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PROTOKÓŁ Z OBRAD RADY 

RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „OPOLSZCZYZNA” 

Niemodlin, siedziba PGL LP Gospodarstwa Rybackiego w Niemodlinie, ul. Zamkowa 3 

27 listopada 2018r.,  godz. 8:30 

 

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

Pan Bartłomiej Kostrzewa – Przewodniczący Rady RLGD „Opolszczyzna”, dokonał otwarcia posiedzenia 

Rady. Przypomniał, że zgodnie z Uchwałą Rady RLGD „Opolszczyzna” nr I/02/17 z dnia 13.07.2017r. 

funkcję Sekretarza Rady RLGD „Opolszczyzna” pełni Pani Magdalena Wojciechowska. 

 

2. Stwierdzenie ważności i prawomocności posiedzenia. 

Liczba Członków Rady: 15 osób 

Liczba obecnych: 13 osób, tj. 86,67%.  

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 

również uwagę na konieczność zachowania parytetów podczas każdego z głosowań podejmowanych na 

posiedzeniu. Podczas obliczania parytetów należy posługiwać się Rejestrem Interesów przyjętym przez 

Zarząd RLGD „Opolszczyzna” w dniu 30.10.2018r. (Uchwała nr 1/Z10/18 ws. przyjęcia Rejestru Interesów 

Rady RLGD „Opolszczyzna”).  

 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

Pan Bartłomiej Kostrzewa odczytał porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.  

 

4. Omówienie naboru nr 19/2018 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub 

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

 

Przewodniczący dokonał podsumowania naboru,  a następnie poinformował, że w ramach naboru 

19/2018 wpłynął jeden wniosek – Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu pn. „Rozbudowa 

i adaptacja Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku” z wnioskowaną kwotą operacji:  

213 064,00zł.  

 

5. Przystąpienie do oceny wniosku Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu w ramach naboru 

19/2018.  

 

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

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania Panu Krzysztofowi Sucheckiemu wniosek o wyłączenie z 

oceny operacji (na jego wniosek w systemie PEOW – przyczyna: powiązanie z Wnioskodawcą). Po 

wyłączeniu się z oceny p. Sucheckiego, zaistniała konieczność dodatkowego wyłączenia się z oceny 1 

przedstawiciela sektora publicznego, gdyż podczas głosowania reprezentanci tej grupy interesów 

stanowiliby więcej niż 50% głosów. Pani Joanna Ptaszek (przedstawiciel Gminy Pokój) zgłosiła chęć 

wyłączenia się z oceny operacji w celu zachowania obowiązujących parytetów. Pracownicy Biura 

przedstawili do podpisania Pani Joannie Ptaszek wniosek o wyłączenie z oceny operacji oraz 

pozostałym Członkom Rady deklaracje bezstronności. Pan Krzysztof Suchecki oraz Pani Joanna Ptaszek 

opuścili miejsce posiedzenia. Na sali pozostało 11 osób uprawnionych do oceny operacji.  

 

b) Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy 

podejmowaniu decyzji. 



            
 
 

Strona | 2  
 

Przewodniczący Rady, na podstawie przyjętego przez Zarząd RLGD Rejestru Interesów, po podpisaniu 

deklaracji bezstronności i wniosków o wyłączenie z oceny operacji, dokonał ponownie weryfikacji 

parytetów oraz pozostałych zapisów paragrafu 27 Regulaminu Rady, który określa warunki ważności i 

prawomocności podejmowania decyzji. Jednogłośnie stwierdzono, że można przystąpić do oceny, 

gdyż decyzje będą ważne i prawomocne. Spełnione są bowiem warunki: 

(1). Wśród decydujących są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i 

publicznego.  

(2). Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% głosów.  

(3). Co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.  

 

Obliczenia wszystkich w/w warunków znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu. 

c) Omówienie indywidualnych ocen zgodności z LSR dokonanych przez obecnych na posiedzeniu 

Członków Rady. 

Przewodniczący Rady oddał głos pracownikom biura, którzy omówili krótko zakres projektu. 

Pracownicy biura wskazali, że zgodnie z przeprowadzoną przez nich wstępną oceną zgodności 

operacji z LSR, projekt spełnia wymogi formalne, jest zgodny z LSR oraz z PO Rybactwo i Morze. 

 

Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR 

dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, iż  również wszyscy członkowie 

uznali wniosek za zgodny z LSR. Żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie zgłosił, że chce 

zmienić swoje zdanie na ten temat. 

 

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.  

Sekretarz rozpoczął  wypełnianie wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny zgodności z LSR. 

Przewodniczący odczytał każde pytanie na Karcie oceny i poddał pod głosowanie poprzez 

podniesienie ręki odpowiedź w każdym z nich. Decyzja w każdym pytaniu zapadła jednomyślnie. 

Następnie przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr V/01/18 w sprawie oceny zgodności operacji 

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  

 

e) Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji 

Następnie Przewodniczący dokonał podsumowania indywidulanych, roboczych  ocen dokonanych 

przez Członków Rady, omawiając każde z kryterium.  

Następnie przystąpiono do wypełnienia wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny operacji 

według lokalnych kryteriów  wyboru operacji.  Przewodniczący odczytywał każde pytanie na karcie i 

ponownie poddawał je pod dyskusję. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyznanej 

liczby punktów, poprzez podniesienie ręki w ramach każdego z kryteriów. Sekretarz odnotowywał 

liczbę oddanych w ten sposób głosów i wypełnił wspólną kartę. Punkty we wszystkich kryteriach 

zostały przyznane jednogłośnie, za wyjątkiem: 

− kryterium nr 1 (zasięg realizacji operacji) – głosy rozkładały się pomiędzy oddziaływaniem operacji 

na wszystkie gminy obszaru RLGD (4 pkt), a tylko obszarem jednej gminy (1pkt). Ostatecznie za to 

kryterium przyznano 4 punkty większością głosów. 

Po dokonaniu oceny,  Przewodniczący dokonał zsumowania przyznanych punktów. Projekt otrzymał 

49 punktów (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 26). 
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Liczba przyznanych ostatecznie przez Radę punktów za poszczególne kryteria wraz z pełnym 

uzasadnieniem znajduje się  na  Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji wspólnej dla 

wszystkich członków Rady.  

f) Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji 

W związku z uzyskaniem minimalnej liczby punktów, przystąpiono do głosowania nad ustaleniem 

kwoty wsparcia. Wnioskodawca aplikował o kwotę 213 064,00zł. Po dyskusji, Rada jednogłośnie 

podjęła decyzję o ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 213 064,00zł.  Po 

ustaleniu kwoty wsparcia na salę obrad powrócił Pan Krzysztof Suchecki oraz Pani Joanna Ptaszek, 

wyłączeni z oceny tej operacji. 

