
Lp. numer wniosku nazwa wnioskodawcy tytuł operacji

udział procentowy grup 

interesu przy ocenie 

poszczególnych wniosków 

wynik głosowania 

TAK/NIE

członkowie Rady 

wyłączeni z oceny na 

podstawie deklaracji 

poufnoścci i 

bezstronnosci 

1

LGDMM 

I/RW/PORYBY/0-

10N/2018/1

GOSPODARSTWO RYBACKIE 

MIKOŁAJKI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W 

MIKOŁAJKACH

Przeciwdziałanie kłusownictwu na obszarach 

rybackich przez Gospodarstwo Rybackie 

"Mikołajki" cz. II

sektor publiczny - 40%  

sektor społeczny - 40% 

sektor gospodarczy - 30%

10/0 brak

2

LGDMM 

I/RW/PORYBY/0-

10N/2018/2

Gospodarstwo Rybackie 

"Śniardwy" spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością

Walka z kłusownictwem w celu zachowania i 

zabezpieczenia różnorodności biologicznej oraz 

przywrócenia i zabezpieczenia potencjału 

produkcyjnego sektora rybactwa - zakup 

specjalistycznego środka transportu

sektor publiczny - 44%  

sektor społeczny - 33% 

sektor gospodarczy - 33%

9/0 Adam Kwast

3

LGDMM 

I/RW/PORYBY/0-

10N/2018/3

Gospodarstwo Rybackie 

"Śniardwy" spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością

Walka z kłusownictwem w celu zachowania i 

zabezpieczenia różnorodności biologicznej oraz 

przywrócenia i zabezpieczenia potencjału 

produkcyjnego sektora rybactwa - zakup 

lornetki termowizyjnej i dwóch lornetek 

optycznych

sektor publiczny - 44%  

sektor społeczny - 33% 

sektor gospodarczy - 33%

9/0 Adam Kwast

4

LGDMM 

I/RW/PORYBY/0-

10N/2018/4

Gospodarstwo Rybackie Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością

Wyposażenie brygady rybackiej Zgon w kamerę 

termowizyjną do zwalczania kłusownictwa

sektor publiczny - 44%  

sektor społeczny - 44% 

sektor gospodarczy - 22%

9/0 Sławomir Gruchała

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Mazurskie Morze” w ramach naboru nr 10/2018 w zakresie 

realizacji celu: wspieranie i wykorzystywanie  atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym 

operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.                                                                                                                                                                                                   

Załącznik do Uchwały Nr VI/7/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Rady Decyzyjnej LGD "Mazurskie Morze"                                                                                                                                                                                                                                           

z dnia 19.10.2018 r.



5

LGDMM 

I/RW/PORYBY/0-

10N/2018/5

Gospodarstwo Rybackie Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością

Wyposażenie brygady rybackiej Zgon w łódź 

patrolową do zwalczania kłusownictwa

sektor publiczny - 44%  

sektor społeczny - 44% 

sektor gospodarczy - 22%

9/0 Sławomir Gruchała

6

LGDMM 

I/RW/PORYBY/0-

10N/2018/6

Stypik Dariusz

Zakup wyposażenia dla Gospodarstwa 

Rybackiego Dariusz Stypik do badania jakości 

wody

sektor publiczny - 40%  

sektor społeczny - 40% 

sektor gospodarczy - 30%

10/0 brak

7

LGDMM 

I/RW/PORYBY/0-

10N/2018/7

Polski Związek Wędkarski 

Gospodarstwo Rybackie PZW w 

Suwałkach Zakład Rybacki w 

Rucianem-Nidzie

Zakup mobilnej jednostki do patrolowania 

jezior

sektor publiczny - 40%  

sektor społeczny - 40% 

sektor gospodarczy - 30%

10/0 brak


