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PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD RADY 

RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „OPOLSZCZYZNA” 

Urząd Gminy w Turawie – ul. Opolska 39c, 46-040 Turawa 

20 marca 2018 godz. 9:00 

1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady RLGD „Opolszczyzna”. 

2. Stwierdzenie ważności i prawomocności posiedzenia. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Wybór Sekretarza Rady RLGD „Opolszczyzna”.  

5. Omówienie naboru nr 1/2018 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub 

adaptacja obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb  

6. Przystąpienie do oceny wniosków w ramach naboru 1/2018. Ocena każdego wniosku dokonywana jest 

według porządku: 

a) Podpisanie deklaracji bezstronności lub wniosku o wyłączenie przez członków Rady. 

b) Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy 

podejmowaniu decyzji 

c) Omówienie indywidualnych ocen dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady. 

d) Ocena zgodności z LSR dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich członków Rady 

Karty oceny zgodności operacji z LSR zakończona podjęciem Uchwały w sprawie oceny zgodności 

operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.  

e) Dla wniosku, który został uznany za zgodny z LSR, omówienie indywidualnych ocen zgodności z 

lokalnymi kryteriami, dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.  

f) Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej 

dla wszystkich członków Rady Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

g) Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji, który otrzymały minimalną liczbę punktów, niezbędną do 

otrzymania finansowania lub podjęcie uchwały o niewybraniu do dofinansowania operacji, która nie 

otrzymała minimalnej wymaganej liczby punktów 

 

h) Po dokonaniu oceny wszystkich wniosków w ramach naboru - Podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji zgodny z LSR w ramach naboru.  

i) Po dokonaniu oceny wszystkich wniosków w ramach naboru - Podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji ocenianych w ramach naboru.  

j) Po zatwierdzeniu listy operacji, w odniesieniu do każdego wniosku, który otrzymał minimalną 

wymaganą liczbę punktów, podjęcie uchwały w sprawie wybrania do dofinansowania oraz ustalenia 

kwoty wsparcia.  

7. Omówienie naboru nr 2/2018 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Wyposażenie obiektów, służących 

gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię 

na obszarze RLGD  

8. Przystąpienie do oceny wniosków w ramach naboru 2/2018. Ocena każdego wniosku dokonywana jest 

według porządku: 

a. Podpisanie deklaracji bezstronności lub wniosku o wyłączenie przez członków Rady. 
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b. Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy 

podejmowaniu decyzji 

c. Omówienie indywidualnych ocen dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady. 

d. Ocena zgodności z LSR dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich członków Rady 

Karty oceny zgodności operacji z LSR zakończona podjęciem Uchwały w sprawie oceny zgodności 

operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.  

e. Dla wniosku, który został uznany za zgodny z LSR, omówienie indywidualnych ocen zgodności z 

lokalnymi kryteriami, dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.  

f. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej 

dla wszystkich członków Rady Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

g. Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji, który otrzymały minimalną liczbę punktów, niezbędną do 

otrzymania finansowania lub podjęcie uchwały o niewybraniu do dofinansowania operacji, która nie 

otrzymała minimalnej wymaganej liczby punktów 

 

h. Po dokonaniu oceny wszystkich wniosków w ramach naboru - Podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji zgodny z LSR w ramach naboru.  

i. Po dokonaniu oceny wszystkich wniosków w ramach naboru - Podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji ocenianych w ramach naboru.  

j. Po zatwierdzeniu listy operacji, w odniesieniu do każdego wniosku, który otrzymał minimalną 

wymaganą liczbę punktów, podjęcie uchwały w sprawie wybrania do dofinansowania oraz ustalenia 

kwoty wsparcia.  

9. Omówienie naboru nr 3/2018 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Podejmowanie, wykonywanie lub 

rozwijanie działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Omówienie naboru nr 4/2018 w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 Przywracanie, zabezpieczanie lub 

odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub pierwotnego stanu środowiska obszarów 

rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych do cieków i akwenów. 

