i harmonii z istniejącymi oraz tworzenie i rozwój infrastruktury 

towarzyszącej wodnym szlakom komunikacyjnym historycznie lub terytorialnie 

powiązanej z działalnością rybacką” 



Limit środków dostępnych w konkursie – 34 327,72 zł. Wpłynął 1 wniosek jako zgodny 

z LSR oceniono 1 wniosek, do dofinansowania wybrano 1 wniosek. 

V. Wydarzenia promocyjne i kulturowe  RLGD „Pojezierze Bytowskie”. 

1. Warsztat analityczno - refleksyjny 

27 lutego 2018 roku w siedzibie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie” 

w Łupawsku odbyły się warsztaty analityczno-refleksyjne. Ich celem było podsumowanie 

minionego roku, przeprowadzonych naborów, zapoznanie z wykonalnością wskaźników i 

zgłoszeniem uwag o funkcjonowaniu Grupy.  

W spotkaniu uczestniczyło około 30 osób, przybliżono założenia Strategii; obecni zapoznali się 

też z celami i wskaźnikami  LSR. Był też czas na oceny, pytania i wnioski dotyczące aktualnych 

naborów i działań na przyszłość. 

 

2. Konkurs recyklingowy 

W ramach ogłoszonego konkursu pt. „Stworki Śmieciorki” wpłynęło 224 stworki z 14 szkół z 

terenu gmin znajdujących się na obszarze działania Rybackiej Lokalnej Grupy Działania 

„Pojezierze Bytowskie” : 

- w kategorii klas I Szkół Podstawowych wzięło udział 70 uczniów z 12 szkół 

- w kategorii klas II Szkół Podstawowych wzięło udział 67 uczniów z 13 szkół 

- w kategorii klas III Szkół Podstawowych wzięło udział 87 uczniów z 14 szkół 

 

3. Warsztaty z kaszubszczyzny 

W warsztatach wzięły udział 42 osoby, które przyjechały w dwóch grupach w różnych dniach. 

Były to dzieci które ciekawi język i kultura kaszubska. 

 

4. Warsztaty ekologiczne – udział wzięły 92 osoby gościli w Łupawsku w czterech 

osobnych grupach. 

Uczniowie uczyli się, jak właściwie segregować odpady, dowiadywali się, kora jakiego drzewa 

zapali się nawet wówczas, gdy jest mokra oraz co można zrobić z nakrętek po napojach i jak 

odzyskiwać surowce wtórne. Uczniowie również grali w kapsle – wskrzeszając starą 

podwórkową grę z wykorzystaniem nakrętek po napojach, rysowali na chodniku, łowili ryby – 

ekologiczne, bo plastikowe, wielokrotnego użytku oraz układali swoje wzory z nakrętek po 

butelkach. Na zakończenie imprezy czekało na nich ognisko i kiełbaski oraz spacer nad jezioro. 

Ostatnim akcentem przed powrotem do szkoły były dyplomy Młodego Ekologa – otrzymali je 

wszyscy uczniowie. 

 

5. Współorganizacja  II Ogólnopolskiego  Towarzyskiego Spinningowego Turnieju 

Trzech Jezior Parami z Łodzi. 

W dniach 31 maja – 02 czerwca 2018 roku na jeziorach Dymno, Dźwierzno i Starzno odbył się 

II Ogólnopolski Turniej Trzech Jezior „Wszystko albo nic”. Do zawodów zgłosiły się 34 osoby 

– razem 17 dwuosobowych załóg. Zawodnicy przyjechali z całej Polski; była także załoga z 

Niemiec. Wszyscy chwalili organizację i już bukowali miejsca na kolejny rok, dopytując się o 

terminy. – Na razie trudno mówić o terminach, ale zawody na pewno się odbędą, skoro dopisują 

uczestnicy – mówili organizatorzy. Wielu było też zaskoczonych obfitością ryb  w jeziorach 

Dymno, Dźwierzno i Starzeńskie. Okonie normalnie do łódki przypływały – mówili wędkarze, 

dzieląc się wrażeniami z łowiska. Niektórym rąk brakowało do pokazania, jak wielkie ryby 

wyławiali. Faktem jest, że rekordowy szczupak tych zawodów miał 101 cm długości.  



Zgodnie ze zwyczajem i zasadami tych zawodów, po wyłowieniu i zmierzeniu oraz zapisaniu 

wyników przez sędziów, wszystkie ryby „wracały” do wody. 

