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PROTOKÓŁ Z OBRAD RADY 

RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „OPOLSZCZYZNA” 

Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu, ul. Malczewskiego 1 

Opole, 17 kwietnia 2018, godz. 15:00 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia Rady przez  Prezesa Zarządu oraz Przewodniczącego Rady RLGD „Opolszczyzna”. 

Pan Jakub Roszuk – Prezes Zarządu RLGD „Opolszczyzna”, dokonał otwarcia posiedzenia Rady, a następnie 

przekazał głos i dalsze prowadzenie obrad Panu Bartłomiejowi Kostrzewie – Przewodniczącemu Rady, po 

czym sam opuścił salę.  

 

Przewodniczący poinformował, iż Rada RLGD „Opolszczyzna” spotkała się w celu rozpatrzenia protestu 

dotyczącego negatywnej oceny zgodności operacji nr 4/2018-2.1.1-3 z LSR. Protest został złożony przez 

Ochotniczą Straż Pożarną w Domaradzkiej Kuźni i dotyczy operacji pn. Dostosowanie i wyposażenie wozu 

bojowego do ochrony i zabezpieczenia potencjału rybackiego przed zagrożeniem i skutkami powodzi, 

suszy, pożaru w obszarze rybactwa RLGD.  

 

 

2. Stwierdzenie ważności i prawomocności posiedzenia. 

Liczba Członków Rady: 15 osób 

Liczba obecnych: 11 osób, tj. 73,33%.  

Aby posiedzenie było ważne i prawomocne, powinno uczestniczyć w spotkaniu 50% Członków. W związku 

z powyższym stwierdzono ważność i prawomocność posiedzenia. Pan Bartłomiej Kostrzewa zwrócił uwagę 

na konieczność zachowania parytetów podczas każdego z głosowań podejmowanych na posiedzeniu.  

Podczas obliczania parytetów należy posługiwać się Rejestrem Interesów przyjętym w drodze obiegowej 

przez Zarząd RLGD „Opolszczyzna” w dn. 11.04.2018r., na podstawie oświadczeń poszczególnych 

Członków Rady. Przewodniczący w celu zweryfikowania parytetów poprosił wszystkich obecnych 

Członków o podpisanie deklaracji bezstronności lub złożenie wniosku o wyłączenie z oceny operacji. 

Wszyscy obecni członkowie podpisali deklarację bezstronności, nikt nie wyłączył się oceny operacji. 

Dokonano podsumowania parytetów. Żadna z grup interesów nie przekroczyła 49% ogółu głosów. 

Obliczenia parytetów stanowią załącznik do protokołu.   

 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

Pan Bartłomiej Kostrzewa odczytał porządek obrad: 

(1). Przypomnienie procesu oceny wniosków po złożonym proteście zgodnie z Regulaminem Wyboru i 
Oceny Operacji w ramach LSR RLGD „Opolszczyzna”. 

(2). Odczytanie treści protestu.  
(3). Przypomnienie zakresu operacji oraz oceny operacji dokonanej przez Radę RLGD w dn. 20 marca 

2018r.  
(4). Przedstawienie opinii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 
(5). Dyskusja 
(6). Głosowanie  
(7). Ponowna ocena wniosku – w sytuacji uznania protest za zasadny lub sporządzenie stanowiska 

podtrzymującego ocenę z 20 marca 2018 – w sytuacji uznania protestu za niezasadny.  
(8). Wolne głosy, wnioski i zapytania  
(9). Zamknięcie posiedzenia. 
 

Porządek obrad zostały przyjęty jednogłośnie.  
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4. Przypomnienie procesu oceny wniosków po złożonym proteście. 

Przewodniczący Rady poprosił pracowników biura RLGD o przypomnienie procesu oceny wniosków 

po złożonym proteście. Dyrektor Biura przedstawiła Członkom Rady zasady wynikające z Regulaminu 

Wyboru i Oceny Operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju RLGD „Opolszczyzna”. 

 

5. Odczytanie treści protestu 

Przewodniczący Rady odczytał całą treść protestu, podkreślając iż niezwłocznie po jego otrzymaniu, był on 

udostępniony w systemie PEOW wszystkim członkom Rady przez Biuro RLGD.  

 

6. Przypomnienie  operacji oraz oceny operacji dokonanej przez Radę RLGD w dn. 20 marca 2018 r.  
Następnie Przewodniczący poprosił pracownika biura - panią Annę Charęzę o przypomnienie zakresu 

operacji oraz oceny dokonanej przez Radę na posiedzeniu w dn. 20.03.2018 r. Pani Anna Charęza dokonała 

podsumowania zapisów wniosku oraz odczytała kartę oceny zgodności z LSR wraz z uzasadnieniem przyjętą 

przez Radę w dn. 20.03.2018 r. 

 

7. Przedstawienie opinii Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

Przewodniczący poprosił p. Annę Charęzę o przedstawienie uzyskanej opinii z Instytucji Zarządzającej, tj. 

Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.  

Pani Anna Charęza odczytała całość korespondencji mailowej w sprawie operacji OSP, którą biuro 

prowadziło w marcu 2018 oraz w kwietniu 2018r. Zdaniem Instytucji Zarządzającej, operacja polegająca na 

korosacji starego nadwozia na wóz strażacki nie wpisuje się w cel 3 Rozporządzenia o Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016r. ws. szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty i zwrotu  pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie 

przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty 

bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym 

w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

8. Dyskusja  

Przewodniczący otworzył dyskusję dotyczącą zasadności protestu.  

W dyskusji wzięła udział większość członków Rady.  

Głosy były podzielone.  

Pan Aleksander Juszczyk stwierdził, że przedstawiony zakres wyposażenia wozu strażackiego nie różni się 

od standardowego wyposażenia wozu i trudno mówić tutaj o specjalizacji w zakresie pomocy 

gospodarstwom rybackim w sytuacji klęsk żywiołowych. Pan Dariusz Struski stwierdził, że poprzez 

zabezpieczenie potencjału rybackiego powinno się także rozumieć zabezpieczenie mienia osób pracujących 

w gospodarstwach rybackich, którzy najczęściej są mieszkańcami na terenie działania OSP. Pani Magdalena 

Wojciechowska – właściciel gospodarstwa rybackiego stwierdziła, że korzystała z pomocy Ochotniczej 

Straży Pożarnej podczas powodzi (użyczenie pomp), więc w jej opinii operacja wpisuje się ogólnie w 

strategię. Jednak ze względu na zdefiniowany wskaźnik produktu (liczba zagospodarowanych obiektów) 

oraz rezultatu (liczba osób, które skorzystały z infrastruktury) nie można uznać operacji za zgodną z LSR, 

gdyż właśnie realizacja wskaźników określa czy operacja jest zgodna z LSR. Podjęto dyskusję, czy można 

uwzględnić wskazaną przez wnioskodawcę realizację wskaźnika produktu na poziomie 3 sztuk, gdy we 

wniosku nie wskazano, które konkretnie tereny będą zagospodarowane.  

Przewodniczący RLGD stwierdził, iż dla niego najważniejsza jest opinia Instytucji Zarządzającej w 

przedmiotowej sprawie, która jest autorem Rozporządzenia opisującego Priorytet IV PO Rybactwo i Morze. 

Podkreślił także, że nikt z członków Rady nie kwestionuje potrzeb i znaczenia jednostek Ochotniczej Straży 

Pożarnej, jednak wg. niego, środki z Priorytetu IV PO Rybactwo i Morze nie są przeznaczone na takie cele.  




