
 
 

PROTOKÓŁ 

POSIEDZENIA KOMITETU 

LOKALNA GRUPA RYBACKA 

,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE ‘’ 

w dniu 12.06.2012r. 

 

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

posiedzeniu obecnych jest 13 członków komitetu. 

Wobec tego podejmowane uchwały 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 cel obrad. Następnie przewodniczący przedstawił porządek obrad: 

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komitetu i przyjęcie zgłoszonych poprawek. 

3. Przedstawienie zmian zapisów w uchwałach z dnia 18.04.2012r. 

4. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie zmian zaisów w uchwałach z dnia 18.04.2012r.. 

5. Wolne glosy, wnioski i zapytania. 

6.  Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący Komitetu poddał porządek obrad pod głosowanie: 13 członków komitetu głosowało za 

przyjęciem porządku obrad. 

Protokół z ostatniego posiedzenia Komitetu przedstawił Sekretarz Mirella Pierzakowska. 

Do protokołu nie wniesiono żadnych poprawek. 

Za przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia głosowało 13 członków komitetu. 

Następnie głos zabrał Przewodniczący Komitetu i poinformował zebranych o konieczności wprowadzenia 

zmian w uchwałach: 3/81/2012, 3/82/2012, 3/83/2012, 3/85/2012, 3/87/2012, 3/89/2012, 3/90/2012 z dnia 

18.04.2012r. 

 

1. W uchwale nr 3/81/2012 z dnia 18.04.2012r. § 2 pkt 1: 

 

„Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 10,50 pkt i zajęła 3 

miejsce na liście rankingowej”. 

 

otrzymuje brzmienie:  

 

„Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 10,50 pkt i zajęła 2 

miejsce na liście rankingowej”. 

 



 
 

2. W uchwale nr 3/82/2012 z dnia 18.04.2012r. § 2 pkt 1: 

 

„Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 7,29 pkt i zajęła 5 

miejsce na liście rankingowej”. 

 

 otrzymuje brzmienie: 

 

„Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 7,29 pkt i zajęła 4 

miejsce na liście rankingowej”. 

 

3. W uchwale nr 3/83/2012 z dnia 18.04.2012r. § 2 pkt 1: 

 

„Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 6,93 pkt i zajęła 7 

miejsce na liście rankingowej”. 

 

 otrzymuje brzmienie:  

 

„Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 6,93 pkt i zajęła 6 

miejsce na liście rankingowej”. 

 

4. W uchwale nr 3/85/2012 z dnia 18.04.2012r. § 2 pkt 1: 

 

„Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 10 pkt i zajęła 4 miejsce 

na liście rankingowej”. 

 

 otrzymuje brzmienie:  

 

„Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 10 pkt i zajęła 3 miejsce 

na liście rankingowej”. 

 

5. W uchwale nr 3/87/2012 z dnia 18.04.2012r. § 2 pkt 1: 

 

„Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 7,21 pkt i zajęła 6 

miejsce na liście rankingowej”. 

 

 otrzymuje brzmienie:  

 

„Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 7,21 pkt i zajęła 5 

miejsce na liście rankingowej”. 

 

6. W uchwale nr 3/89/2012 z dnia 18.04.2012r. § 2 pkt 1: 

 

„Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 6,21 pkt i zajęła 8 

miejsce na liście rankingowej”. 

 

 otrzymuje brzmienie:  

 

„Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 6,21 pkt i zajęła 7 



 
 

miejsce na liście rankingowej”. 

 

 

7. W uchwale nr 3/90/2012 z dnia 18.04.2012r. § 2 pkt 1: 

 

„Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 5,57 pkt i zajęła 9 

miejsce na liście rankingowej”. 

 

 otrzymuje brzmienie:  

 

„Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 5,57 pkt i zajęła 8 

miejsce na liście rankingowej”. 

 

 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 członków komitetu. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

 

 

 

 
 

 

 