 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w ramach Naboru 

nr 19/2018 

 

Na podstawie dokonanych ocen, Sekretarz sporządził listę operacji zgodnych z Lokalną Strategią 

Rozwoju. Przystąpiono do uchwalenia Uchwały nr V/02/18 ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych 

z Lokalną Strategią w ramach Naboru nr 19/2018. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji  wybranych w ramach Naboru nr 19/2018.  

 

Na podstawie dokonanych ocen i ustalonych kwot wsparcia, Sekretarz sporządził listę rankingową i 

przedstawił ją wszystkim Członkom Rady. Operacja została wybrana do dofinansowania, gdyż 

osiągnęła minimalną liczbę punktów oraz mieści się w limicie środków. Przystąpiono do podjęcia 

Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 19/2018. Uchwałę nr 

V/03/18 przyjęto jednogłośnie.  

8. Podjęcie Uchwał w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.   

Zgodnie z Regulaminem Wyboru i Oceny Operacji w ramach LSR RLGD „Opolszczyzna” oraz Regulaminem 

Rady RLGD „Opolszczyzna”, na podstawie dokonanej wcześniej oceny operacji oraz zatwierdzonej listy 

operacji wybranych w ramach naboru, przystąpiono do głosowania nad uchwałą podsumowującą - 

jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr V/04/18 w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia 

kwoty wsparcia dla wniosku Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu.   

 

 

9. Omówienie naboru nr 20/2018 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 Podejmowanie, wykonywanie lub 

rozwijanie działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego  

 

Przewodniczący dokonał podsumowania naboru, a następnie poinformował, że w ramach naboru 20/2018 

wpłynęły następujące wnioski:  

Imię i nazwisko /  
Nazwa Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Wnioskowana kwota dofinansowania 

(zł) 

Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe Gospodarstwo 
Rybackie Niemodlin 

Przetwórnia Ryb Niemodlin, ul. 
Zamkowa 3 

389 840,00 zł 

Stowarzyszenie DELTA Przebudowa wiaty grillowej na 
smażalnię ryb w Parku Nauki i 
Rozrywki w Krasiejowie 

130 000,00 zł 
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Jolanta Kotlarz - Przetwórnia Ryb 
Krzywa Góra 

Rozbudowa budynku przetwórni 
ryb o halę uboju i patroszenia ryb 
oraz zakup wyposażenia 

90 324,00 zł 

 

Suma wnioskowanych kwot nie przekracza limitu ogłoszonego w naborze. 

 

10. Przystąpienie do oceny wniosku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych 

Gospodarstwa Rybackiego Niemodlin w ramach naboru 20/2018.  

 

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

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania Panu Jarosławowi Stojce wniosek o wyłączenie z oceny 

operacji (na jego wniosek w systemie PEOW – przyczyna: powiązanie z Wnioskodawcą). Po 

wyłączeniu się z oceny p. Stojki, zaistniała konieczność dodatkowego wyłączenia się z oceny 1 

przedstawiciela sektora publicznego, gdyż podczas głosowania reprezentanci tej grupy interesów 

stanowiliby więcej niż 50% głosów. Pan Aleksander Juszczyk (przedstawiciel Gminy Niemodlin) zgłosił 

chęć wyłączenia się z oceny operacji w celu zachowania obowiązujących parytetów. Pracownicy Biura 

przedstawili do podpisania Panu  Aleksandrowi Juszczykowi wniosek o wyłączenie z oceny operacji 

oraz pozostałym Członkom Rady deklaracje bezstronności. Pan Jarosław Stojko oraz Pan Aleksander 

Juszczyk opuścili miejsce posiedzenia. Na sali pozostało 11 osób uprawnionych do oceny operacji. 

 

b) Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy 

podejmowaniu decyzji. 

Przewodniczący Rady, na podstawie przyjętego przez Zarząd RLGD Rejestru Interesów, po podpisaniu 

deklaracji bezstronności i wniosków o wyłączenie z oceny operacji, dokonał ponownie weryfikacji 

parytetów oraz pozostałych zapisów paragrafu 27 Regulaminu Rady, który określa warunki ważności i 

prawomocności podejmowania decyzji. Jednogłośnie stwierdzono, że można przystąpić do oceny, 

gdyż decyzje będą ważne i prawomocne. Spełnione są bowiem warunki: 

(1). Wśród decydujących są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i 

publicznego.  

(2). Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% głosów.  

(3). Co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.  

 

Obliczenia wszystkich w/w warunków znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu. 

c) Omówienie indywidualnych ocen zgodności z LSR dokonanych przez obecnych na posiedzeniu 

Członków Rady. 

Przewodniczący Rady oddał głos pracownikom biura, którzy omówili krótko zakres projektu, a także  

wysłane mailowo w dn. 08.11.2018r. wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnień/wyjaśnień w stosunku 

do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 13.11.2018r. odpowiedź od Wnioskodawcy. 

 

Pracownicy biura wskazali, że zgodnie z przeprowadzoną przez nich wstępną oceną zgodności 

operacji z LSR, projekt spełnia wymogi formalne, jest zgodny z LSR oraz z PO Rybactwo i Morze. 

 

Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR 

dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, iż  również wszyscy członkowie 

uznali wniosek za zgodny z LSR. Po dyskusji, żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie 

zgłosił, że chce zmienić swoje zdanie na ten temat. 
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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.  

Sekretarz rozpoczął  wypełnianie wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny zgodności z LSR. 

Przewodniczący odczytał każde pytanie na Karcie oceny i poddał pod głosowanie poprzez 

podniesienie ręki odpowiedź w każdym z nich. Decyzja w każdym pytaniu zapadła jednomyślnie. 

Następnie przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr V/05/18 w sprawie oceny zgodności operacji 

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  

 

e) Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji 

Następnie Przewodniczący dokonał podsumowania indywidulanych, roboczych ocen dokonanych 

przez Członków Rady, omawiając każde z kryterium.  

Następnie przystąpiono do wypełnienia wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny operacji 

według lokalnych kryteriów  wyboru operacji.  Przewodniczący odczytywał każde pytanie na karcie 

i ponownie poddawał je pod dyskusję. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyznanej 

liczby punktów, poprzez podniesienie ręki w ramach każdego z kryteriów. Sekretarz odnotowywał 

liczbę oddanych w ten sposób głosów i wypełnił wspólną kartę. Punkty we wszystkich kryteriach 

zostały przyznane jednogłośnie.  

  

Po dokonaniu oceny,  Przewodniczący dokonał zsumowania przyznanych punktów. Projekt otrzymał 

49 punktów (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 29). 

