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Łupawsko, dnia 05 czerwca 2017 roku 

 

 

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

zebranej w celu zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR 

 

Dnia 05 czerwca 2017 roku o godz. 11.00 odbyło się posiedzenie Rady Rybackiej LGD 

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

Rozwoju. 

Spotkanie otworzył Przewodniczący. Stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy 

obecności (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 

(porządek w załączeniu).   

 

Następnie odbyło się głosowanie nad poszczególnymi wnioskami i zatwierdzeniem list 

wyboru operacji zgodnych z LSR.  

 

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

gospodarczych lub utrzymanie miejsc pracy na obszarze RLGD PB 

Wniosek nr 001 – radni uznali za zgodny z LSR; głosowanie przebiegło zgodnie z zachowaniem 

parytetów i wyłączeń. 

Wniosek nr 002 – radni uznali za zgodny z LSR; głosowanie przebiegło zgodnie z zachowaniem 

parytetów i wyłączeń. 

Wniosek nr 003 – radni uznali z zgodny z LSR; głosowanie przebiegło zgodnie z zachowaniem 

parytetów i wyłączeń. 
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Wniosek nr 004 – radni uznali za zgodny z LSR; głosowanie przebiegło zgodnie z zachowaniem 

parytetów i wyłączeń. 

Wniosek nr 005 – radni uznali za zgodny z LSR; głosowanie przebiegło zgodnie z zachowaniem 

parytetów i wyłączeń. 

Wniosek 006 – radni uznali wniosek za niezgodny z LSR; głosowanie przebiegło zgodnie z 

zachowaniem parytetów i wyłączeń. 

 

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o zatwierdzeniu listy wniosków zgodnych z LSR w 

Przedsięwzięciu 1.1.1. 

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o zatwierdzeniu listy wniosków niezgodnych z LSR w 

Przedsięwzięciu 1.1.1. 

 

Przedsięwzięcie 1.1.2. – Wspieranie rozwoju lub przebranżowienia istniejących podmiotów 

gospodarczych 

Wniosek 001 - radni uznali wniosek za niezgodny z LSR; głosowanie przebiegło zgodnie z 

zachowaniem parytetów i wyłączeń. 

Wniosek 002 - radni uznali wniosek za niezgodny z LSR; głosowanie przebiegło zgodnie z 

zachowaniem parytetów i wyłączeń. 

Wniosek 003 – radni uznali wniosek za niezgodny z LSR; głosowanie przebiegło zgodnie z 

zachowaniem parytetów i wyłączeń. 

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o zatwierdzeniu listy wniosków niezgodnych z LSR w 

Przedsięwzięciu 1.1.2. 

 

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 

Wniosek 001 - radni uznali wniosek za zgodny z LSR; głosowanie przebiegło zgodnie z 

zachowaniem parytetów i wyłączeń. 
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Wniosek 002 - radni uznali wniosek za zgodny z LSR; głosowanie przebiegło zgodnie z 

zachowaniem parytetów i wyłączeń. 

Wniosek 003 - radni uznali wniosek za zgodny z LSR głosowanie przebiegło zgodnie z 

zachowaniem parytetów i wyłączeń. 

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o zatwierdzeniu listy wniosków zgodnych z LSR w 

Przedsięwzięciu 1.2.1. 

 

Radni zdali karty ocen zgodności z LSR oraz wnioski niezgodne z LSR (wg listy). Radni zgłosili 

pracownikowi Biura, by karty ocen przesłać na maile (w formie edytowalnej). Pracownik Biura 

potwierdził gotowość wysłania wniosków. 

 

Kolejne posiedzenie Rady zostało ustalone na 12 czerwca 2017 roku, na godz. 9.00. Zgodnie z 

harmonogramem, zostanie wówczas dokonana ocena punktowa poszczególnych wniosków i 

wybranie wniosków do dofinansowania. 

 

Na tym posiedzenie Rady zostało zakończone. 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

/-/ Podpis Przewodniczącego Rady/ 

Zastępcy Przewodniczącego Rady 
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