11. Przystąpienie do oceny wniosków w ramach naboru 4/2018. Ocena każdego wniosku dokonywana jest 

według porządku: 

a. Podpisanie deklaracji bezstronności lub wniosku o wyłączenie przez członków Rady. 

b. Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy 

podejmowaniu decyzji 

c. Omówienie indywidualnych ocen dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady. 

d. Ocena zgodności z LSR dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich członków Rady 

Karty oceny zgodności operacji z LSR zakończona podjęciem Uchwały w sprawie oceny zgodności 

operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.  

e. Dla wniosku, który został uznany za zgodny z LSR, omówienie indywidualnych ocen zgodności z 

lokalnymi kryteriami, dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.  

f. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej 

dla wszystkich członków Rady Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

g. Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji, który otrzymały minimalną liczbę punktów, niezbędną do 

otrzymania finansowania lub podjęcie uchwały o niewybraniu do dofinansowania operacji, która nie 

otrzymała minimalnej wymaganej liczby punktów 
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h. Po dokonaniu oceny wszystkich wniosków w ramach naboru - Podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji zgodny z LSR w ramach naboru.  

i. Po dokonaniu oceny wszystkich wniosków w ramach naboru - Podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji ocenianych w ramach naboru.  

j. Po zatwierdzeniu listy operacji, w odniesieniu do każdego wniosku, który otrzymał minimalną 

wymaganą liczbę punktów, podjęcie uchwały w sprawie wybrania do dofinansowania oraz ustalenia 

kwoty wsparcia.  

 

12. Omówienie naboru nr 5/2018 w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 Budowa, rozbudowa, przebudowa i 

adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą 

rybacką. 

13. Przystąpienie do oceny wniosków w ramach naboru 5/2018. Ocena każdego wniosku dokonywana jest 

według porządku: 

a) Podpisanie deklaracji bezstronności lub wniosku o wyłączenie przez członków Rady. 

b) Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy 

podejmowaniu decyzji 

c) Omówienie indywidualnych ocen dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady. 

d) Ocena zgodności z LSR dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich członków Rady 

Karty oceny zgodności operacji z LSR zakończona podjęciem Uchwały w sprawie oceny zgodności 

operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.  

e) Dla wniosku, który został uznany za zgodny z LSR, omówienie indywidualnych ocen zgodności z 

lokalnymi kryteriami, dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.  

f) Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej 

dla wszystkich członków Rady Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

g) Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji, który otrzymały minimalną liczbę punktów, niezbędną do 

otrzymania finansowania lub podjęcie uchwały o niewybraniu do dofinansowania operacji, która nie 

otrzymała minimalnej wymaganej liczby punktów 

 

h) Po dokonaniu oceny wszystkich wniosków w ramach naboru - Podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji zgodny z LSR w ramach naboru.  

i) Po dokonaniu oceny wszystkich wniosków w ramach naboru - Podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji ocenianych w ramach naboru.  

j) Po zatwierdzeniu listy operacji, w odniesieniu do każdego wniosku, który otrzymał minimalną 

wymaganą liczbę punktów, podjęcie uchwały w sprawie wybrania do dofinansowania oraz ustalenia 

kwoty wsparcia. 

 

14. Omówienie naboru nr 6/2018 w ramach Przedsięwzięcia 2.3.1 Budowa infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek. 

15. Przystąpienie do oceny wniosków w ramach naboru 6/2018. Ocena każdego wniosku dokonywana jest 

według porządku: 

a. Podpisanie deklaracji bezstronności lub wniosku o wyłączenie przez członków Rady. 

b. Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy 

podejmowaniu decyzji 

c. Omówienie indywidualnych ocen dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady. 
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d. Ocena zgodności z LSR dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich członków Rady 

Karty oceny zgodności operacji z LSR zakończona podjęciem Uchwały w sprawie oceny zgodności 

operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.  

e. Dla wniosku, który został uznany za zgodny z LSR, omówienie indywidualnych ocen zgodności z 

lokalnymi kryteriami, dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.  

f. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej 

dla wszystkich członków Rady Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

g. Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji, który otrzymały minimalną liczbę punktów, niezbędną do 

otrzymania finansowania lub podjęcie uchwały o niewybraniu do dofinansowania operacji, która nie 

otrzymała minimalnej wymaganej liczby punktów 

 

h. Po dokonaniu oceny wszystkich wniosków w ramach naboru - Podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji zgodny z LSR w ramach naboru.  

i. Po dokonaniu oceny wszystkich wniosków w ramach naboru - Podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji ocenianych w ramach naboru.  

j. Po zatwierdzeniu listy operacji, w odniesieniu do każdego wniosku, który otrzymał minimalną 

wymaganą liczbę punktów, podjęcie uchwały w sprawie wybrania do dofinansowania oraz ustalenia 

kwoty wsparcia. 