Liczba przyznanych ostatecznie przez Radę punktów za poszczególne kryteria wraz z pełnym 

uzasadnieniem znajduje się  na  Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji wspólnej dla 

wszystkich członków Rady.  

f) Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji 

W związku z uzyskaniem minimalnej liczby punktów, przystąpiono do głosowania nad ustaleniem 

kwoty wsparcia. Wnioskodawca aplikował o kwotę 389 840,00 złotych. Rada jednogłośnie podjęła 

decyzję o ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 389 840,00zł. Po ustaleniu kwoty 

wsparcia na salę obrad powrócił Pan Jarosław Stojko oraz Pan Aleksander Juszczyk, wyłączeni z oceny 

tej operacji. 

 

11. Przystąpienie do oceny wniosku Stowarzyszenia DELTA w ramach naboru 20/2018.  

 

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

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania Panu Markowi Korniakowi wniosek o wyłączenie z oceny 

operacji (na jego wniosek w systemie PEOW – przyczyna: powiązanie z Wnioskodawcą). Po 

wyłączeniu się z oceny p. Korniaka zaistniała konieczność dodatkowego wyłączenia się z oceny  

przedstawiciela sektora rybackiego i publicznego, gdyż podczas głosowania reprezentanci tych  grup 

interesów stanowiliby więcej niż 50% głosów. Pani Magdalena Wojciechowska – reprezentant obu 

grup interesu (właściciel gospodarstwa rybackiego oraz pracownik Urzędu Gminy w Świerczowie na 

stanowisku kierowniczym) zgłosiła chęć wyłączenia się z oceny operacji w celu zachowania 

obowiązujących parytetów. Pracownicy Biura przedstawili do podpisania Pani  Magdalenie 

Wojciechowskiej wniosek o wyłączenie z oceny operacji oraz pozostałym Członkom Rady deklaracje 

bezstronności. Pan Marek Korniak oraz Pani Magdalena Wojciechowska opuścili miejsce posiedzenia. 

Na sali pozostało 11 osób uprawnionych do oceny operacji. 
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b) Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy 

podejmowaniu decyzji. 

Przewodniczący Rady, na podstawie przyjętego przez Zarząd RLGD Rejestru Interesów, po podpisaniu 

deklaracji bezstronności i wniosków o wyłączenie z oceny operacji, dokonał ponownie weryfikacji 

parytetów oraz pozostałych zapisów paragrafu 27 Regulaminu Rady, który określa warunki ważności i 

prawomocności podejmowania decyzji. Jednogłośnie stwierdzono, że można przystąpić do oceny, 

gdyż decyzje będą ważne i prawomocne. Spełnione są bowiem warunki: 

(1). Wśród decydujących są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i 

publicznego.  

(2). Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% głosów.  

(3). Co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.  

 

Obliczenia wszystkich w/w warunków znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu. 

 

c) Omówienie indywidualnych ocen zgodności z LSR dokonanych przez obecnych na posiedzeniu 

Członków Rady. 

Przewodniczący Rady oddał głos pracownikom biura, którzy omówili krótko zakres projektu, a także  

wysłane mailowo w dn. 13.11.2018r. wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnień/wyjaśnień w stosunku 

do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 19.11.2018r. odpowiedź od Wnioskodawcy. 

 

Pracownicy biura wskazali, że zgodnie z przeprowadzoną przez nich wstępną oceną zgodności 

operacji z LSR, projekt spełnia wymogi formalne, jest zgodny z LSR oraz z PO Rybactwo i Morze. 

 

Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR 

dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, iż  również wszyscy członkowie 

uznali wniosek za zgodny z LSR. Po dyskusji, żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie 

zgłosił, że chce zmienić swoje zdanie na ten temat. 

 

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.  

Sekretarz rozpoczął  wypełnianie wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny zgodności z LSR. 

Przewodniczący odczytał każde pytanie na Karcie oceny i poddał pod głosowanie poprzez 

podniesienie ręki odpowiedź w każdym z nich. Decyzja w każdym pytaniu zapadła jednomyślnie. 

Następnie przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr V/06/18 w sprawie oceny zgodności operacji 

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  

 

e) Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji 

Następnie Przewodniczący dokonał podsumowania indywidulanych, roboczych ocen dokonanych 

przez Członków Rady, omawiając każde z kryterium.  

Następnie przystąpiono do wypełnienia wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny operacji 

według lokalnych kryteriów  wyboru operacji.  Przewodniczący odczytywał każde pytanie na karcie 

i ponownie poddawał je pod dyskusję. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyznanej 

liczby punktów, poprzez podniesienie ręki w ramach każdego z kryteriów. Sekretarz odnotowywał 

liczbę oddanych w ten sposób głosów i wypełnił wspólną kartę. Punkty we wszystkich kryteriach 

zostały przyznane jednogłośnie.  
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Po dokonaniu oceny,  Przewodniczący dokonał zsumowania przyznanych punktów. Projekt otrzymał  

42 punkty (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 29). 

Liczba przyznanych ostatecznie przez Radę punktów za poszczególne kryteria wraz z pełnym 

uzasadnieniem znajduje się  na  Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji wspólnej dla 

wszystkich członków Rady.  

f) Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji 

W związku z uzyskaniem minimalnej liczby punktów, przystąpiono do głosowania nad ustaleniem 

kwoty wsparcia. Wnioskodawca aplikował o kwotę 130 000,00 złotych. Rada, biorąc pod uwagę 

wyjaśnienia Wnioskodawcy z dn. 19.11.2018r. jednogłośnie podjęła decyzję o ustaleniu kwoty 

wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 130 000,00zł. Po ustaleniu kwoty wsparcia na salę obrad 

powrócił Pan Marek Korniak i Pani Magdalena Wojciechowska, wyłączeni z oceny tej operacji.   

 

12. Przystąpienie do oceny wniosku Jolanty Kotlarz – Przetwórnia Ryb Krzywa Góra w ramach naboru 

20/2018.  

 

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

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania Pani Magdalenie Kotlarz wniosek o wyłączenie z oceny 

operacji (na jego wniosek w systemie PEOW – przyczyna: powiązanie z Wnioskodawcą). Po 

wyłączeniu się z oceny p. Kotlarz zaistniała konieczność dodatkowego wyłączenia się z oceny 1 

przedstawiciela sektora publicznego, gdyż podczas głosowania reprezentanci tej grupy interesów 

stanowiliby więcej niż 50% głosów. Pani  Barbara Saga (przedstawiciel Gminy Tułowice ) zgłosiła chęć 

wyłączenia się z oceny operacji w celu zachowania obowiązujących parytetów. Pracownicy Biura 

przedstawili do podpisania Pani Barbarze Saga wniosek o wyłączenie z oceny operacji oraz 

pozostałym Członkom Rady deklaracje bezstronności. Pani Magdalena Kotlarz oraz Pani Barbara Saga 

opuściły miejsce posiedzenia. Na sali pozostało 11 osób uprawnionych do oceny operacji. 

 

b) Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy 

podejmowaniu decyzji. 

