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PROTOKÓŁ Z OBRAD RADY 

RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „OPOLSZCZYZNA” 

Popielów –Urząd Gminy Popielów, ul. Opolska  

12 lipca 2018, godz. 8:00 

 

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: 9 osób, tj. 60%.  

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 drodze obiegowej w dniu 11.04.2018r. (Uchwała nr 1/Z4/18 z dnia 

25.04.2018r. ws. potwierdzenia przyjęcia Rejestru Interesów Rady RLGD „Opolszczyzna”) Zarządu RLGD 

ws. na podstawie oświadczeń poszczególnych Członków Rady.  

 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

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

 

4. OMÓWIENIE ZŁOŻONYCH PROTESTÓW W RAMACH NABORU 14/2018 – 2.2.1 

 

I. Omówienie złożonego przez Gminę Tułowice protestu dot. oceny projektu pt. „Adaptacja 
i wyposażenie kuchni Sali widowiskowej w Tułowicach w celu organizowania wydarzeń kulturalno – 
kulinarnych promujących tradycję i kulturę rybacką” – nr wniosku : 14/2018-2.2.1 - 5 (protest 
dotyczył oceny operacji według Lokalnych Kryteriów Wyboru).  
 

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

Dyrektor Biura przedstawiła do podpisania wszystkim Członkom Rady deklaracje bezstronności. Nikt 

nie wyłączył się z oceny wniosku. Uprawnionych do głosowania – 9 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. 
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c) Weryfikacja spełnienia wymogów formalnych złożonego protestu 

Dyrektor biura przedstawiła informację na temat wymogów formalnych złożonego protestu. 

Jednogłośnie uznano, iż protest został złożony w sposób prawidłowy, z zachowaniem zapisów 

Rozdziału IX pkt. 1 Regulaminu wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej 

Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”.   

 

d) Przypomnienie zakresu operacji oraz oceny operacji dokonanej przez Radę RLGD w dn. 20.06.2018 

Przewodniczący Rady dokonał przypomnienia zakresu operacji oraz dokonanej w dn. 20.06.2018r. 

przez Radę oceny na jednolitej karcie oceny (wniosek został ocenionych jako zgodny z LSR, jednak nie 

otrzymał minimalnej liczby punktów podczas oceny zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru).  

 

e) Odczytanie treści protestu 

Przewodniczący odczytał złożony protest, zaznaczając, iż jego treść była przekazana przed 

posiedzeniem Rady wszystkim członkom Rady.  

  

f) Dyskusja nad każdym z kryterium będącym przedmiotem protestu 

Przewodniczący otworzył dyskusję nad każdym z kryterium będącym przedmiotem protestu. 

Większością głosów uznano, że przynajmniej w jednym kryterium („Operacja wpływa na rozwój oferty 

turystycznej lub rekreacyjnej obszaru”), protest należy uznać za słuszny.  

 

g) Głosowanie ws. pozytywnego lub negatywnego rozpatrzenia protestu. 

Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr IV/1/18 w sprawie uwzględnienia protestu złożonego przez Gminę 

Tułowice. W związku z podjęciem tej uchwały, wniosek został skierowany przez Przewodniczącego 

Rady do ponownej oceny zgodności operacji wg. Lokalnych Kryteriów Wyboru, w zakresie kryteriów 

o którym mowa w proteście.  

h) Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dokonywana poprzez wypełnienie 

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

operacji (głosowanie nad punktacją kryteriów będących przedmiotem protestu).  

Przewodniczący rozpoczął głosowanie nad każdym z kryterium będącym przedmiotem protestu: 

(1) Kryterium nr 6 – Operacja zakłada wprowadzenie nowego produktu lub nowej usługi związanej 

ze specyfiką obszaru – Rada jednogłośnie podtrzymała swoją decyzję i nie przyznała punktów 

w tym kryterium;  

(2) Kryterium nr 9 – Operacja stanowi odpowiedź na zdefiniowany problem społeczny - Rada 

jednogłośnie podtrzymała swoją decyzję i nie przyznała punktów w tym kryterium;  

(3) Kryterium nr 11 – Operacja wpływa na rozwój oferty turystycznej lub rekreacyjnej obszaru – Rada 

większością głosów (1 osoba przeciw) uznała argumenty wnioskodawcy przyznając 3 punkty.  

