
 

LGRZS.003.02.2018 
PROTOKÓŁ 2/2019 

Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI” 
 
I. W dniu 25 lutego 2019 roku posiedzenie odwoławcze otworzył Przewodniczący Rady – Pan 
Tadeusz Krajniak, który stwierdził, że posiedzenie zwołane zostało zgodnie z § 12 Regulaminu Rady  
i bierze w nim udział 10  członków Rady co stanowi quorum do podejmowania decyzji.  
Treść powiadomienia członków rady o posiedzeniu Rady oraz lista osób obecnych na posiedzeniu 
stanowią załączniki 1 i 2 do protokołu.  
 
II. Zebrani jednogłośnie przyjęli porządek zaproponowany w powiadomieniu.  
Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia, podpisanie listy obecności, stwierdzenie prawomocności posiedzenia do 

podejmowania decyzji. 
2. Przyjęcia porządku posiedzenia przez Radnych. 
3. Wybór komisji skrutacyjnej. 
4. Informacja o otrzymanych protestach. 
5. Rozpatrzenie protestów. 
6. Wolne wnioski i zapytania członków Rady. 
7. Podpisanie listy obecności zakończanie posiedzenia. 

 
III. Zebrani jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia i wybrali członków komisji skrutacyjnej  
w składzie: 
1. Maciej Herman 
2. Ania Michalska 
 
IV. Biuro poinformowało o protestach do oceny wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły do 
LGR Zalew Szczeciński: 
Protest Pana Radosława Dylewskiego wpłynął w formie mailowej w dniu 11 lutego 2019 r do wniosku 
o dofinansowanie nr LGRZS.II.4122.05.2018 na przedsięwzięcie Przedsiębiorczy rybak oraz 
przedsiębiorczość na obszarze LSR. Wniosek nie uzyskał minimalnej liczby punktów przez co nie 
został wybrany do dofinansowania. Protest wnosi o ponowną ocenę punktacji przyznanej w ramach 4 
kryteriów: wpływ operacji na sektor rybacki, wpływ operacji na poprawę stanu środowiska 
naturalnego, innowacyjność, realizacja dodatkowego wskaźnika LSR. 
 
V. Rozpatrzenie protestu 
Ponownej oceny dokonał zespół nr 2 przedstawił propozycję i uzasadnienie oceny.  
Wpływ operacji na sektor rybacki  
Punktacja podtrzymana - 0 punktów 
Z opisu wymienionego kryterium wynika, że dotyczy ono operacji, które zawierają się  
w następujących pod kryteriach: 

1. Będą realizowane przez podmiot rybacki, 
2. Mogą zwiększyć zapotrzebowanie na produkty rybne dostarczane przez lokalnych rybaków, 
3. Mogą przyczynić się do ochrony zasobów rybnych przed szkodnikami i kłusownictwem. 

Uzasadnienie: 
Kryterium „wpływ na sektor rybacki” premiuje operacje składane bezpośrednio przez przedstawicieli 
sektora rybackiego, tworzenie miejsc pracy w sektorze rybackim bądź dywersyfikacja działalności 
podmiotów z sektora rybackiego, zatrudnienie osób, które utraciły pracę w sektorze rybackim, 
znaczące zwiększenie popytu na rybę i produkty rybackie poprzez wprowadzenie produktu 
turystycznego, specjalistycznej usługi . 
W przedstawionym wniosku o dofinansowanie brak jest takich informacji. Nie wskazano wprost w 
jaki sposób kryterium to zostanie spełnione. Przedstawione w odwołaniu argumenty wskazują na 



 