Przewodniczący Rady, na podstawie przyjętego przez Zarząd RLGD Rejestru Interesów, po podpisaniu 

deklaracji bezstronności i wniosków o wyłączenie z oceny operacji, dokonał ponownie weryfikacji 

parytetów oraz pozostałych zapisów paragrafu 27 Regulaminu Rady, który określa warunki ważności i 

prawomocności podejmowania decyzji. Jednogłośnie stwierdzono, że można przystąpić do oceny, 

gdyż decyzje będą ważne i prawomocne. Spełnione są bowiem warunki: 

(1). Wśród decydujących są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i 

publicznego.  

(2). Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% głosów.  

(3). Co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.  

 

Obliczenia wszystkich w/w warunków znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu. 

 

c) Omówienie indywidualnych ocen zgodności z LSR dokonanych przez obecnych na posiedzeniu 

Członków Rady. 

Przewodniczący Rady oddał głos pracownikom biura, którzy omówili krótko zakres projektu, a także  

wysłane mailowo w dn. 14.11.2018r. wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnień/wyjaśnień w stosunku 

do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 20.11.2018r. odpowiedź od Wnioskodawcy. 
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Pracownicy biura wskazali, że zgodnie z przeprowadzoną przez nich wstępną oceną zgodności 

operacji z LSR, projekt spełnia wymogi formalne, jest zgodny z LSR oraz z PO Rybactwo i Morze. 

 

Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR 

dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, iż  również wszyscy członkowie 

uznali wniosek za zgodny z LSR. Po dyskusji, żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie 

zgłosił, że chce zmienić swoje zdanie na ten temat. 

 

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.  

Sekretarz rozpoczął  wypełnianie wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny zgodności z LSR. 

Przewodniczący odczytał każde pytanie na Karcie oceny i poddał pod głosowanie poprzez 

podniesienie ręki odpowiedź w każdym z nich. Decyzja w każdym pytaniu zapadła jednomyślnie. 

 

Następnie przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr V/07/18 w sprawie oceny zgodności operacji 

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  

 

e) Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji 

Następnie Przewodniczący dokonał podsumowania indywidulanych, roboczych ocen dokonanych 

przez Członków Rady, omawiając każde z kryterium.  

Następnie przystąpiono do wypełnienia wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny operacji 

według lokalnych kryteriów  wyboru operacji.  Przewodniczący odczytywał każde pytanie na karcie 

i ponownie poddawał je pod dyskusję. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyznanej 

liczby punktów, poprzez podniesienie ręki w ramach każdego z kryteriów. Sekretarz odnotowywał 

liczbę oddanych w ten sposób głosów i wypełnił wspólną kartę. Punkty we wszystkich kryteriach 

zostały przyznane jednogłośnie, za wyjątkiem: 

− kryterium nr 6 (operacja zakłada poprawę bezpieczeństwa na akwenach i terenach do nich 

przyległych) – głosy rozkładały się pomiędzy przyznaniem( 4pkt.)  i nieprzyznaniem (0 pkt.) za to 

kryterium punktów.  Ostatecznie za to kryterium większością głosów punktów nie przyznano.  

  

Po dokonaniu oceny,  Przewodniczący dokonał zsumowania przyznanych punktów. Projekt otrzymał  

39 punktów (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 29). 

Liczba przyznanych ostatecznie przez Radę punktów za poszczególne kryteria wraz z pełnym 

uzasadnieniem znajduje się  na  Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji wspólnej dla 

wszystkich członków Rady.  

f) Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji 

W związku z uzyskaniem minimalnej liczby punktów, przystąpiono do głosowania nad ustaleniem 

kwoty wsparcia. Wnioskodawca aplikował o kwotę 90 324,00 złotych. Rada jednogłośnie podjęła 

decyzję o ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 90 324,00zł. Po ustaleniu kwoty 

wsparcia, na salę obrad powróciła Pani Magdalena Kotlarz oraz Pani Barbara Saga, które były 

wyłączone z oceny tej operacji. 

 

 

 

 



            
 
 

Strona | 9  
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w ramach Naboru 

nr 20/2018 

 

Na podstawie dokonanych ocen, Sekretarz sporządził listę operacji zgodnych z Lokalną Strategią 

Rozwoju. Przystąpiono do uchwalenia Uchwały nr V/08/18 ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych 

z Lokalną Strategią w ramach Naboru nr 20/2018. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 20/2018.  

 

Na podstawie dokonanych ocen i ustalonych kwot wsparcia, Sekretarz sporządził listę rankingową 

i przedstawił ją wszystkim Członkom Rady. Wszystkie operacje zostały wybrane do dofinansowania, 

gdyż osiągnęły minimalną liczbę punktów oraz mieściły się w limicie środków. Przystąpiono do podjęcia 

Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 20/2018. Uchwałę nr 

V/09/18 przyjęto jednogłośnie.  

 

15. Podjęcie Uchwały w sprawie wybrania Operacji do dofinansowaniu oraz ustaleniu kwoty wsparcia.   

Zgodnie z Regulaminem Wyboru i Oceny Operacji w ramach LSR RLGD „Opolszczyzna” oraz 

Regulaminem Rady RLGD „Opolszczyzna”, na podstawie dokonanych wcześniej ocen wszystkich 

operacji oraz zatwierdzonej listy operacji wybranych  w ramach naboru, przystąpiono do głosowania 

nad uchwałami podsumowującymi wszystkie operacje.  Jednogłośnie przyjęto Uchwały: 

- nr V/10/18 w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia 

dla wniosku PGL LP Gospodarstwa Rybackiego  Niemodlin, 

-  nr V/11/18 w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia 

dla wniosku Stowarzyszenia DELTA, 

- nr V/12/18 w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia 

dla wniosku Jolanty Kotlarz – Przetwórnia Ryb Krzywa Góra. 

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

 

16. Omówienie naboru nr 21/2018 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. 

 

Przewodniczący dokonał podsumowania naboru,  a następnie poinformował, że w ramach naboru 

21/2018 wpłynęły dwa wnioski: 

Imię i nazwisko /  
Nazwa Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Wnioskowana kwota dofinansowania 

(zł) 

Gmina Lewin Brzeski Budowa budynku administracyjno - 

technicznego dla Społecznej Straży 

Rybackiej w Lewinie Brzeskim  

217 000,00zł 

Gmina Turawa Rekultywacja kanału fabrycznego 

oraz kanału ulgi w Osowcu 

300 000,00zł 

 

Suma wnioskowanych kwot nie przekracza limitu ogłoszonego w naborze.  
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17. Przystąpienie do oceny wniosku  Gminy Lewin Brzeski w ramach naboru 21/2018.  