 

6. Współorganizacja wędkowania niepełnosprawnych pn. „Wielkie Rybobranie” 

W ciepłą, słoneczną sobotę jak co roku w okolicach Dnia Dziecka nad jeziorem w Czarnej 

Dąbrówce odbywało się "Wielkie Rybobranie" w którym udział brały przede wszystkim osoby 

z niepełnosprawnością. Zawody i w tym roku cieszyły się dużym zainteresowaniem, wzięły w 

nich udział aż 33 osoby z czego większość to były dzieci i młodzież. Oprócz samego 

wędkowania były też atrakcje w postaci zabaw integracyjnych a całość tradycyjnie zakończono 

wspólnym pieczeniem kiełbasek. 

 

7. Współorganizacja  Biwaku wędkarskiego  w gminie Dębnica Kaszubska 

W dniach od 8 do 11 czerwca 2018 roku, pod patronatem Wójta Gminy Dębnica Kaszubska, 

na łowisku specjalnym ŁYSA POLANA, Zarząd Koła Gminnego PZW Dębnica Kaszubska, 

już po raz ósmy, zorganizował biwak wędkarski dla dzieci i młodzieży. W biwaku 

uczestniczyło łącznie 39 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Dębnica 

Kaszubska, którzy przede wszystkim uczyli się wędkować bądź doskonalili swoje umiejętności 

pod okiem doświadczonych wędkarzy, a także uczyli się życia w grupie, bez rodziców i poza 

domem oraz obcowania z przyrodą. 

 

8. Pomoc  przy prowadzeniu szkółki wędkarskiej 

W piątek 10 sierpnia 2018r. rozpoczęły się warsztaty dla młodych ludzi, którzy chcą się 

nauczyć sztuki wędkarskiej. 32 osoby spotkały się w Stanicy Wędkarskiej nad jeziorem Jeleń 

w Bytowie, aby dowiedzieć się jak uzbroić wędkę, jakie zawiązać węzły, co umieścić na żyłce 

i w jakiej odległości by ostatecznie móc stanąć nad wodą i spróbować złowić swoją pierwszą 

rybę. Sprzęt do łowienia zakupiła RLGD Pojezierze Bytowskie a całe przygotowanie nowych 

młodych wędkarzy do pierwszego zarzucenia wędki przeprowadzili  członkowie Bytowskiego 

Koła PZW. Pod ich czujnym okiem każdy uczestnik warsztatów prawidłowo przygotował swój 

sprzęt do wędkowania. 

 

9. Zawody wędkarskie z łodzi parami oraz z brzegu w gminie Trzebielino. 

W dniu 16.09.2018 r. nad Jeziorem Trzebielińskim odbyły się zawody wędkarskie o puchar 

Wójta Gminy Trzebielino zorganizowane przez Koło Wędkarskie RYBOGRYF Trzebielino, 

Urząd Gminy Trzebielino oraz RLGD „Pojezierze Bytowskie”. Zawody rozegrane zostały w 

dwóch kategoriach: spławikowej z brzegu oraz spinningowej z łodzi parami z łodzi. 

 

10. Konkurs na model ryby 

W ramach ogłoszonego konkursu pt. „Przedstaw własną rybę”, którego głównym celem było 

zdobywanie i upowszechnianie wiedzy o rybach żyjących w wodach znajdujących się na 

obszarze działalności RLGD „Pojezierze Bytowskie”.   

Do oceny wpłynęło 26 prac z 15 placówek przedszkolnych z terenu gmin znajdujących się na 

obszarze działania Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”.  

Komisja przyznała 6 nagród głównych i 6 wyróżnień 
 

VI. Konsultacje społeczne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Konsultacje ogłaszano trzykrotnie w terminach: 

- 12.01.2018 r. - dotyczyły zmian w procedurach naboru wniosków 

- 30.05.2018 r. – dotyczyły zmian w typach wskaźników  produktu w ramach poszczególnych 

przedsięwzięć 



- 11.12.2018 r. – dotyczyły zmian w poziomie wielkości wskaźników zakładanych do 

osiągnięcia w okresie 2016-2018 i 2019-2021, zmiany kategorii działań w planie komunikacji 

oraz zmiany wielkości środków finansowych przewidzianych w strategii na tworzenie miejsc 

pracy (zmniejszono do wymaganego poziomu 50%) 
 