 

16. Omówienie naboru nr 7/2018 w ramach Przedsięwzięcia 2.4.1 Tworzenie spójnego systemu promocji 

obiektów turystycznych związanych z tradycją i kulturą rybacką. 

 

17. Omówienie naboru nr 8/2018 w ramach Przedsięwzięcia 2.4.2 Działania społeczne promujące 

specyfikę obszaru. 

 

18. Przystąpienie do oceny wniosków w ramach naboru 8/2018. Ocena każdego wniosku dokonywana jest 

według porządku: 

19. Przystąpienie do oceny wniosków w ramach naboru 6/2018. Ocena każdego wniosku dokonywana jest 

według porządku: 

a. Podpisanie deklaracji bezstronności lub wniosku o wyłączenie przez członków Rady. 

b. Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy 

podejmowaniu decyzji 

c. Omówienie indywidualnych ocen dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady. 

d. Ocena zgodności z LSR dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich członków Rady 

Karty oceny zgodności operacji z LSR zakończona podjęciem Uchwały w sprawie oceny zgodności 

operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.  

e. Dla wniosku, który został uznany za zgodny z LSR, omówienie indywidualnych ocen zgodności z 

lokalnymi kryteriami, dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.  

f. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej 

dla wszystkich członków Rady Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

g. Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji, który otrzymały minimalną liczbę punktów, niezbędną do 

otrzymania finansowania lub podjęcie uchwały o niewybraniu do dofinansowania operacji, która nie 

otrzymała minimalnej wymaganej liczby punktów 
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h. Po dokonaniu oceny wszystkich wniosków w ramach naboru - Podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji zgodny z LSR w ramach naboru.  

i. Po dokonaniu oceny wszystkich wniosków w ramach naboru - Podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji ocenianych w ramach naboru.  

j. Po zatwierdzeniu listy operacji, w odniesieniu do każdego wniosku, który otrzymał minimalną 

wymaganą liczbę punktów, podjęcie uchwały w sprawie wybrania do dofinansowania oraz ustalenia 

kwoty wsparcia. 

 

20. Omówienie naboru nr 9/2018 w ramach Przedsięwzięcia 2.4.3 Zagospodarowanie przestrzeni i 

budowa obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne 

 

21.    Przystąpienie do oceny wniosków w ramach naboru 6/2018. Ocena każdego wniosku dokonywana 

jest według porządku: 

a. Podpisanie deklaracji bezstronności lub wniosku o wyłączenie przez członków Rady. 

b. Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy 

podejmowaniu decyzji 

c. Omówienie indywidualnych ocen dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady. 

d. Ocena zgodności z LSR dokonywana poprzez wypełnienie wspólnej dla wszystkich członków Rady 

Karty oceny zgodności operacji z LSR zakończona podjęciem Uchwały w sprawie oceny zgodności 

operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.  

e. Dla wniosku, który został uznany za zgodny z LSR, omówienie indywidualnych ocen zgodności z 

lokalnymi kryteriami, dokonanych przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady.  

f. Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dokonywana poprzez wypełnienie 

wspólnej dla wszystkich członków Rady Karty oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru 

operacji. 

g. Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji, który otrzymały minimalną liczbę punktów, niezbędną do 

otrzymania finansowania lub podjęcie uchwały o niewybraniu do dofinansowania operacji, która 

nie otrzymała minimalnej wymaganej liczby punktów 

h. Po dokonaniu oceny wszystkich wniosków w ramach naboru - Podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji zgodny z LSR w ramach naboru.  

i. Po dokonaniu oceny wszystkich wniosków w ramach naboru - Podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji ocenianych w ramach naboru.  

j. Po zatwierdzeniu listy operacji, w odniesieniu do każdego wniosku, który otrzymał minimalną 

wymaganą liczbę punktów, podjęcie uchwały w sprawie wybrania do dofinansowania oraz 

ustalenia kwoty wsparcia. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

23. Zamknięcie posiedzenia. 