 

Po dokonanej ocenie Sekretarz podliczyła przyznane punkty. Operacja uzyskała 37 punktów, przy 

minimalnej liczbie 35 punktów niezbędnych do wyboru operacji. W związku z powyższym, 

przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia.  

 

i) Ustalenie kwoty wsparcia  

Wnioskodawca wnioskował o 68.000,- zł dofinansowania. Rada jednogłośnie przyznała wnioskowaną 

kwotę, tj. 68.000,- zł. Sekretarz stwierdziła, iż wniosek z zatwierdzoną kwotą wsparcia mieściłby się 

w limicie środków przeznaczonym na nabór 14/2018.   
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II. Omówienie złożonego przez Gminę Świerczów protestu dot. oceny projektu pt. „Budowa izby 
rybackiej i ciągu pieszojezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi 
Miejsce” – nr wniosku : 14/2018-2.2.1 - 2 (protest dotyczył oceny operacji według Lokalnych 
Kryteriów Wyboru).  
 

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

Dyrektor Biura przedstawiła do podpisania wszystkim Członkom Rady deklaracje bezstronności. Nikt 

nie wyłączył się z oceny wniosku. Uprawnionych do głosowania – 9 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) Weryfikacja spełnienia wymogów formalnych złożonego protestu, 

Dyrektor biura przedstawiła informację na temat wymogów formalnych złożonego protestu. 

Jednogłośnie uznano, iż protest został złożony w sposób prawidłowy, z zachowaniem zapisów 

Rozdziału IX pkt. 1 Regulaminu wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Rybackiej 

Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”.   

 

d) Przypomnienie zakresu operacji oraz oceny operacji dokonanej przez Radę RLGD w dn. 20.06.2018, 

Przewodniczący Rady dokonał przypomnienia zakresu operacji oraz dokonanej w dn. 20.06.2018 r. 

przez Radę oceny na jednolitej karcie oceny (wniosek został ocenionych jako zgodny z LSR, jednak nie 

otrzymał minimalnej liczby punktów podczas oceny zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru).  

 

e) Odczytanie treści protestu 

Przewodniczący odczytał złożony protest, zaznaczając, iż jego treść była przekazana przed posiedzenie 

Rady wszystkim członkom Rady.  

  

f) Dyskusja nad każdym z kryterium będącym przedmiotem protestu, 

Przewodniczący otworzył dyskusję nad każdym z kryterium będącym przedmiotem protestu. 

Większością głosów uznano, że przynajmniej w jednym kryterium („Operacja wpływa na poprawę 

stanu środowiska naturalnego”), protest należy uznać za słuszny.  

 

g) Głosowanie ws. pozytywnego lub negatywnego rozpatrzenia protestu. 

Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr IV/2/18 w sprawie uwzględnienia protestu złożonego przez Gminę 

Świerczów. W związku z podjęciem tej uchwały, wniosek został skierowany przez Przewodniczącego 
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Rady do ponownej oceny zgodności operacji wg Lokalnych Kryteriów Wyboru, w zakresie kryteriów, o 

którym mowa w proteście.  

h) Ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru dokonywana poprzez wypełnienie 

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

operacji (głosowanie nad punktacją kryteriów będących przedmiotem protestu).  

Przewodniczący rozpoczął głosowanie nad każdym z kryterium będącym przedmiotem protestu: 

(1) Kryterium nr 1 – Zasięg realizacji operacji.  

Wnioskodawca wskazał we wniosku, iż operacja będzie obejmowała swoim zasięgiem także gminę 

Domaszowice, dlatego wnioskuje o  przyznanie 2 punktów. Pierwotnie przyznano 1 punkt w tym 

kryterium, argumentując iż gmina Domaszowice nie jest objęta obszarem działania Lokalnej 

Strategii Rozwoju RLGD „Opolszczyzna”. Wnioskodawca w proteście zauważył, że nie ma w opisie 

Lokalnych Kryteriów definicji przy tym kryterium mówiącym, iż obszar należy rozumieć jako obszar 

objęty LSR. Rada jednak większością głosów stwierdziła, iż ze względu na uznawanie w 

pozostałych kryteriach oraz w ocenie innych wniosków obszaru rozumianego jako obszar objęty 

Lokalną Strategią Rozwoju, nie można tutaj robić wyjątku. Przewodniczący zauważył, że należy 

jednak dookreślić tę definicję przy najbliższej aktualizacji lokalnych kryteriów.  