hipotetyczną zależność pośrednią. Brak wpływu bezpośredniego. Utworzone miejsce pracy nie jest 
związane z rybactwem, ani oferta pracy nie zostanie skierowana do rybaków. Brak jest informacji o 
wdrożeniu usługi opierającej się w dużej mierze o produkty rybne i podnoszące popyt na nie w 
znaczącej skali. Operacja jest realizowana na obszarze związanym z rybackością, ale nie ma 
bezpośredniego przełożenia na rybaków. W przypadku gdyby koszty odniosły się np. do stworzenia w 
obiekcie wędzarni, restauracji serwującej dania rybne, smażalni rybnej lub zatrudniony byłby rybak – 
wtedy punktacja mogłaby być przyznana. Tak się nie stało, stąd brak możliwości przyznania punktów. 
Równocześnie należy pamiętać, że LSR wpływa na ogólny rozwój obszaru, jednakże poszczególne 
operacje oraz działania nie muszą. 
Wpływ operacji na poprawę stanu środowiska naturalnego 
Punktacja podtrzymana – 0 punktów. 
Kryterium to dotyczy operacji, których realizacja może przyczynić się do zmniejszenia emisji hałasu, 
zanieczyszczeń lub promieniowania poprzez modernizację dotychczasowego źródła emisji lub 
zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną, środkiem transportu lub rozwiązaniem technicznym. 
Uzasadnienie: 
Operacje premiowane w trym kryterium powinny mieć wpływ na: zmniejszenie emisji hałasu, 
zanieczyszczeń, promieniowania poprzez modernizację dotychczasowego źródła emisji lub 
zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną, środkiem transportu lub rozwiązaniem. 
W opisie operacji brak jest informacji, że koszty operacji są związane z powyższymi czynnościami. 
Informacja o segregacji śmieci jest wypełnieniem ustawowego obowiązku, a nie dodatkowym, 
ponadustawowym działaniem mającym na celu poprawę stanu środowiska.  W kosztorysie inwestycji 
brak jest informacji o uwzględnieniu instalacji fotowoltaicznej w obiektach będących celem wsparcia. 
Informacja o możliwości montażu instalacji „w przyszłości” jest jedynie deklaratywna i uzależniona od 
tego czy działalność beneficjenta będzie się rozwijać, zatem nie może zostać uznana za spełniającą 
kryterium. 
Innowacyjność 
Punktacja podtrzymana – 0 punktów 
Przez innowacyjność należy rozumieć wprowadzenie nowego produktu, nowego procesu, nowej 
organizacji lub nowego rynku; zalicza się tu produkty, procesy i metody, które dana firma opracowała 
jako pierwsza, oraz te, które zostały przyswojone od innych firm lub podmiotów spoza gminy lub 
obszaru LSR. To zespół cech określonego przedsięwzięcia, które powstaje w oparciu o nowy pomysł 
(inwencję), stanowiącego, co do formy i zawartości merytorycznej, nowość na danym obszarze i/lub 
środowisku. Za projekty innowacyjne na obszarze LSR uważa się również projekty umożliwiające 
lepsze wykorzystanie wyjątkowych wartości przyrodniczych obszaru, z zachowaniem wymogów 
ochrony środowiska. 
Uzasadnienie: 
W tym kryterium promowana jest innowacyjność na poziomie Gminy oraz obszaru LSR. Nie ulega 
wątpliwości, że wprowadzenie nowego produktu, usługi na poziomie firmy jest innowacją ale na 
poziomie firmy. Innowacja na poziomie GMINY  oznaczałaby, że wprowadzona zostaje usługa 
innowacyjna, nowa w stosunku do dotychczas ofertowanej. Biorąc pod uwagę charakterystykę gminy 
Międzyzdroje oraz obszaru LSR, oferowanie usługi noclegowej nie jest innowacją, nawet jeżeli jest 
ona oferowana w domkach, gdyż na obszarze gminy oraz LSR istnieją podobne obiekty. 
Realizacja dodatkowego wskaźnika LSR 
Punktacja podtrzymana – 0 punktów 
Dotyczy to wskaźnika produktu Wskaźniki produktu mierzą fizyczne efekty (produkty usług) będące 
wynikiem pojedynczych operacji składających się na przedsięwzięcia. Wskaźnik produktu został 
skonstruowany w taki sposób, aby dawał wprost informację o postępach w realizacji przedsięwzięć. 
Zawarte są w TABELI 4 TABELA MATRYCY LOGICZNEJ POWIĄZAŃ DIAGNOZY OBSZARU I LUDNOŚCI, 
ANALIZY SWOT ORAZ CELÓW I WSKAŹNIKÓW LSR LSROR. Kryterium na promować realizację 
dodatkowego wskaźnika (bezpośrednią), a nie pośrednią.  



 

 
 
Przewodniczący Rady wnioskuje o odrzucenie protestu i podtrzymanie dotychczasowego stanowiska.  
 
Głosowanie: 

ZA 
 odrzuceniem  

PRZECIW  
odrzuceniu 

WSTRZYMAŁO SIĘ 

10 0 0 

 
Komisja Skrutacyjna  

 
 

1. Maciej Herman      
 
 

2. Anna Michalska      
 
VI. Wolnych wnioski: Brak  
 
VII. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady. 

 
 

Przewodniczący Rady  
 
 

Tadeusz Krajniak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady, 
2. Lista obecności z dnia 25.02.2019, 
3. Lista nadawcza, 
4. Protest z pocztowym wydrukiem elektronicznym, 
5. Uchwała nr 3/2019 


