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Łupawsko, dnia 05.06.2017 roku 

 

 

 

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

przeprowadzonego w celu zaopiniowania wniosków co do zgodności z LSR. 

 

 

Dnia 05 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 odbyło się posiedzenie Rady Rybackiej LGD 

„Pojezierze Bytowskie”. Zostało ono zwołane w związku oceną wniosków wg Lokalnej Strategii 

Rozwoju. 

Spotkanie odbyło się według dołączonego harmonogramu. 

Spotkanie otworzył Przewodniczący witając przybyłych. Stwierdził prawomocność obrad, 

ponieważ na 15 Radnych obecnych było 12 osób (lista obecności w załączeniu). 

W spotkaniu udział brała również p. Małgorzata Kotłowska (Dyrektor Biura) oraz z 

ramienia Zarządu p. Tomasz Czechowski. Na wezwanie Przewodniczącego Radni jednogłośnie 

zatwierdzili porządek obrad. Przyjęli również jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia.  

Radni zatwierdzili porządek obrad jednogłośnie. 

Radni zatwierdzili protokół z poprzedniego posiedzenia Rady. 

Przewodniczący wezwał radnych do uzupełnienia rejestru interesów. Pracownik Biura 

RLGD dokonał uzupełnienia rejestru parytetów i grup interesów. Następnie odbyło się 

referowanie i opiniowanie wniosków przez kolejnych Radnych. 

Przedsięwzięcie 1.1.1. – Tworzenie nowych miejsc pracy w tym tworzenie nowych podmiotów 

gospodarczych lub utrzymanie miejsc pracy na obszarze RLGD PB – 6 wniosków. 

Wniosek nr 001 – opiniujący uznali za zgodny z LSR. 

Wniosek nr 002 – opiniujący uznali za zgodny z LSR. 

Wniosek nr 003 – opiniujący uznali z zgodny z LSR. 
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Wniosek nr 004 – opiniujący uznali za zgodny z LSR. 

Wniosek nr 005 – opiniujący uznali za zgodny z LSR; jeden z opiniujących zgłosił wątpliwość co 

do zakresu robót i związanych z tym pozwoleń – czy wystarczy zgłoszenie robót budowlanych, 

czy musi być jednak pozwolenie na budowę. Uwagi zostaną uwzględnione na dalszym etapie 

oceny. 

Wniosek 006 – opiniujący uznali wniosek za niezgodny z LSR, ponieważ Wnioskodawca 

przekroczył dopuszczalną wysokość pomocy, która wynosi 50%, natomiast we wniosku zakładana 

wysokość wsparcia wynosi 50,01% ; kwotowo przekroczenie wynosi 25,00 zł.  

 

Przedsięwzięcie 1.1.2. – Wspieranie rozwoju lub przebranżowienia istniejących podmiotów 

gospodarczych – 3 wnioski; 

Wniosek 001 – opiniujący stwierdzili, że wniosek nie przystaje do zakresu tematycznego; 

podkreślili, że ten konkretny nabór tematycznie jest przeznaczony dla sektora rybackiego i 

akwakultury. Opiniujący uznali wniosek za niezgodny z LSR.  

Wniosek 002 – opiniujący stwierdzili, że wniosek nie przystaje do zakresu tematycznego; 

podkreślili, że ten konkretny nabór tematycznie jest przeznaczony dla sektora rybackiego i 

akwakultury. Opiniujący uznali wniosek za niezgodny z LSR.  

Wniosek 003 – opiniujący stwierdzili, że wniosek nie przystaje do zakresu tematycznego; 

podkreślili, że ten konkretny nabór tematycznie jest przeznaczony dla sektora rybackiego i 

akwakultury. Opiniujący uznali wniosek za niezgodny z LSR. 

W tym miejscu wywiązała się dyskusja i Radni stwierdzili, że skoro wszystkie wnioski w tym 

przedsięwzięciu zostały nieprawidłowo zgłoszone, być może należy zastanowić się nad 

precyzyjnym określeniem zakresu Wnioskodawców w ogłoszeniu o naborze, określić wyraźnie, że 

np. dany nabór przeznaczony jest dla rybaków albo samorządów, by w kolejnych naborach nie 

zdarzyły się podobne sytuacje. 

Przedsięwzięcie 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. 

Wniosek 001 – opiniujący uznali za zgodny z LSR.  

Wniosek 002 – opiniujący uznali za zgodny z LSR.  

Wniosek 003 – opiniujący uznali za zgodny z LSR.  
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Kolejne spotkanie zostało wyznaczone na ten sam dzień (05 czerwca 2017 roku), na godz. 11.00.  

Na tym Przewodniczący Rady zakończył spotkanie.  

Na tym protokół zakończono. 

    

 

             /-/ Podpis Przewodniczącego/ 

        Zastępcy Przewodniczącego Rady 
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