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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

z dnia 06 listopada 2018 roku 

 

 

Dnia 06 listopada 2018 roku w siedzibie Rybackiej LGD „Pojezierze Bytowskie” odbyło 

się posiedzenie Rady RLGD „PB” w związku z protestem, który wpłynął do Grupy Rybackiej. 

 

Posiedzenie odbywało się wg poniższego harmonogramu: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Przedstawienie pisma złożonego protestu. 

5. Zajęcie stanowiska w sprawie złożonego protestu. 

6. Przyjęcie rezygnacji wiceprzewodniczącego Rady RLGD PB Tomasza Krauze. 

7. Wolne wnioski i zapytania. 

8. Zakończenie posiedzenia. 

 

Spotkanie o godz. 9:00 otworzył Przewodniczący Rady p. Grzegorz Dziewański, witając 

przybyłych. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad – na 15 członków 

Rady, w chwili otwarcia obrad obecnych było 9 osób.  

Dodatkowo w posiedzeniu uczestniczyli: p. Władysław Pędziwiatr – Prezes Rybackiej 

LGD „PB” (na podst. ust. 2 p. IV Procedur wyboru i oceny operacji przez Radę w ramach lokalnej 

Strategii Rozwoju), p. Tomasz Krauze – obecny Dyrektor biura RLGD PB ( do tej chwili 

wiceprzewodniczący Rady oraz p. Małgorzata Kotłowska – doradca ds. projektów. 

Na wezwanie Przewodniczącego, Członkowie Rady jednogłośnie zatwierdzili 

przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad.  

Następnie Przewodniczący p. G. Dziewański przedstawił złożony przez Gminę Tuchomie 

protest dotyczący wniosku złożonego w ramach przedsięwzięcia 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; z którym zebrani mieli okazję 

się wcześniej zapoznać. 
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Po długiej dyskusji przewodniczący poddał pod głosowanie wypracowane stanowisko Rady 

(stanowisko w załączeniu), które zebrani jednogłośnie przegłosowali. 

Następnie przewodniczący przedstawił zebranym rezygnację pana Tomasza Krauze z 

funkcji wiceprzewodniczącego Rady i zaproponował uzupełnienie tego wakatu prosząc o 

zgłaszanie kandydatur. Pani Małgorzata Zielonka zaproponowała kandydaturę Rafała Stoltmana 

lecz ten nie przyjął propozycji, następnie zaproponowano na stanowisko wiceprzewodniczącej 

panią Małgorzatę Zielonka, która po namyśle propozycję przyjęła. Przewodniczący poddał pod 

głosowanie w/w kandydaturę, która stosunkiem głosów 8 za oraz 1 wstrzymujący została 

przegłosowana. 

Następnie Przewodniczący p. G. Dziewański zapytał czy są jakieś wolne wnioski czy 

zapytania w związku z tym, że żadnych spraw nie było zakończył posiedzenie Rady,  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Protokół opublikowano na stronie internetowej RLGD PB 12.11.2018r.. 
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