
 

 
UCHWAŁA NR 1/ 9/ 2019 

RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI” 
 

DO PROTOKOŁU 9/ 2019 
z dnia 29-12-2020 roku 

 
w sprawie stanowiska do protestu od decyzji Rady Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew 
Szczeciński” złożonego przez pana Mirosława Krzysztofa Szychulskiego prowadzącego 
działalność gospodarczą pod firmą PARTMIR Mirosław Szychulski adres Derkacz 44,  
72-121 Czarnogłowy, NIP 8522251627 w sprawie oceny wniosku o dofinansowanie  
pt. „Adaptacja obiektu pod najem krótkoterminowy w miejscowości Międzyzdroje” złożonego 
w ramach przedsięwzięcia 2.1.2. Wypoczynek nad wodą w ramach Naboru II/ 2019 w Programie 
Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 
 
Na podstawie art. 54a ust. 3 pkt 1 i ust. 4 oraz art. 59 i 66 ust. 2 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej  
2014–2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818) w związku z art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167), Rada Lokalnej 
Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
 
W związku z wniesieniem w dniu 3 grudnia 2020 r. protestu od decyzji Rady Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Zalew Szczeciński” złożonego przez pana Mirosława Krzysztofa Szychulskiego prowadzącego 
działalność gospodarczą pod firmą PARTMIR Mirosław Szychulski adres Derkacz 44,  
72-121 Czarnogłowy, NIP 8522251627 w sprawie oceny wniosku o dofinansowanie pt. „Adaptacja 
obiektu pod najem krótkoterminowy w miejscowości Międzyzdroje” złożonego w ramach 
przedsięwzięcia 2.1.2. Wypoczynek nad wodą w ramach Naboru II/ 2019 w Programie Operacyjnym 
Rybactwo i Morze 2014-2020, mając na uwadze, iż informacja w sprawie wyniku oceny została 
doręczona wnioskodawcy w dniu 18 listopada 2020 r. wg poczty link https://emonitoring.poczta-
polska.pl/?numer=0085900773456271776 a nie w dniu 26 listopada 2020 r., Rada pozostawia 
protest bez rozpatrzenia wskazując, że został wniesiony po terminie. 
 

§ 2. 
 

W głosowaniu uczestniczyło 12 obecnych na posiedzeniu członków Rady. Uchwałę podjęto: 
„12” głosów za podjęciem uchwały, „0” głosów przeciwko, „0” wstrzymujących się od głosowania. 

 
§ 3. 

 
W związku ze stanem epidemii wprowadzonym przez rząd w związku z pandemią koronawirusa oraz 
obowiązującymi nakazami ograniczenia kontaktów i przemieszczania się Rada LGR obradowała  
na posiedzeniu w trybie niestacjonarnym (§ 12 pkt 3 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” z dnia 22 grudnia 2015 roku z późn. zm.) komunikując się zdalnie 
przy użyciu nośników komunikacji, pracy i obrad typu zoom, skype, omikron, zestawy głośnomówiące. 
Pracownicy Biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” prześlą zawiadomienia 
Wnioskodawcy i Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie protestu. 
 

§ 4. 
 

Rada poucza Wnioskodawcę o możliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego zgodnie  
z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2325). Skarga jest wnoszona przez wnioskodawcę  
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w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia – wraz  
z kompletną dokumentacją w sprawie bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego  
i podlega wpisowi stałemu. Kompletna dokumentacja obejmuje: WoD (wniosek o dofinansowanie), 
informację o wynikach oceny operacji dokonanej przez LGD, wniesiony protest oraz informację  
o nieuwzględnieniu protestu, negatywnym ponownym wyborze operacji lub pozostawieniu protestu 
bez rozpatrzenia – wraz z ewentualnymi załącznikami i jest wnoszona przez wnioskodawcę  
w oryginale lub w postaci uwierzytelnionej kopii. 
 

§ 5. 
 
Niniejsze rozstrzygnięcie w sprawie przekazuje się Wnioskodawcy oraz do wiadomości Samorządu 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
 

 

…………………………… 
Przewodniczący Rady LGR 
Tadeusz Krajniak 

 

 

 

 

 


