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PROTOKÓŁ Z OBRAD RADY 

RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „OPOLSZCZYZNA” 

Krasiejów, Park Nauki i Rozrywki Krasiejów – JuraPark, Ul. 1 Maja 10, 46-040 Krasiejów 

27 lipca 2020r.,  godz. 9:00 

 

 

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: 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 27.05.2020r. (Uchwała nr 1/Z5/20 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 1/2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub 

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

 

Przewodniczący Rady poinformował wszystkich Członków Rady, iż nie wpłynęły żadne wnioski o 

dofinansowanie w naborze nr 1/2020. W związku z czym przystąpiono do kolejnego punktu. 

 

 

5. Omówienie naboru nr 2/2020 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Wyposażenie obiektów służących 
gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjna technologię 
na obszarze RLGD 

 

Przewodniczący dokonał podsumowania naboru, a następnie poinformował, że w ramach naboru 2/2020 

wpłynęły dwa wnioski: 

Imię i nazwisko /  
Nazwa Wnioskodawcy 

Tytuł operacji Wnioskowana kwota dofinansowania (zł) 

Marcin Bartoń Wyposażenie gospodarstwa rybackiego 

w maszyny i urządzenia celem rozwoju 

obiektu 

122 076,00 zł 

 

Jolanta Kotlarz - Przetwórnia 

Ryb Krzywa Góra  

Wyposażenie przetwórni ryb w 

maszyny i urządzenia celem rozwoju 

obiektu 

299 101,00 zł 
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6. Przystąpienie do oceny wniosku Pana Marcina Bartonia w ramach naboru 2/2020.  

 

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

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania Panu Marcinowi Bartoniowi wniosek o wyłączenie z 

oceny operacji (na jego wniosek w systemie PEOW – przyczyna: Członek Rady jest Wnioskodawcą). 

Pan Marcin Bartoń opuścił miejsce posiedzenia. Na sali pozostało 12 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. 24.06.2020r. wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnień/wyjaśnień w stosunku 

do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 09.07.2020r. 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 I/01/20 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.  
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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 

45 punktów (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 26). 

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 122 076,00 zł. Rada jednogłośnie podjęła decyzję o 

ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 122 076,00 złotych. Po ustaleniu kwoty 

wsparcia na salę obrad powrócił Pan Marcin Bartoń wyłączony z oceny tej operacji. 

 

7. Przystąpienie do oceny wniosku Pani  Jolanty Kotlarz - Przetwórnia Ryb Krzywa Góra w ramach naboru 

2/2020.  

 

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 rodzinne z Wnioskodawcą). Pani 

Magdalena Kotlarz opuściła miejsce posiedzenia. Na sali pozostało 12 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, 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, a także omówili wysłane mailowo w dn. 24.06.2020r. wezwanie Wnioskodawcy do 

uzupełnień/wyjaśnień w stosunku do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 08.07.2020r. 

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, że  wszystkie osoby 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 I/02/20 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 

43 punkty (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 26). 

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 299 101,00zł. Po dyskusji, Rada jednogłośnie 

podjęła decyzję o ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 299 101,00zł. Po 

ustaleniu kwoty wsparcia na salę obrad powróciła Pani Magdalena Kotlarz wyłączona z oceny tej 

operacji. 

  

 

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

nr 2/2020 

 

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

Przystąpiono do uchwalenia Uchwały nr I/03/20 ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną 

Strategią w ramach Naboru nr 2/2020. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 2/2020.  

 

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

i przedstawił ją wszystkim Członkom Rady. Obie 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 2/2020. Uchwałę nr 

I/04/20 przyjęto jednogłośnie.  

10. Podjęcie Uchwał w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwot 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 I/05/20 w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku 

Pana Marcina Bartonia , 

- nr I/06/20 w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku 

Pani Jolanty Kotlarz – Przetwórnia Ryb Krzywa Góra. 

