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PROTOKOL Z POSIEDZENIA RADY
RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIALANIA "POJEZIERZE

BYTOWSKIE" ZWOLANEJ W CELU ROZPATRZENIA PROTESTOW
Z DNIA 19 PAZDZIERNlKA 2020 ROKU

W dniu 19 pazdziernika 2020 roku pierwszy termin 0 godz. 900, drugi termin 0 godz.
915 w siedzibie Rybackiej LGD .Pojezierze Bytowskie" odbylo sie posiedzenie Rady RLGD
"PB" w zwiazku ze zlozonymi protestami do oceny i wyboru wniosk6w do dofinansowania
przez Rybacka Lokalna Grupe Dzialania .Pojezierze Bytowskie" w ramach naboru
prowadzonego w terminie od 10 lipca br. do 04 wrzesnia 2020r.

Posiedzenie przebiegalo wedlug ponizszego porzadku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia,
2. Stwierdzenie prawomocnosci obrad,
3. Zatwierdzenie porzadku obrad,
4. Zatwierdzenie protokolu z poprzedniego posiedzenia Rady 21. 09.2020 r., (godz. 11:00 -

II drugie posiedzenie)
5. Przedstawienie rejestr6w protest6w i protest6w przez Przewodniczacego Rady,
6. Rozpatrzenie protest6w przez Rade,
7. Wolne wnioski i zapytania,
8. Zakonczenie zebrania.

o godz. 9:15 spotkanie otworzyl Przewodniczacy Rady P. Grzegorz Dziewanski,
stwierdzajac prawomocnosc obrad - na 15 czlonkow Rady, w chwili otwarcia obrad obecnych
bylo 8 os6b (lista obecnosci w zalaczeniu do niniejszego protokolu). Dodatkowo w
posiedzeniu uczestniczyli: P.R. Sztobnicki -Wiceprezes Zarzadu Rybackiej LGD "PB" (na
podst. ust. 2 p. IV Procedur wyboru i oceny operacji przez Rade w ramach lokalnej Strategii
Rozwoju), P. Nelia Dolebska - doradca ds. projekt6w (na podst. ust. 2 p. IV Procedur wyboru
i oceny operacji przez Rade w ramach lokalnej Strategii Rozwoju), obslugujaca dodatkowo
technicznie posiedzenie Rady.

Czlonkowie Rady Rybackiej LGD .Pojezierze Bytowskie" jednoglosnie zatwierdzili
porzadek obrad oraz protokol z poprzedniego posiedzenia.

Nastepnie Przewodniczacy Rady przedstawil 4 protesty kt6re wplynely w ramach
Przedsiewziecie 2.1.1. Dzialania na rzecz ochrony, poprawy i odnowy srodowiska i jego
elernent6w w tym: restytucja cennych przyrodniczo gatunk6w, czynna ochrona przyrody ze
szczeg61nyrn uwzglednieniem ochrony rzek i jezior, przeciwdzialanie klusownictwu
wodnernu lub podejmowanie dzialan na rzecz ograniczenia negatywnych skutk6w zmian
klirnatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych zrodel energii

Radni jeszcze raz zostali zapoznani z trescia zlozonych protest6w. W dalszej
kolejnosci odbyla sie dyskusja nad zasadnoscia zlozonych protest6w.

Po dyskusji, Rada stanela na stanowisku, iz nie rna podstaw do zmiany podjetego
rozstrzygniecia, decyzja zapadla jednoglosnie (z zastosowaniem wlaczen).
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Nastepnie zostalo opracowane stanowisko Rady do Zarzadu Wojew6dztwa
Pornorskiego w sprawie zlozonych protest6w oraz informacja do protestujacych
Wnioskodawc6w.

W daJszej kolejnosci Przewodniczacy Rady przedstawil 1 protest, kt6ry wplynal w
rarnach Przedsiewziecie 2.1.2. Rozwoj swiadomosci ekoJogicznej.

Odbyla sie dyskusja nad zasadnoscia zlozonego protestu, w trakcie ktorej Rada
stwierdzila, ze nie rna podstaw do zrniany podjetego rozstrzygniecia.

Nastepnie zostalo opracowane stanowisko Rady do Zarzadu Wojew6dztwa
Pornorskiego w sprawie zlozonych protestow oraz informacja do protestujacych
Wnioskodawc6w.

