
                                                    Uchwała nr 36/07/2017

                                                     z dnia 11.07.2017 r. 

Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”.

Na podstawie Statutu stowarzyszenia § 16 lit. e i o , Regulaminu Rady LGD „Dorzecze Łeby”
Rozdział V § 14 pkt 3 ,oraz na podstawie Wniosku o Dofinansowanie na operacje w ramach 
Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej „ zawartego w PO „Rybactwo i
Morze” na lata 2014 – 2020 w zakresie działania koszty bieżące i aktywizacja na rok 2017 .

Uchwala się co następuje :

                                                             § 1

W wyniku ogłoszonego naboru na  ekspertów do oceny wniosków w ramach konkursu :

Przedsięwzięcie 1.1.1 Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją 
tworzącą podstawę do oferty turystycznej. 

Przedsięwzięcie 1.2.2. Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o 
zintegrowane pakiety turystyczne łączące lokalne produkty i usługi rybackie.

Przedsięwzięcie 1.3.2 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury publicznej i 
infrastruktury kultury bazującej na tradycjach obszaru, szczególnie morskich i rybackich.

Postanawia się powołać następujące osoby:

1. Panią Monikę Tarczyńską

2. Pana Arkadiusza Pasiuka 

                                               § 2

Ustala się następujące kwoty brutto za wykonanie dzieła:

1. Ocenę  powierza się ekspertowi Pani Monice Tarczyńskej dla wniosków obejmujących 
obszary gmin Nowa Wieś Lęborska (2 wnioski), Choczewo, Łeba w ramach poniższych 
przedsięwzięć:
a. Przedsięwzięcie 1.1.1 Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania 

antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej. Wniosek Gminy Nowa 
Wieś Lęborska

b. Przedsięwzięcie 1.2.2. Wspieranie budowy i promocja marki obszaru w oparciu o 
zintegrowane pakiety turystyczne łączące lokalne produkty i usługi rybackie. 
Wniosek Gminy Choczewo.

c. Przedsięwzięcie 1.3.2 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 
publicznej i infrastruktury kultury bazującej na tradycjach obszaru, szczególnie 



morskich i rybackich. Wniosek Gminy Miejskiej Łeba i Wniosek Gminy Nowa Wieś 
Lęborska.

Suma wniosków  - 4

Kwota 1.000 (słownie jeden tysiąc).brutto

2. Ocenę  powierza się ekspertowi Panu Ekspert Panu Arkadiuszowi Pasiukowi dla 
wniosków obejmujących obszary gmin Wicko (2 wnioski), Lębork, Cewice ramach 
poniższych przedsięwzięć:
a. Przedsięwzięcie 1.1.1 Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania 

antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej. Wniosek Gminy Cewice, 
wniosek Gminy Miasto Lębork, wniosek Gminy Wicko

b. Przedsięwzięcie 1.3.2 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 
publicznej i infrastruktury kultury bazującej na tradycjach obszaru, szczególnie 
morskich i rybackich. wniosek Gminy Wicko

Suma wniosków  - 4

Kwota 1.000 (słownie jeden tysiąc)brutto

                                                                    § 3

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Biura LGD „Dorzecze Łeby”

                                                                   § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                                                                           Prezes Zarządu 

                                                                                                           Krzysztof Łasiński 