 

 

11. Omówienie naboru nr 3/2020 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 3/2020 

wpłynęło pięć wniosków: 

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 

399 894,00 zł 

Sabina Nowak - Dorn  PPUH Rozbudowa kuchni kateringowej i 

zakup sprzętu gastronomicznego 

niezbędnego do poszerzenia oferty 

przedsiębiorstwa 

147 311,37 zł 

Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe 

Gospodarstwo Rybackie 

Krogulna 

 

Krogulna - Przetwórnia Ryb 

399 821,00 zł 

Krzysztof Pawliszyn Zakup maszyn i urządzeń celem 

rozwoju działalności służącej rozwojowi 

sektora rybackiego  

345 000,00 zł 

P.P.U.H. Pawłowski 

Robert Pawłowski 

Zakup maszyn i urządzeń celem 

rozwoju działalności służącej rozwojowi 

sektora rybackiego  

219 583,00 zł 
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12. Przystąpienie do oceny wniosku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych 

Gospodarstwa Rybackiego Niemodlin w ramach naboru 3/2020.  

 

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

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

operacji (na jego wniosek w systemie PEOW – przyczyna: Członek Rady jest  reprezentantem 

Wnioskodawcy). Pan Jarosław Stojko opuścił miejsce posiedzenia. Na sali pozostało 12 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. 

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 I/07/20 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 
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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 wpływa na rozwój oferty turystycznej lub rekreacyjnej obszaru) – głosy 

rozkładały się pomiędzy stwierdzeniem, że operacja wpływa na rozwój oferty turystycznej obszaru 

co najmniej jednej gminy (6 pkt.), a całego obszaru objętego LSR  (9 pkt.). Ostatecznie za to 

kryterium przyznano 9 punktów większością głosów. 

 

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

52 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 399 894,00 zł. Rada jednogłośnie podjęła decyzję o 

ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 399 894,00 złotych. Po ustaleniu kwoty 

wsparcia na salę obrad powrócił Pan Jarosław Stojko  wyłączony z oceny tej operacji. 

 

13. Przystąpienie do oceny wniosku Pani Sabiny Nowak – Dorn PPUH w ramach naboru 3/2020.  

 

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, a także omówili wysłane mailowo w dn. 26.06.2020r. oraz 17.07.2020 wezwanie 

Wnioskodawcy do uzupełnień/wyjaśnień w stosunku do przedmiotowego projektu i otrzymaną w dn. 

20.07.2020r. 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, że  wszystkie osoby 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 I/08/20 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. 

 

Przy kryterium „Wnioskodawca w ramach operacji tworzy miejsca pracy” zwrócono uwagę, że projekt 

zakłada zatrudnienie dwóch osób, ale wzrost zatrudnienia nie ma odzwierciedlenia w biznes planie 

(nie zwiększone zostały koszty wynagrodzeń). Po dyskusji uznano jednak, że należy bazować na 

oświadczeniu Wnioskodawcy, który bez zatrudnienia dwóch dodatkowych osób nie rozliczy 

prawidłowo wniosku o płatność. Ostatecznie przyznano jednogłośnie punkty za to kryterium.  

  

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

33 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 147 311,37zł. Po dyskusji, Rada jednogłośnie 

podjęła decyzję o ustaleniu niższej, tj. 147 311,00zł  (zgodnie z informacją zawartą w pkt. A.9 Instrukcji 

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

złotych (po obcięciu groszy).  
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14. Przystąpienie do oceny wniosku Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Gospodarstwa 

Rybackiego Krogulna w ramach naboru 3/2020.  

 

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

 

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania Panu Zbigniewowi Borkowi wniosek o wyłączenie z 

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

Zbigniew Borek opuścił miejsce posiedzenia. Na sali pozostało 12 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, 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. 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 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 I/09/20 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.  
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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 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 399 821,00zł. Po dyskusji, Rada jednogłośnie 

podjęła decyzję o ustaleniu niższej, tj. 399 821,00zł . Po ustaleniu kwoty wsparcia na salę obrad 

powrócił Pan Zbigniew Borek wyłączony z oceny tej operacji. 