(2) Kryterium nr 5 – Operacja będzie miała wpływ na aktywizację grup defaworyzowanych.  

Wnioskodawca we wniosku wskazał, że operacja nie będzie miała wpływu na aktywizację grup 

defaworyzowanych, dlatego nie przyznano tutaj punktu. W proteście napisano jednak, iż brak 

takiej aktywizacji był błędny i są zaplanowania działania w wyniku operacji, które będą 

aktywizowały te grupy. Rada jednak jednogłośnie uznała, iż nie można przyznać punktów w tym 

kryterium, gdyż na etapie protestu nie można zmieniać zapisów wniosku.  

(3) Kryterium nr 7 – Operacja wpływa na poprawę środowiska naturalnego.  

Pierwotnie Rada nie przyznała punktów w tym kryterium, jednak po złożonym proteście uznała 

argumenty wnioskodawcy przyznając 6 punktów. Wnioskodawca wskazał bowiem we wniosku 

konkretne działania i środki finansowe przeznaczone na nasadzenie drzew i krzewów, co 

niewątpliwie wpływa na poprawę środowiska naturalnego.  

(4) Kryterium nr 8 – Operacja ma charakter innowacyjny. Rada jednogłośnie podtrzymała swoje 

stanowisko i przyznała 2 punkty w tym kryterium.  

(5) Kryterium nr 9 – Operacja stanowi odpowiedź na zdefiniowany problem społeczny - Rada po 

dyskusji, większością głosów podtrzymała swoją decyzję i nie przyznała punktów w tym kryterium;  

 

Po dokonanej ocenie Sekretarz podliczyła przyznane punkty. Operacja uzyskała 40 punktów, przy 

minimalnej liczbie 35 punktów niezbędnych do wyboru operacji. W związku z powyższym przystąpiono 

do ustalenia kwoty wsparcia.  

 

i) Ustalenie kwoty wsparcia  

Wnioskodawca wnioskował o 300.000,00 zł dofinansowania. Rada jednogłośnie przyznała 

wnioskowaną kwotę, tj. 300.000, 00 zł. Sekretarz stwierdziła, iż wniosek z zatwierdzoną kwotą 

wsparcia mieściłby się w limicie środków przeznaczonym na nabór 14/2018.   

 

 

 

III. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru nr 14/2018 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad zatwierdzeniem Listy Operacji wybranych w ramach 

Naboru nr 14/2018, zaznaczając iż oba wnioski, w stosunku do których pozytywnie rozpatrzono złożone 
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protesty, mieściłyby się w limicie środków, gdyby otrzymały minimalną liczbę punktów podczas oceny w 

dn. 20 czerwca 2018 r.  

Jednogłośnie przyjęto Uchwałę nr IV/3/18 w sprawie zatwierdzenie Listy Operacji wybranych w ramach 

Naboru nr 14/2018. 

 

IV. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.  

Następnie w odniesieniu do każdej z operacji podjęto stosowne uchwały w sprawie wybrania do 

dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. Jednogłośnie podjęto: 

a) Uchwałę nr IV/4/18 w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia – 

dot. operacji Gminy Tułowice pt. „Adaptacja i wyposażenie kuchni Sali widowiskowej w Tułowicach w 

celu organizowania wydarzeń kulturalno – kulinarnych promujących tradycję i kulturę rybacką”. 

Załącznikiem do uchwały jest jednolita karta oceny operacji według lokalnych kryteriów.  

b) Uchwałę nr IV/5/18 w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia – 

dot. operacji Gminy Świerczów pt. „Budowa izby rybackiej i ciągu pieszojezdnego wraz z utwardzeniem 

i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce”. Załącznikiem do uchwały jest jednolita karta oceny 

operacji według lokalnych kryteriów. 

