
Załącznik  do Uchwały nr WZ/4/2018 
Walnego Zebrania Członków RLGD „Pojezierze Bytowskie” 

z dnia 17. 04.2019 r 

 

SPRAWOZDANIE Z PRACY RADY RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

„POJEZIERZE BYTOWSKIE” 

Sprawozdanie dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Na dzień sporządzenia 

niniejszego sprawozdania Rada liczy 14 członków (rezygnacja członka Rady w dniu 31. 10. 2018 

r.)  reprezentujących następujące sektory: społeczny, gospodarczy i publiczny. 

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, od 31. 10. 2018 r. 3 osoby rezygnacja 1 członka Rady) 

- 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 roku 2018 Rada Rybackiej LGD „Pojezierze Bytowskie” odbyła 12 posiedzeń. 

Posiedzenia Rady związane z naborem wniosków do dofinansowania odbyły się 9 razy 2 

posiedzenia poświęcone były złożonym protestom, 1 posiedzenie dotyczyło aktualizacji procedur i 

wskaźników LSR. 

 

W 2018 roku na 15 Radnych w posiedzeniach  regularnie uczestniczyło 13 Radnych; 2 Radnych nie 

uczestniczyło w żadnym posiedzeniu Rady.  

Radni podczas posiedzeń związanych z naborem wniosków rozpatrzyli i ocenili 52 wnioski, w tym: 

− 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. 

Diety za posiedzenia zostały Radnym wypłacone zgodnie z Regulaminem wynagradzania członków 

Rady. 

Członkowie Rady Rybackiej LGD w dniach 10 i 12 grudnia 2018 roku uczestniczyli w szkoleniach 

nt.: Ewaluacja wyników pracy organu decyzyjnego po dokonanych naborach operacji – wnioski i 

rekomendacje, Ewaluacja realizacji LSR oraz osiągnięcia zakładanych wskaźników – 

wypracowanie wniosków i propozycji. Szkolenia przeprowadzono w siedzibie Rybackiej lokalnej 

Grupy Działania Pojezierze Bytowskie w Łupawsku. 

 

Na tym sprawozdanie zakończono. 

 