 

 

15. Przystąpienie do oceny wniosku Pana Krzysztofa Pawliszyna w ramach naboru 3/2020.  

 

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

 

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania Pani Magdalenie Wojciechowskiej wniosek o wyłączenie 

z oceny operacji (na jego wniosek w systemie PEOW – przyczyna: podległość służbowa 

Wnioskodawcy). Pani Magdalena Wojciechowska opuściła miejsce posiedzenia. Na sali pozostało 12 

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, 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. 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. 
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Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR 

dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, że  wszystkie osoby 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 I/10/20 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 stwierdzeniem, że operacja wpływa na poprawę 

bezpieczeństwa (4 pkt.), a stwierdzeniem, że nie wpływa (0 pkt.). Ostatecznie za to kryterium 

przyznano 0 punktów większością głosów. 

 

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

34 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 345 000,00zł. Po dyskusji, Rada jednogłośnie 

podjęła decyzję o ustaleniu niższej, tj. 345 000,00zł. Po ustaleniu kwoty wsparcia na salę obrad 

powróciła Pani Magdalena Wojciechowska, wyłączona z oceny tej operacji. 

 

16. Przystąpienie do oceny wniosku P.P.U.H Pawłowski Robert Pawłowski w ramach naboru 3/2020.  

 

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. 
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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, 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. 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  głosy w tej sprawie były 

podzielone. Rozpoczęła się dyskusja nt. zasadności kupowania 2 sztuk minikoparek przez firmę 

zajmującą się głównie elektormontażem oraz pracami budowalnymi, które miałyby być następnie 

wykorzystywane do prac nad stawami w gospodarstwach rybackich. Uznano, że ze względu na słabe 

parametry techniczne planowanych do zakupu minikoparek, ich użyteczność na rzecz sektora 

rybackiego będzie nikła i trudno uznać, że projekt będzie faktycznie służyć rozwojowi sektora 

rybackiego.   

 

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 większości pytań zapadała jednomyślnie, za 

wyjątkiem pytania: 

- czy operacja zakłada realizację co najmniej jednego wskaźnika produktu (cz.B pyt. 1 a)? 

- czy operacja wpisuje się w cel rozporządzenia dot. priorytetu 4 i obejmuje podejmowanie, 

wykonywanie lub rozwijanie służącej rozwojowi obszarów rybackich i akwakultury (cz. C pyt. 1 b)? 

   

W tych pytaniach po dyskusji większością głosów (9 głosami na 13 głosujących) przyjęto odpowiedź 

„nie”, w wyniku czego operacja została uznana za niezgodną z LSR.  

Następnie przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr I/11/20 w sprawie oceny zgodności operacji 

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałę przyjęto większością głosów. (9 głosów za, 4 głosy przeciw). 

 

Ponieważ uznano, że operacja nie jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju, Rada RLGD nie 

przystępowała już do oceny operacji pod kątem lokalnych kryteriów wyboru oraz do ustalania kwoty wsparcia. 
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17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w ramach Naboru 

nr 3/2020 

 

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

Przystąpiono do uchwalenia Uchwały nr I/12/20 ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w 

ramach Naboru nr 3/2020. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 3/2020.  

 

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

ją wszystkim Członkom Rady. Cztery złożone operacje zostały wybrane do dofinansowania, gdyż osiągnęły 

minimalną liczbę punktów, z czego tylko trzy mieszczą się w limicie środków. Przystąpiono do podjęcia Uchwały 

w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 3/2020. Uchwałę nr I/13/20 przyjęto 

jednogłośnie.  