 

5. OMÓWIENIE ZŁOŻONEGO PROTESTU W RAMACH NABORU 15/2018 2.3.1 

I. Omówienie złożonego przez Stowarzyszenie Właścicieli Domków i Ośrodków Wypoczynkowych 
„TURAWA” protestu dot. oceny projektu pt. „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół Jeziora 
Turawskiego wraz z budową ścieżki dydaktycznej” – nr wniosku : 15/2018-2.3.1 - 1 (protest 
dotyczył oceny zgodności operacji  z Lokalną Strategią Rozwoju). 

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

Dyrektor Biura przedstawiła do podpisania wszystkim Członkom Rady deklaracje bezstronności. Nikt 

nie wyłączył się z oceny wniosku. Uprawnionych do głosowania – 9 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) Weryfikacja spełnienia wymogów formalnych złożonego protestu   

Przewodniczący Rady poprosił Dyrektor Biura, aby dokonała podsumowania dotyczącego terminów 

złożonego protestu. Dyrektor Biura poinformowała, iż wnioskodawca odebrał informację o negatywnej 

ocenie wniosku z LSR w dniu 28 czerwca 2018 r. Zgodnie z rozdziałem IX pkt. 1 ppkt. 4)  Regulaminu 
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Oceny i Wyboru Operacji,  protest należało złożyć w formie papierowej bezpośrednio w Biurze RLGD w 

godzinach jego pracy, tj. do godz. 15:30 w ciągu 7 dni od daty odbioru. 7 dni minęło 5 lipca 2018 r.  

W dniu 5 lipca 2018 r., o godzinie 18:12 wpłynął drogą mailową do biura RLGD „Opolszczyzna” skan 
podpisanego protestu. Mail został zarejestrowany w dn. 6 lipca 2018 (po otwarciu 
biura). Wnioskodawca wysłał protest drogą pocztową w dniu 5 lipca 2018 o godzinie 17:24. Protest 
w formie papierowej wpłynął do biura w dn. 10 lipca 2018 r.  
 
Następnie Przewodniczący Rady poprosił Dyrektor Biura o przekazanie informacji uzyskanych od Radcy 
Prawnego RLGD „Opolszczyzna”. W opinii Radcy wyżej opisana forma złożenia protestu nie może 
zostać uznana za skuteczną.  
Rada jednogłośnie stwierdziła, iż nie został spełniony warunek formalny w zakresie terminu złożenia 
protestu.   
  

d) Podjęcie uchwały ws. pozostawienia protestu bez rozpatrzenia z powodów formalnych 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę nr IV/6/18 w sprawie rozpatrzenia protestu 

dot. negatywnej oceny zgodności z Lokalną Strategią Wyboru. Jednogłośnie uznano, iż postanawia się 

pozostawić protest bez rozpatrzenia, w związku z wniesieniem go po terminie.  

 

6. OMÓWIENIE ZŁOŻONEGO PROTESTU W RAMACH NABORU 16/2018 – 2.4.1 
 

I. Omówienie złożonego przez Stowarzyszenie Właścicieli Domków i Ośrodków Wypoczynkowych 
„TURAWA” protestu dot. oceny projektu pt. „Opolski szlak kultury i tradycji rybackiej” – nr 
wniosku: 16/2018-2.4.1 - 1 (protest dotyczył oceny zgodności operacji  z Lokalną Strategią 
Rozwoju). 
 

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

Dyrektor Biura przedstawiła do podpisania wszystkim Członkom Rady deklaracje bezstronności. Nikt 

nie wyłączył się z oceny wniosku. Uprawnionych do głosowania – 9 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) Weryfikacja spełnienia wymogów formalnych złożonego protestu,   

Przewodniczący Rady poprosił Dyrektor Biura, aby dokonała podsumowania dotyczącego terminów 

złożonego protestu. Dyrektor Biura poinformowała, iż wnioskodawca odebrał informację  o 

negatywnej ocenie ich wniosku z LSR w dniu 28 czerwca 2018 r. Zgodnie z rozdziałem IX pkt. 1 ppkt. 4)   

Regulaminu Oceny i Wyboru Operacji,  protest należało złożyć w formie papierowej bezpośrednio w 