 

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

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania Panu Dariuszowi Struskiemu wniosek o wyłączenie z 

oceny operacji (na jego wniosek w systemie PEOW – przyczyna: powiązanie z Wnioskodawcą). Po 

wyłączeniu się z oceny p. Struskiego, zaistniała konieczność dodatkowego wyłączenia się z oceny 1 

przedstawiciela sektora rybackiego, gdyż podczas głosowania reprezentanci tej grupy interesów 

stanowiliby więcej niż 50% głosów. Pan Jarosław Stojko (przedstawiciel PGL LP Gospodarstwa 

Rybackiego w Niemodlinie) zgłosił chęć wyłączenia się z oceny operacji w celu zachowania 

obowiązujących parytetów. Pracownicy Biura przedstawili do podpisania Panu  Jarosławowi Stojce 

wniosek o wyłączenie z oceny operacji oraz pozostałym Członkom Rady deklaracje bezstronności. Pan 

Jarosław Stojko oraz Pan Dariusz Struski opuścili miejsce posiedzenia. Na sali pozostało 11 osób 

uprawnionych do oceny operacji. 

 

b) Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy 

podejmowaniu decyzji. 

Przewodniczący Rady, na podstawie przyjętego przez Zarząd RLGD Rejestru Interesów, po podpisaniu 

deklaracji bezstronności i wniosków o wyłączenie z oceny operacji, dokonał weryfikacji parytetów 

oraz pozostałych zapisów paragrafu 27 Regulaminu Rady, który określa warunki ważności i 

prawomocności podejmowania decyzji. Jednogłośnie stwierdzono, że można przystąpić do oceny, 

gdyż decyzje będą ważne i prawomocne. Spełnione są bowiem warunki: 

(1). Wśród decydujących są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego 

i publicznego.  

(2). Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% głosów.  

(3). Co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.  

 

Obliczenia wszystkich w/w warunków znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu. 

c) Omówienie indywidualnych ocen zgodności z LSR dokonanych przez obecnych na posiedzeniu 

Członków Rady. 

Przewodniczący Rady oddał głos pracownikom biura, którzy krótko przypomnieli na czym polega 

projekt oraz omówili wysłane mailowo w dn. 19.11.2018r. wezwanie Wnioskodawcy do 

uzupełnień/wyjaśnień w stosunku do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 21.11.2018r. 

odpowiedź od Wnioskodawcy. 

Pracownicy biura wskazali, że zgodnie z przeprowadzoną przez nich wstępną oceną zgodności 

operacji z LSR, projekt spełnia wymogi formalne, jest zgodny z LSR oraz z PO Rybactwo i Morze. 

 

Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR 

dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, iż  również wszyscy członkowie 

uznali wniosek za zgodny z LSR. Po dyskusji, żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie 

zgłosił, że chce zmienić swoje zdanie na ten temat. 

 

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.  

Sekretarz rozpoczął  wypełnianie wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny zgodności z LSR. 

Przewodniczący odczytał każde pytanie na Karcie oceny i poddał pod głosowanie poprzez 

podniesienie ręki odpowiedź w każdym z nich. Decyzja w każdym pytaniu zapadła jednomyślnie. 
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Następnie przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr V/13/18 w sprawie oceny zgodności operacji 

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałę przyjęto  większością głosów. 

 

e) Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji 

Następnie Przewodniczący dokonał podsumowania indywidulanych, roboczych  ocen dokonanych 

przez Członków Rady, omawiając każde z kryterium.  

Następnie przystąpiono do wypełnienia wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny operacji 

według lokalnych kryteriów  wyboru operacji.  Przewodniczący odczytywał każde pytanie na karcie 

i ponownie poddawał je pod dyskusję. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyznanej 

liczby punktów, poprzez podniesienie ręki w ramach każdego z kryteriów. Sekretarz odnotowywał 

liczbę oddanych w ten sposób głosów i wypełnił wspólną kartę. Punkty we wszystkich kryteriach 

zostały przyznane jednogłośnie, za wyjątkiem: 

− kryterium nr 9 (operacja ma charakter innowacyjny) - głosy rozkładały się pomiędzy uznaniem 

operacji za  innowacyjną dla podmiotu, który reprezentuje Wnioskodawca (1 pkt.), a uznaniem ja 

za innowacyjną  na całym obszarze objętym LSR (3 pkt.)  Ostatecznie za to kryterium przyznano 1 

punkt większością głosów. 

 

Po dokonaniu oceny,  Przewodniczący dokonał zsumowania przyznanych punktów. Projekt otrzymał 

38 punktów (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 25). 

Liczba przyznanych ostatecznie przez Radę punktów za poszczególne kryteria wraz z pełnym 

uzasadnieniem znajduje się  na  Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji wspólnej dla 

wszystkich członków Rady.  

 

f) Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji 

W związku z uzyskaniem minimalnej liczby punktów, przystąpiono do głosowania nad ustaleniem 

kwoty wsparcia. Wnioskodawca aplikował o kwotę 217 000,00zł. złotych. Po dyskusji, biorąc pod 

uwagę wyjaśnienia Wnioskodawcy z dn. 21.11.2018, Rada jednogłośnie podjęła decyzję o ustaleniu 

kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 217 000,00zł. Po ustaleniu kwoty wsparcia dla tej 

operacji, na salę obrad powrócił Pan Dariusz Struski oraz Pan Jarosław Stojko, którzy byli wyłączeni z 

oceny tej operacji. 

 

18.  Przystąpienie do oceny wniosku Gminy Turawa w ramach naboru 21/2018.  

 

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

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania wszystkim Członkom Rady deklaracje bezstronności. Nikt 

nie wyłączył się z oceny wniosku. Uprawnionych do głosowania – 13 osób. 

 

b) Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy 

podejmowaniu decyzji. 

Przewodniczący Rady, na podstawie przyjętego przez Zarząd RLGD Rejestru Interesów, po podpisaniu 

deklaracji bezstronności, dokonał weryfikacji parytetów oraz pozostałych zapisów paragrafu 27 

Regulaminu Rady, który określa warunki ważności i prawomocności podejmowania decyzji. 

Jednogłośnie stwierdzono, że można przystąpić do oceny, gdyż decyzje będą ważne i prawomocne. 

Spełnione są bowiem warunki: 

(1). Wśród decydujących są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i 

publicznego.  

(2). Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% głosów.  

(3). Co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.  
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Obliczenia wszystkich w/w warunków znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu. 

c) Omówienie indywidualnych ocen zgodności z LSR dokonanych przez obecnych na posiedzeniu 

Członków Rady. 

 

Przewodniczący Rady oddał głos pracownikom biura, którzy krótko przypomnieli na czym polega 

projekt, a także omówili wysłane mailowo w dn. 20.11.2018r. wezwanie Wnioskodawcy do 

uzupełnień/wyjaśnień w stosunku do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 21.11.2018r. 

odpowiedź od Wnioskodawcy. 