 

 

19. Podjęcie Uchwał w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwot 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 I/14/20 w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku PGL LP 

Gospodarstwa Rybackiego Niemodlin, 

- nr I/15/20 w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku Sabiny 

Nowak – Dorn PPUH, 

 - nr I/16/20 w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku PGL 

LP Gospodarstwa Rybackiego Krogulna, 

 - nr I/17/20 w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku 

Krzysztofa Pawliszyna, 

 

 

20. Omówienie naboru nr 4/2020 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 Rady poinformował wszystkich Członków Rady, iż nie wpłynęły żadne wnioski 

o dofinansowanie w naborze nr 4/2020. W związku z czym przystąpiono do kolejnego punktu. 

 

 

21. Omówienie naboru nr 5/2020 w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 - Budowa, rozbudowa, przebudowa i 

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

rybacką 

Przewodniczący dokonał podsumowania naboru, a następnie poinformował, że w ramach naboru 5/2020 

wpłynęło pięć wniosków z czego jeden został przez Wnioskodawcę wycofany i nie będzie on w związku z 

tym podlegać ocenie. Chodzi o wniosek Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Mikolin "Przyszłość jest w 

nas" pt. „Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mikolin na cele związane z edukacja i 
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kulturą rybacką”. Wniosek został złożony w RLGD Opolszczyzna w dn. 19.06.2020r. a następnie wycofany 

pismem w dn. 02.07.2020r.  

W związku z powyższym ocenie podlegały cztery złożone wnioski: 

 

Imię i nazwisko /  
Nazwa Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Wnioskowana kwota dofinansowania 

(zł) 

Ośrodek Kultury w 

Niemodlinie im. Agnieszki 

Osieckiej 

Przebudowa schodów w holu Ośrodka 

Kultury w Niemodlinie 

71 245,00 zł 

Samorządowe Centrum 

Kultury, Turystyki i Rekreacji w 

Popielowie  

Budowa budynku edukacji rybackiej  202 777,00 zł 

Gminny Ośrodek Kultury w 

Świerczowie  

Adaptacja sali Gminnego Ośrodka 

Kultury w Świerczowie na rybackie 

centrum edukacyjno - kulturalne  

207 921,00 zł 

Gmina Pokój Rozbudowa Przystani Karp we wsi 

Pokój - utworzenie Centrum Edukacji, 

Promocji i Tradycji Rybactwa 

Opolszczyzny  

204 556,80 zł 

 

 

22. Przystąpienie do oceny wniosku Ośrodka Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej w ramach naboru 

5/2020.  

 

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

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania Panu Aleksandrowi Juszczykowi wniosek o wyłączenie z 

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

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

przedstawiciela sektora rybackiego, gdyż podczas głosowania reprezentanci tej grupy interesów 

stanowiliby więcej niż 50% głosów. Pan Michał Kosterkiewicz (reprezentujący interesy sektora 

rybackiego – przedstawiciel RSP Wydrowice) zgłosił chęć wyłączenia się z oceny operacji w celu 

zachowania obowiązujących parytetów. Pracownicy Biura przedstawili do podpisania Panu  Michałowi 

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

bezstronności. Pan Aleksander Juszczyk oraz Pan Michał Kosterkiewicz 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.  
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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 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. 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 I/18/20 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 

48 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 71 245,00zł. Rada jednogłośnie podjęła decyzję o 

ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 71 245,00 zł. Po ustaleniu kwoty wsparcia 

na salę obrad powrócił Pan Aleksander Juszczyk  oraz Pan Michał Kosterkiewicz, wyłączeni z oceny tej 

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

Popielowie w ramach naboru 5/2020.  

