
 
 

PROTOKÓŁ 

POSIEDZENIA KOMITETU 

LOKALNA GRUPA RYBACKA 

,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE ‘’ 

w dniu 16 października 2012 roku 

 

 

 

 

 W posiedzeniu udział wzięli  członkowie komitetu w/g listy obecności załączonej do 

protokołu. Na posiedzeniu obecnych jest 13 członków komitetu. 

Wobec tego podejmowane uchwały i decyzje będą ważne. 

Obrady Komitetu będzie protokołowała Mirella Pierzakowska – sekretarz komitetu.  

Posiedzenie Komitetu otworzył Przewodniczący Komitetu Pan Wiesław Sawicki, który 

powitał wszystkich uczestników spotkania i przedstawił porządek obrad.  

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komitetu. 

4. Przedstawienie pism , które wpłynęły do Komitetu. 

5. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie  pism , które wpłynęły do Komitetu. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący komitetu poddał porządek obrad pod głosowanie – za przyjęciem porządku 

obrad głosowało 13 członków komitetu. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przedstawiła Mirella Pierzakowska – sekretarz komitetu. 

Do przedstawionego protokołu nie wnoszono uwag. 

Przewodniczący komitetu poddał protokół pod głosowanie – za przyjęciem protokołu  

z poprzedniego posiedzenia głosowało 13 członków komitetu. 

Przewodniczący komitetu poinformował, że do Komitetu wpłynęło 5 odwołań. 

 

1. Fundacja Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego              WD.2.N.I-6/2012 

2. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Skwierzynie WD.2.N.I-2/2012 

3. Wielosekcyjny Klub Sportowy „Róża Różanki”   WD.2.N.I-4/2012 

4. Bogdan Namysł        WD.2.N.II-8/2012 

5. Marcin Kukwa        WD.2.N.III-8/2012 

 

 

Podjęto Uchwałę Nr 7/139/2012 o powołaniu jednego zespołu do rozpatrywania odwołań, w 

skład zespołu będą wchodzili wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komitetu. Za 

podjęciem uchwały głosowało 13 członków komitetu. 

 

1. Odwołanie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Skwierzynie dotyczące 

wniosku WD.2.N.I-2/2012 „ Remont kościoła p. w. św. Mikołaja w Skwierzynie”.  



 
 

Za przyjęciem odwołania głosowało 13 członków komitetu. Komitet przyjmuje pozytywnie 

odwołanie wnioskodawcy ze względu na złożony wniosek o zmniejszenie poziomu 

dofinansowania do wysokości limitu finansowego. 

2. Odwołanie Bogdana Namysł dotyczące wniosku WD.2.N.II-8/2012 „Pensjonat 

Drawiny”. 13 członków za nierozpatrywaniem wniosku. 

Komitet  podtrzymuje swoje stanowisko z poprzedniego posiedzenia komitetu z dnia 25 

września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych  w terminie od 16 lipca 2012 r. 

do 13 września 2012 r.  

3. Odwołanie Fundacji Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego dotyczące wniosku 

WD.2.N.I-6/2012 „ Multimedialna promocja obszaru LGR Pojezierze Dobiegniewskie 

z użyciem portali społecznościowych”.  

13 członków komitetu za nierozpatrywaniem wniosku. Komitet podtrzymuje swoje 

stanowisko z poprzedniego posiedzenia komitetu z dnia 25 września 2012 r. w sprawie 

rozpatrzenia wniosków złożonych  w terminie od 16 lipca 2012 r. do 13 września 2012 r.  

4. Odwołanie Marcina Kukwa dotyczące wniosku WD.2.N.III-8/2012 „Agroturystyka na 

obszarze działalności LGR Pojezierze Dobiegniewskie”. 

13 członków komitetu za nierozpatrywaniem wniosku. Komitet podtrzymuje swoje 

stanowisko, ponieważ wskazany we wniosku cel operacji: inwestycja w hodowlę ryb poprzez 

działania wodnośrodowiskowe  nie jest zgodna z celami LSROR oraz Rozporządzeniem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. 

5. Odwołanie Klubu sportowego „Róża” Różanki dotyczące wniosku WD.2.N.I-4/2012 

„Poprawa bazy i infrastruktury boiska sportowego w Różankach”. 

Za odrzuceniem odwołania głosowało 13 członków komitetu. Komitet odrzuca odwołanie, 

podtrzymując swoje stanowisko o niezgodności operacji z celami LSROR. Na posiedzeniu 

Komitetu w dniu 25 września 2012 r. członkowie dokonali wnikliwej analizy wniosku. 

Niejednomyślnie, większością głosów uznali, iż ww. operacja nie wpłynie na rozwój obszaru 

Pojezierza Dobiegniewskiego, ponieważ obiekt już istnieje i spełnia swoją funkcję.  

 

 

Na tym posiedzenie zakończono dnia 16.10.2012r. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