 

Pracownicy biura wskazali, że zgodnie z przeprowadzoną przez nich wstępną oceną zgodności 

operacji z LSR, projekt spełnia wymogi formalne, jest zgodny z LSR oraz z PO Rybactwo i Morze. 

 

Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR 

dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, że  wszystkie osoby uznały wniosek 

za niezgodny z LSR. Żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie zgłosił, że chce zmienić 

swoje zdanie na ten temat. 

 

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.  

Sekretarz rozpoczął  wypełnianie wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny zgodności z LSR. 

Przewodniczący odczytał każde pytanie na Karcie oceny i poddał pod głosowanie poprzez 

podniesienie ręki odpowiedź w każdym z nich. Decyzja w każdym pytaniu zapadła jednomyślnie. 

Następnie przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr V/14/18 w sprawie oceny zgodności operacji 

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

 

e) Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji 

Następnie Przewodniczący dokonał podsumowania indywidulanych, roboczych  ocen dokonanych 

przez Członków Rady, omawiając każde z kryterium.  

Następnie przystąpiono do wypełnienia wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny operacji 

według lokalnych kryteriów  wyboru operacji.  Przewodniczący odczytywał każde pytanie na karcie 

i ponownie poddawał je pod dyskusję. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyznanej 

liczby punktów, poprzez podniesienie ręki w ramach każdego z kryteriów. Sekretarz odnotowywał 

liczbę oddanych w ten sposób głosów i wypełnił wspólną kartę. Punkty we wszystkich kryteriach 

zostały przyznane jednogłośnie.  

Po dokonaniu oceny,  Przewodniczący dokonał zsumowania przyznanych punktów. Projekt otrzymał 

36 punktów (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 25). 

Liczba przyznanych ostatecznie przez Radę punktów za poszczególne kryteria wraz z pełnym 

uzasadnieniem znajduje się  na  Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji wspólnej dla 

wszystkich członków Rady.  

 

f) Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji 

W związku z uzyskaniem minimalnej liczby punktów, przystąpiono do głosowania nad ustaleniem 

kwoty wsparcia. Wnioskodawca aplikował o kwotę 300.000,00 zł. Po dyskusji, Rada jednogłośnie 

podjęła decyzję o ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 300 000,00zł.  
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19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w ramach Naboru 

nr 21/2018 

 

Na podstawie dokonanych ocen, Sekretarz sporządził listę operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. 

Przystąpiono do uchwalenia Uchwały nr V/15/18 ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną 

Strategią w ramach Naboru nr 21/2018. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 21/2018.  

 

Na podstawie dokonanych ocen i ustalonych kwot wsparcia, Sekretarz sporządził listę rankingową 

i przedstawił ją wszystkim Członkom Rady. Wszystkie operacje zostały wybrane do dofinansowania, gdyż 

osiągnęły minimalną liczbę punktów oraz mieściły się w limicie środków. Przystąpiono do podjęcia 

Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 21/2018. Uchwałę nr 

V/16/18 przyjęto jednogłośnie.  

 

21. Podjęcie Uchwał w sprawie wybrania Operacji do dofinansowaniu oraz ustaleniu kwoty wsparcia 

 

Zgodnie z Regulaminem Wyboru i Oceny Operacji w ramach LSR RLGD „Opolszczyzna” oraz Regulaminem 

Rady RLGD „Opolszczyzna”, na podstawie dokonanych wcześniej ocen wszystkich operacji oraz 

zatwierdzonej listy operacji wybranych  w ramach naboru, przystąpiono do głosowania nad uchwałami 

podsumowującymi wszystkie operacje.  Jednogłośnie przyjęto Uchwały: 

- nr V/17/18 w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku 

Gminy Lewin Brzeski, 

- nr V/18/18 w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku 

Gminy Turawa. 

 

 

22. Omówienie naboru nr 22/2018 w ramach Przedsięwzięcia 2.4.3 Zagospodarowanie przestrzeni i budowa 

obiektów pełniących funkcje ekspozycyjne, edukacyjne i handlowe oraz ich wyposażenie.  

 

Przewodniczący dokonał podsumowania naboru, a następnie poinformował, że w ramach naboru 22/2018 

wpłynął jeden wniosek – Samorządowego Centrum  Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie pn. „Z 

wodą za Pan brat” z wnioskowaną kwotą operacji:  150.000,00zł.  

 

23. Przystąpienie do oceny wniosku Samorządowego Centrum  Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie 

w ramach naboru 22/2018.  

 

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

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania wszystkim Członkom Rady deklaracje bezstronności. Nikt 

nie wyłączył się z oceny wniosku. Uprawnionych do głosowania – 13 osób. 

 

b) Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy 

podejmowaniu decyzji. 

Przewodniczący Rady, na podstawie przyjętego przez Zarząd RLGD Rejestru Interesów, po podpisaniu 

deklaracji bezstronności, dokonał weryfikacji parytetów oraz pozostałych zapisów paragrafu 27 

Regulaminu Rady, który określa warunki ważności i prawomocności podejmowania decyzji. 



            
 
 

Strona | 14  
 

Jednogłośnie stwierdzono, że można przystąpić do oceny, gdyż decyzje będą ważne i prawomocne. 

Spełnione są bowiem warunki: 

(1). Wśród decydujących są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i 

publicznego.  

(2). Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% głosów.  

(3). Co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.  

 

Obliczenia wszystkich w/w warunków znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu. 

c) Omówienie indywidualnych ocen zgodności z LSR dokonanych przez obecnych na posiedzeniu 

Członków Rady. 

Przewodniczący Rady oddał głos pracownikom biura, którzy krótko przypomnieli na czym polega 

projekt, a także wysłane mailowo w dn. 22.11.2018r. wezwanie Wnioskodawcy do 

uzupełnień/wyjaśnień w stosunku do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 21.11.2018r. 

odpowiedź od Wnioskodawcy.  

 

Pracownicy biura wskazali, że zgodnie z przeprowadzoną przez nich wstępną oceną zgodności 

operacji z LSR, projekt spełnia wymogi formalne, jest zgodny z LSR oraz z PO Rybactwo i Morze. 

 

Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR 

dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, że  większość członków Rady  uznała 

wniosek za zgodny z LSR.  