 

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

 

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania Pani Irenie Michno wniosek o wyłączenie z oceny 

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

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

przedstawiciela sektora rybackiego, gdyż podczas głosowania reprezentanci tej grupy interesów 

stanowiliby więcej niż 50% głosów. Pan Marcin Bartoń   zgłosił chęć wyłączenia się z oceny operacji w 

celu zachowania obowiązujących parytetów. Pracownicy Biura przedstawili do podpisania Panu  

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

bezstronności. Pani Irena Michno oraz Pan Marcin Bartoń 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, 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, a także omówili wysłane mailowo w dn. 29.06.2020r. wezwanie Wnioskodawcy do 

uzupełnień/wyjaśnień w stosunku do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 01.07.2020r. 

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 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.  
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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 I/19/20 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 

55 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 202 777,00zł. Rada jednogłośnie podjęła decyzję o 

ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 202 777,00 zł. Po ustaleniu kwoty wsparcia 

na salę obrad powróciła Pani Irena Michno oraz Pan Marcin Bartoń  wyłączeni z oceny tej operacji. 

 

24.  Przystąpienie do oceny wniosku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie w ramach naboru 5/2020.  

 

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. 
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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. 29.06.2020r. wezwanie Wnioskodawcy do 

uzupełnień/wyjaśnień w stosunku do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 01.07.2020r. 

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  głosy w tej sprawie są 

podzielone.  

 

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 większości pytań zapadała jednomyślnie za 

wyjątkiem pytania: „Czy operacja wpisuje się w Cel Rozporządzenia dot. Priorytetu 4 i obejmuje 

tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na 

użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką?” 3 osoby (B. 

Kostrzewa, A. Juszczyk,  M. Korniak)  uznały, że projekt nie jest związany z inwestycją w infrastrukturę, 

która byłaby w jakiś sposób związana z promowaniem rybactwa.  Większość osób nie zgodziła się 

jednak z tym twierdzeniem . 

Następnie przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr I/20/20 w sprawie oceny zgodności operacji 

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałę przyjęto większością głosów (10 osób za, 3 osoby przeciw) 

 

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 

60 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 
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W związku z uzyskaniem minimalnej liczby punktów, przystąpiono do głosowania nad ustaleniem 

kwoty wsparcia. Wnioskodawca aplikował o kwotę 207 921,00zł. Po dyskusji, Rada jednogłośnie 

podjęła decyzję o ustaleniu niższej, tj. 207 921,00zł .  

 

25. Przystąpienie do oceny wniosku Gminy Pokój w ramach naboru 5/2020.  

 

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

 

Pracownicy Biura przedstawili do podpisania Pani Joannie Ptaszek oraz Pani Agacie Kruszelnickiej 

wnioski o wyłączenie z oceny operacji (na ich wniosek w systemie PEOW – przyczyna: powiązanie z 

Wnioskodawcą). Po wyłączeniu się z oceny p. Ptaszek oraz p. Kruszelnickiej, zaistniała konieczność 

dodatkowego wyłączenia się z oceny 2 przedstawiciela sektora rybackiego, gdyż podczas głosowania 

reprezentanci tej grupy interesów stanowiliby więcej niż 50% głosów. Pani Magdalena 

Wojciechowska oraz Pani Magdalena Kotlarz zgłosiły chęć wyłączenia się z oceny operacji w celu 

zachowania obowiązujących parytetów. Pracownicy Biura przedstawili do podpisania Pani  

Wojciechowskiej i Pani Kotlarz wnioski o wyłączenie z oceny operacji oraz pozostałym Członkom Rady 

deklaracje bezstronności. Pani Joanna Ptaszek, Pani Agata Kruszelnicka, Pani Magdalena 

Wojciechowska oraz Pani Magdalena Kotlarz opuściły miejsce posiedzenia. Na sali pozostało 9 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, 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, a także omówili wysłane mailowo w dn. 25.06.2020r. wezwanie Wnioskodawcy do 

uzupełnień/wyjaśnień w stosunku do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 13.07.2020r. 

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 zdania w tej sprawie są 

podzielone.  
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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 większości pytań zapadała jednomyślnie za 

wyjątkiem pytania: „Czy operacja wpisuje się w Cel Rozporządzenia dot. Priorytetu 4 i obejmuje 

tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na 

użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką?” 3 osoby (B. 