Nastepnie Przewodniczacy Rady przedstawil protest kt6ry wplynal w
rarnach Przedsiewziecie 1.2.3. Wspieranie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze
RLGDPB.

Po dyskusji, Rada stanela na stanowisku, ze wniosek 020/IV/2020 potrzebuje
powt6mej oceny zgodnosci z LSR.

Po ocenie i orn6wieniu wniosku przez dwoch czlonkow Rady, Przewodniczacy Rady
p. G. Dziewanski zarzadzil glosowanie nad wynikiern oceny zgodnosci operacji z LSR.
Podczas glosowania byly zachowane parytety dotyczace reprezentacji w poszczeg6lnych
sektorach. Glosowanie uwzglednialo rowniez wylaczenia, kt6re zadeklarowali czlonkowie
Rady.

Wylaczenia kolejne celem zachowania parytet6w nastepowaly droga losowania
sposrod os6b reprezentujacych te sektory, w ktorych nastapilo przekroczenie powyzej 49%.
Osoby wylaczone i wykluczone droga losowania na czas glosowania opuscily sale posiedzen.
(Lista glosowan w zalaczeniu).

Nastepnie odbylo sie glosowanie nad zatwierdzeniern listy operacji z LSR oraz
podjecie stosownych uchwal (listy operacji zgodnych i niezgodnych w zalaczeniu), Nastapilo
to w glosowaniu jawnym, zwykla wiekszoscia glosow, bez stosowania wylaczen.

W kolejnyrn etapie odbyla sie ocena wniosku w ramach spelniania lokalnych
kryteri6w wyboru. Po przedstawieniu, przez dw6ch czlonkow Rady, ocen nastapilo podjecie
uchwaly i glosowanie zatwierdzajace ocene z zachowaniern parytet6w i wylaczen. (Osoby
wylaczone opuszczaly sale obrad na czas glosowania.),

W dalszej czesci posiedzenia odbylo sie glosowanie nad wyborern do dofinansowania
wniosku 020/I/2020. Glosowanie uwzglednialo rowniez wylaczenia, kt6re zadeklarowali
czlonkowie Rady. Wylaczenia kolejne celern zachowania parytet6w nastepowaly droga
losowania sposrod os6b reprezentujacych te sektory, w kt6rych nastapilo przekroczenie
powyzej 49%. Osoby wylaczone i wykluczone droga losowania na czas glosowania opuscily
sale posiedzen (lista glosowan w zalaczeniu),

Nastepnie Czlonkowie Rady przeglosowywali zaktualizowana liste operacji
wybranych do dofinansowania w ramach Przedsiewziecie 1.2.3. Wspieranie rybackiego
dziedzictwa kulturowego na obszarze RLGD PB. Glosowanie bylo jawne, a zatwierdzenie list
nastepowalo zwykla wiekszoscia glosow, bez wylaczen istosowania parytet6w.
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Rada zobowiazala Biuro Rybackiej LGD .Pojezierze Bytowskie" do wyslania
korespondencji do Urzedu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Pomorskiego oraz informacji do
protestujacych Wnioskodawc6w.

Z braku innych wag i wolnych wniosk6w, p. G. Dziewanski zakonczyl posiedzenie.

Na tym protokol zakonczono.

Lista za1'lcznik6w:
(nieprzedstawione do publikacji)

1. lista obecnosci;
2. lista zlozonych protest6w
3. piec stanowisk Rady Rybackiej LGD .Pojezierze Bytowskie
4. uchwala i lista operacji zgodnych z LSR w Przedsiewziecie 1.2.3.
5. uchwala i lista operacji niegodnych z LSR w Przedsiewziecie 1.2.3.
6. listy parytet6w do glosowania zgodnosci z LSR w Przedsiewziecie 1.2.3.
7. lista ocenionych operacji pod katern spelniania lokalnych kryteri6w wyboru dla

Przedsiewziecia 1.2.3
8. uchwala zatwierdzajace punktacje wniosku
9. listy parytet6w do kazdego glosowania zatwierdzajacego punktacje wniosku
10. uchwala zatwierdzajace wyb6r operacji do dofinansowania w Przedsiewziecie 1.2.3
11. lista operacji wybranych do dofinansowania w Przedsiewziecie 1.2.
12. Informacja do Protestujacych 0 przekazaniu dokument6w do Urzedu Marszalkowskiego

Wojew6dztwa Pomorskiego
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