Pan Aleksander Juszczyk zgłosił jednak wątpliwość czy wniosek faktycznie zgodny jest z zakresem 

tematycznym (Przedsięwzięciem), który został wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków o 

udzielenie wsparcia, ponieważ wg. niego, wybudowanie zjeżdżalni wodnej na kąpielisku (a jest to 

wydatek pochłaniający zdecydowaną część budżetu operacji)  nie spełnia ani funkcji ekspozycyjnej, 

ani edukacyjnej ani handlowej. Jako obiekt pełniący funkcję edukacyjną w projekcie można uznać 

jedynie grę edukacyjną – leśne puzzle o tematyce rybackiej, która ma być  zainstalowana na 

kąpielisku. Rozpoczęto w tej kwestii dyskusję, podczas której Pani Joanna Ptaszek poddała również w 

wątpliwość wpisywanie się operacji w cel szczegółowy 2.4 LSR, tj. Wypromowana specyfika obszaru 

RLGD „Opolszczyzna” związana z gospodarką, tradycją i kulturą rybacką.  Uznano, że operacja w 

całości wpisuje się bardziej do Przedsięwzięcia 2.3.1 – Budowa infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek. 

Ostatecznie, jednogłośnie zdecydowano, że nie ma wątpliwości, że cześć operacji wpisuje się zakres 

tematyczny Przedsięwzięcia oraz w cel szczegółowy 2.4.  Nie można zatem uznać od razu całej 

operacji za niezgodną z LSR. Zdecydowano, że podlegać ona będzie ocenie zgodności z LSR oraz pod 

kątem lokalnych kryteriów wyboru, biorąc pod uwagę zakres operacji sprowadzający się jedynie do 

zainstalowania gry edukacyjnej. Obniżeniu powinna natomiast zostać poddana wnioskowana kwota 

wsparcia, biorąc pod uwagę, że za wydatki kwalifikowalne projektu uznaje się jedynie  zakup wraz z 

transportem i instalacją gry edukacyjnej – leśne puzzle oraz tablicę promocyjną (jako wymóg 

wynikający z wdrażania projektu w ramach PO Rybactwo i Morze).  

 

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.  

Sekretarz rozpoczął  wypełnianie wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny zgodności z LSR. 

Przewodniczący odczytał każde pytanie na Karcie oceny i poddał pod głosowanie poprzez 

podniesienie ręki odpowiedź w każdym z nich. Decyzja w każdym pytaniu zapadła jednomyślnie.  
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Następnie przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr V/19/18 w sprawie oceny zgodności operacji 

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Szczegółowe uzasadnienie podjętych 

decyzji znajduje się na Karcie oceny zgodności operacji z LSR stanowiącej załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

e) Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Następnie Przewodniczący dokonał podsumowania indywidulanych, roboczych  ocen dokonanych 

przez Członków Rady, omawiając każde z kryterium.  

Następnie przystąpiono do wypełnienia wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny operacji 

według lokalnych kryteriów  wyboru operacji.  Przewodniczący odczytywał każde pytanie na karcie 

i ponownie poddawał je pod dyskusję. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyznanej 

liczby punktów, poprzez podniesienie ręki w ramach każdego z kryteriów. Sekretarz odnotowywał 

liczbę oddanych w ten sposób głosów i wypełnił wspólną kartę. Punkty we wszystkich kryteriach 

zostały przyznane jednogłośnie.  

 

Po dokonaniu oceny,  Przewodniczący dokonał zsumowania przyznanych punktów. Projekt otrzymał 

58 punktów (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 35). 

Liczba przyznanych ostatecznie przez Radę punktów za poszczególne kryteria wraz z pełnym 

uzasadnieniem znajduje się  na  Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji wspólnej dla 

wszystkich członków Rady.  

f) Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji 

W związku z uzyskaniem minimalnej liczby punktów, przystąpiono do głosowania nad ustaleniem 

kwoty wsparcia. Wnioskodawca aplikował o kwotę 150 000,00zł.  Zgodnie z podjętą wcześniej 

decyzją, uznano, że za wydatki kwalifikowalne, tj. wpisujące się w zakres Przedsięwzięcia 2.4.3 uznać 

można jedynie zakup wraz z transportem  gry edukacyjnej oraz tablicę promocyjną. Łączny koszt 

kwalifikowalny przewidziany na te pozycje to 5 082,80zł. Wnioskodawca zakładał we wniosku 

dofinansowanie na poziomie 53,08% do wydatków kwalifikowalnych. W związku z powyższym, ustala 

się kwotę wsparcia na poziomie 2 697,00zł (przy zastosowaniu wytycznych z instrukcji wypełniania 

wniosku o dofinansowanie, że wnioskowaną kwotę dofinansowania należy podać w podać w pełnych 

złotych – po obcięciu groszy). 

   

24. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w ramach Naboru 

nr 22/2018 

 

Na podstawie dokonanych ocen, Sekretarz sporządził listę operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju. 

Przystąpiono do uchwalenia Uchwały nr V/20/18 ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną 

Strategią w ramach Naboru nr 22/2018. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

25. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 22/2018.  

Na podstawie dokonanych ocen i ustalonych kwot wsparcia, Sekretarz sporządził listę rankingową 

i przedstawił ją wszystkim Członkom Rady. Oceniana operacja została wybrane do dofinansowania, gdyż 

jest zgodne z LSR (częściowo – w zakresie opisanym powyżej) , osiągnęła minimalną, wymaganą liczbę 

punktów oraz zmieściły się w limicie środków. Przystąpiono do podjęcia Uchwały w sprawie zatwierdzenia 

listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 22/2018. Uchwałę nr V/21/18 przyjęto jednogłośnie.  

26. Podjęcie Uchwał w sprawie wybrania Operacji do dofinansowaniu oraz ustaleniu kwoty wsparcia.   
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Zgodnie z Regulaminem Wyboru i Oceny Operacji w ramach LSR RLGD „Opolszczyzna” oraz Regulaminem 

Rady RLGD „Opolszczyzna”, na podstawie dokonanej wcześniej oceny operacji oraz zatwierdzonej listy 

operacji wybranych w ramach naboru, przystąpiono do głosowania nad uchwałą podsumowującą - 

jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr V/22/18 w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia 

kwoty wsparcia dla wniosku Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie. 

 

27. Omówienie operacji własnej pt. „Wyprodukowanie filmów promocyjnych tworzących spójny, 

audiowizualny system obiektów turystycznych na terenie objętym LSR” składanej przez RLGD 

„Opolszczyzna” w ramach ogłoszenia nr OW/1/2018 

 

Przewodniczący poinformował, że w ramach  ogłoszenia o zamiarze realizacji własnej nr OW/1/2018 

wpłynął wniosek RLGD „Opolszczyzna” pt. „Wyprodukowanie filmów promocyjnych tworzących spójny, 

audiowizualny system obiektów turystycznych na terenie objętym LSR” z wnioskowaną kwotą 

dofinansowania:  50 000,00zł.  Operacja składana jest w  ramach zakresu wsparcia (Przedsięwzięcia 2.4.1) 

– Tworzenie spójnego systemu promocji obiektów turystycznych związanych z tradycją i kulturą rybacką.  