Kostrzewa, A. Juszczyk,  M. Korniak)  uznały, że projekt nie jest związany z inwestycją w infrastrukturę, 

która byłaby w jakiś sposób związana z promowaniem rybactwa.  Większość osób nie zgodziła się 

jednak z tym twierdzeniem . 

Następnie przystąpiono do głosowania nad Uchwałą nr I/21/20 w sprawie oceny zgodności operacji 

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwałę przyjęto większością głosów (6 osób za, 3 osoby przeciw)  

 

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 8 (Operacja ma charakter innowacyjny) – głosy rozkładały się pomiędzy stwierdzeniem, 

że operacja jest innowacyjna dla podmiotu, który reprezentuje Wnioskodawca (2 pkt.), a 

stwierdzeniem, że operacja nie jest innowacyjna (0 pkt.). Ostatecznie za to kryterium przyznano 0 

punktów większością głosów. 

  

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

49 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 204 556,80zł. Po dyskusji, Rada jednogłośnie 

podjęła decyzję o ustaleniu niższej kwoty wsparcia, tj. 204 556,00zł  (zgodnie z informacją zawartą w 

pkt. A.9 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, wnioskowaną kwotę dofinansowania 

należy podać w pełnych złotych (po obcięciu groszy).  

Po ustaleniu kwoty wsparcia na salę obrad powróciły Panie: A.Kruszelnicka, J.Ptaszek, M.Kotlarz, 

M.Wojciechowska. 
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26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w ramach Naboru 

nr 5/2020 

 

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

Przystąpiono do uchwalenia Uchwały nr I/22/20 ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w 

ramach Naboru nr 5/2020. Uchwałę podjęto większością głosów (10 za przyjęciem, 3 przeciw). Członkowie Rady 

głosujący przeciw: Bartłomiej Kostrzewa, Aleksander Juszczyk, Marek Korniak. 

 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 5/2020.  

 

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

ją wszystkim Członkom Rady. Wszystkie operacje zostało wybranych do dofinansowania, gdyż osiągnęły 

minimalną liczbę punktów i mieszczą się w limicie środków. Przystąpiono do podjęcia Uchwały w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 5/2020. Uchwałę nr I/23/20 przyjęto większością 

głosów (10 za przyjęciem, 3 przeciw). Członkowie Rady głosujący przeciw: Bartłomiej Kostrzewa, Aleksander 

Juszczyk, Marek Korniak. 

 

28. Podjęcie Uchwał w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwot 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.  Przyjęto Uchwały: 

- nr I/24/20 w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku 

Ośrodka Kultury w Niemodlinie (jednogłośnie), 

- nr I/25/20 w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku 

Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie (jednogłośnie), 

 - nr I/26/20 w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku 

Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie (większością głosów: 10 za przyjęciem, 3 przeciw). Członkowie Rady 

głosujący przeciw: Bartłomiej Kostrzewa, Aleksander Juszczyk, Marek Korniak.  

- nr I/27/20 w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku Gminy 

Pokój (większością głosów: 10 za przyjęciem, 3 przeciw). Członkowie Rady głosujący przeciw: Bartłomiej 

Kostrzewa, Aleksander Juszczyk, Marek Korniak. 

 

29. Omówienie naboru nr 6/2020 w ramach Przedsięwzięcia 2.3.1  - Budowa infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek  

 

Przewodniczący dokonał podsumowania naboru, a następnie poinformował, że w ramach naboru 6/2020 

wpłynął jeden  wniosek: 

Imię i nazwisko /  
Nazwa Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Wnioskowana kwota dofinansowania 

(zł) 

Jacht Klub Opolski Modernizacja bazy Jacht Klubu 

Opolskiego  

50 400,00zł 

 

 

30. Przystąpienie do oceny wniosku Jacht Klubu Opolskiego w ramach naboru 6/2020.  

 

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

omówili wysłane mailowo w dn. 23.06.2020r. wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnień/wyjaśnień w 

stosunku do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 13.07.2020r. 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. Przy 

tym punkcie wszczęto dyskusję, iż wniosek jest przygotowany słabo merytorycznie i wnioskodawca 

nie odniósł się we wniosku do większości kryteriów.  

 

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 I/28/20 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.  
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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 

30 punktów (minimalna liczba punktów, niezbędnych do wyboru operacji wynosi 37 ). Wniosek nie 

otrzymał minimalnej, wymaganej do wyboru operacji liczby punktów.  

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.  

 

W związku z faktem, iż wniosek nie otrzymał minimalnej, wymaganej do wyboru operacji liczby 

punktów, Rada nie ustalała już kwoty wsparcia dla operacji.  

 

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

nr 6/2020 

 

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

Przystąpiono do uchwalenia Uchwały nr I/29/20 ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w 

ramach Naboru nr 6/2020. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

32. Podjęcie uchwały w sprawie nie wybrania operacji  do dofinansowania  

 

W związku z faktem, iż wniosek nie otrzymał minimalnej, wymaganej do wyboru operacji liczby punktów, Rada 

podjęła Uchwałę nr I/30/20 ws. nie wybrania operacji Jacht Klubu Opolskiego do dofinansowania.  

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.  

33. Omówienie naboru nr 7/2020 w ramach Przedsięwzięcia 2.3.2 - Rozwój oferty sektora rybackiego 

związanej z usługami turystycznymi i okołoturystycznymi. 

Przewodniczący Rady poinformował wszystkich Członków Rady, iż nie wpłynęły żadne wnioski 
o dofinansowanie w naborze nr /2020. W związku z czym przystąpiono do kolejnego punktu. 

34. Omówienie naboru nr 8/2020 w ramach Przedsięwzięcia 2.4.2 – Działania społeczne promujące specyfikę 

obszaru RLGD 

 

Przewodniczący dokonał podsumowania naboru, a następnie poinformował, że w ramach naboru 8/2020 

wpłynęły trzy wnioski:  

 

Imię i nazwisko /  
Nazwa Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Wnioskowana kwota dofinansowania 

(zł) 

Gmina Ozimek Święto Pstrąga 67 428,00 zł 

Gmina Tułowice Tułowickie Międzynarodowe 

Zawody Wędkarskie 

50 843,00 zł 
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Fundacja na rzecz Zamku 

Książęcego Niemodlin 1313 

Książęcy  Karp Niemodliński - 

organizacja działań promocyjnych 

w celu propagowania rybackiego 

dziedzictwa kulturowego  

49 724,00 zł 

 

35. Przystąpienie do oceny wniosku Gminy Ozimek w ramach naboru 8/2020.  

 

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 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 

omówili wysłane mailowo w dn. 23.06.2020r. wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnień/wyjaśnień w 

stosunku do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 30.06.2020r. 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 I/31/20 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 

77 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 67 428,00zł. Po dyskusji, Rada jednogłośnie 

podjęła decyzję o ustaleniu niższej, tj. 67 428,00zł .  

 

 

36. Przystąpienie do oceny wniosku Gminy Tułowice w ramach naboru 8/2020.  

 

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 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. 



            
 

Strona | 26  
 

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

omówili wysłane mailowo w dn. 25.06.2020r. wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnień/wyjaśnień w 

stosunku do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 03.07.2020r. 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 I/32/20 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 

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 50 843,00zł. Rada jednogłośnie podjęła decyzję o 

ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 50 843,00 zł. 

 

37. Przystąpienie do oceny wniosku Fundacji na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313  w ramach 

naboru 8/2020.  