Pomimo trzykrotnego ogłaszania przez RLGD naborów na to Przedsięwzięcie – jak dotąd nie udało się 

wybrać do dofinansowania żadnego wniosku. Stąd też, w dn. 25.09.2018r.  RLGD „Opolszczyzna” 

zamieściła na swojej stronie internetowej ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej nr 

OW/1/2018r. W ciągu 30 dni od zamieszczenia tego ogłoszenia, żaden inny podmiot nie wyraził chęci 

realizacji takiej operacji. 

 

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

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania wszystkim Członkom Rady deklaracje bezstronności. Nikt 

nie wyłączył się z oceny wniosku. Uprawnionych do głosowania – 13 osób. 

 

b) Sprawdzenie obowiązujących parytetów oraz stwierdzenie ważności i prawomocności przy 

podejmowaniu decyzji. 

Przewodniczący Rady, na podstawie przyjętego przez Zarząd RLGD Rejestru Interesów, po podpisaniu 

deklaracji bezstronności, dokonał weryfikacji parytetów oraz pozostałych zapisów paragrafu 27 

Regulaminu Rady, który określa warunki ważności i prawomocności podejmowania decyzji. 

Jednogłośnie stwierdzono, że można przystąpić do oceny, gdyż decyzje będą ważne i prawomocne. 

Spełnione są bowiem warunki: 

(1). Wśród decydujących są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i 

publicznego.  

(2). Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% głosów.  

(3). Co najmniej 50% głosów pochodzi od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.  

 

Obliczenia wszystkich w/w warunków znajdują się w załączniku do niniejszego protokołu. 

 

c) Omówienie indywidualnych ocen zgodności z LSR dokonanych przez obecnych na posiedzeniu 

Członków Rady. 

 

Przewodniczący Rady oddał głos pracownikom biura, którzy krótko przypomnieli na czym polega 

projekt. Następnie Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen 

zgodności z LSR dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, że  wszystkie osoby 
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uznały wniosek za zgodny z LSR. Żaden z obecnych na posiedzeniu członków Rady nie zgłosił, że chce 

zmienić swoje zdanie na ten temat. 

 

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.  

 

Sekretarz rozpoczął  wypełnianie wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny zgodności z LSR. 

Przewodniczący odczytał każde pytanie na Karcie oceny i poddał pod głosowanie poprzez 

podniesienie ręki odpowiedź w każdym z nich. Decyzja w każdym pytaniu zapadła jednomyślnie. 

Następnie przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr V/23/18 w sprawie oceny zgodności operacji 

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  

 

e) Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji 

Następnie Przewodniczący dokonał podsumowania indywidulanych, roboczych  ocen dokonanych 

przez Członków Rady, omawiając każde z kryterium.  

Przystąpiono do wypełnienia wspólnej dla wszystkich Członków Rady Karty oceny operacji według 

lokalnych kryteriów  wyboru operacji.  Przewodniczący odczytywał każde pytanie na karcie i 

ponownie poddawał je pod dyskusję. Następnie przeprowadzono głosowanie w sprawie przyznanej 

liczby punktów, poprzez podniesienie ręki w ramach każdego z kryteriów. Sekretarz odnotowywał 

liczbę oddanych w ten sposób głosów i wypełnił wspólną kartę. Punkty we wszystkich kryteriach 

zostały przyznane jednogłośnie.   

Po dokonaniu oceny,  Przewodniczący dokonał zsumowania przyznanych punktów. Projekt otrzymał  

58  punktów (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 35). 

Liczba przyznanych ostatecznie przez Radę punktów za poszczególne kryteria wraz z pełnym 

uzasadnieniem znajduje się  na  Karcie oceny operacji według kryteriów wyboru operacji wspólnej dla 

wszystkich członków Rady.  

f) Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji 

W związku z uzyskaniem minimalnej liczby punktów, przystąpiono do głosowania nad ustaleniem 

kwoty wsparcia. Wnioskodawca aplikował o kwotę 50 000,00zł. Po dyskusji, Rada jednogłośnie 

podjęła decyzję o ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 50 000,00zł.   

 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w ramach 

Ogłoszenia nr OW/1/2018 

 

Na podstawie dokonanych ocen, Sekretarz sporządził listę operacji zgodnych z Lokalną Strategią 

Rozwoju. Przystąpiono do uchwalenia Uchwały nr V/24/18 ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych 

z Lokalną Strategią w ramach Ogłoszenia nr OW/1/2018. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji  wybranych w ramach Ogłoszenia nr 

OW/1/2018.  

Na podstawie dokonanych ocen i ustalonych kwot wsparcia, Sekretarz sporządził listę rankingową i 

przedstawił ją wszystkim Członkom Rady. Operacja została wybrana do dofinansowania, gdyż 

osiągnęła minimalną liczbę punktów oraz mieści się w limicie środków. Przystąpiono do podjęcia 

Uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Ogłoszenia nr OW/1/2018. 

Uchwałę nr V/25/18 przyjęto jednogłośnie.  
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30. Podjęcie Uchwał w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.   

Zgodnie z Regulaminem Wyboru i Oceny Operacji w ramach LSR RLGD „Opolszczyzna” oraz Regulaminem 

Rady RLGD „Opolszczyzna”, na podstawie dokonanej wcześniej oceny operacji oraz zatwierdzonej listy 

operacji wybranych w ramach ogłoszenia, przystąpiono do głosowania nad uchwałą podsumowującą - 

jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr V/26/18 w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia 

kwoty wsparcia dla wniosku  RLGD „Opolszczyzna”. 

 

 

31. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

 Dyrektor biura RLGD – p. Aleksandra Czerkawska poinformowała, że w stosunku do 2 wniosków o 

dofinansowanie Stowarzyszenia Właścicieli Domków „TURAWA”, które nie zostały wybrane do 

dofinansowania we wcześniejszych naborach (nabór nr 15/2018 oraz nabór nr 16/2018) toczy się sprawa w 

Sądzie Administracyjnym w Opolu. Wnioskodawca złożył skargę na pozostawienie bez rozpatrzenia (z 

powodów formalnych) złożonych  protestów w stosunku do oceny obu projektów dokonanej przez Radę 

RLGD. W dniu 8 listopada 2018r.  odbywała się w przedmiotowej sprawie rozprawa sądowa, bez obowiązku 

uczestniczenia w niej przedstawiciela RLGD „Opolszczyzna”. Do dnia posiedzenia Rady RLGD 

„Opolszczyzna” nie otrzymano z Sądu informacji o wynikach tej rozprawy.  

 

32. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący podziękował wszystkim Członkom Rady za aktywną i intensywną pracę oraz pracownikom 

Biura za wsparcie i obsługę administracyjną.  

Na tym posiedzenie zakończono.  

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady           Sekretarz 

      /BARŁOMIEJ KOSTRZEWA/     /MAGDALENA WOJCIECHOWSKA/ 