 

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

omówili wysłane mailowo w dn. 23.06.2020r. wezwanie Wnioskodawcy do uzupełnień/wyjaśnień w 

stosunku do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 25.06.2020r. 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 I/33/20 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 



            
 

Strona | 28  
 

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

zostały przyznane jednogłośnie, za wyjątkiem: 

− kryterium nr 9 (Operacja stanowi odpowiedź na zdefiniowany problem społeczny) – głosy 

rozkładały się pomiędzy stwierdzeniem, że operacja stanowi odpowiedź na zdefiniowany problem 

społeczny (9pkt.), a stwierdzeniem, że operacja  nie stanowi odpowiedzi na problem społeczny (0 

pkt.). Ostatecznie za to kryterium przyznano 0 punktów większością głosów. 

 

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

70 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 49 724,00zł. Rada jednogłośnie podjęła decyzję o 

ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 49 724,00 zł. 

 

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

nr 8/2020 

 

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

Przystąpiono do uchwalenia Uchwały nr I/34/20 ws. zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią w 

ramach Naboru nr 8/2020. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

39. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 8/2020.  

 

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

ją wszystkim Członkom Rady. Wszystkie operacje zostało wybranych do dofinansowania, gdyż osiągnęły 

minimalną liczbę punktów i mieszczą się w limicie środków. Przystąpiono do podjęcia Uchwały w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach Naboru nr 8/2020. Uchwałę nr I/35/20 przyjęto jednogłośnie.  

 

40. Podjęcie Uchwał w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwot 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 I/36/20 w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku Gminy 

Ozimek, 

- nr I/37/20 w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku Gminy 

Tułowice, 

 - nr I/38/20 w sprawie wybrania Operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla wniosku 

Fundacji na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 , 
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41. Omówienie naboru nr 9/2020 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 6/2020 

wpłynął jeden  wniosek: 

Imię i nazwisko /  
Nazwa Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Wnioskowana kwota dofinansowania 

(zł) 

Gmina Murów Zagospodarowanie przestrzeni 

placu w Nowych Budkowicach 

poprzez budowę ciągu pieszo - 

jezdnego i wyposażenie w 

infrastrukturę promującą 

dziedzictwo kulturowe i 

przyrodnicze 

120 000,00zł  

 

42. Przystąpienie do oceny wniosku Gminy Murów w ramach naboru 9/2020.  

 

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, a także omówili wysłane mailowo w dn. 26.06.2020r. wezwanie Wnioskodawcy do 

uzupełnień/wyjaśnień w stosunku do przedmiotowego projektu oraz otrzymaną w dn. 29.06.2020r. 

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. 
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Przewodniczący dokonał podsumowania indywidualnych, roboczych ocen zgodności z LSR 

dokonanych przez Członków Rady w systemie PEOW, informując, że  wszystkie osoby 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 I/39/20 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 8 (Operacja ma charakter innowacyjny) – głosy rozkładały się pomiędzy stwierdzeniem, 

że operacja jest innowacyjna dla podmiotu, który reprezentuje Wnioskodawca (2 pkt.), a 

stwierdzeniem, że operacja nie jest innowacyjna (0 pkt.). Ostatecznie za to kryterium przyznano 2 

punkty większością głosów. 

− Kryterium 11  ( Operacja wpływa na rozwój oferty turystycznej lub rekreacyjnej obszaru)  - głosy 

rozkładały się pomiędzy stwierdzeniem, że operacja wpływa na rozwój oferty turystycznej co 

najmniej 1 miejscowości (3 pkt.), a stwierdzeniem, że operacja wpływa na rozwój oferty 

turystycznej co najmniej 1 gminy (6 pkt.).  Ostatecznie za to kryterium przyznano 3 punkty 

większością głosów. 

 

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

50 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 120 000,00 zł. Rada jednogłośnie podjęła decyzję o 

ustaleniu kwoty wsparcia we wnioskowanej wysokości, tj. 120 000,00zł 

 

 

 

 




