
Porządek posiedzenia Komitetu 
Lokalnej Grupy Rybackiej „Dorzecze Soły i Wieprzówki” 

w dniu 3 kwietnia 2013 r. 
 
 

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego i stwierdzenie prawomocności. 

2. Wypełnienie oświadczenia o bezstronności (dotyczy członków, którzy nie złożyli 

stosownego oświadczenia).  

3. Wybór Sekretarza oraz dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej. 

4. Przedstawienie porządku posiedzenia i jego zatwierdzenie. 

5. Rozpatrzenie odwołań od oceny wniosków dla operacji polegających na: 

 "Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych 

od rybactwa” - sektor społeczny i gospodarczy: 

 

a) Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka Św. Bartłomieja Ap., 

Nr wniosku: I/2013/48 

Tytuł operacji: „Projekt budowy boisk sportowych na terenie dawnego stawu 

hodowlanego.” 

 

b) Wnioskodawca: Towarzystwo Promocji Ryb 

Nr wniosku: I/2013/52 

Tytuł operacji: „Karp-ślepowron dwa bratanki” 

 

 „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji 

zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia 

dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem” - sektor społeczny i gospodarczy. 

 

a) Wnioskodawca: Stanisław Korczyk 

Nr wniosku: II/2013/8 

Tytuł operacji: „Zakup ciągnika i maszyn rolniczych dla gospodarstwa rolniczego 

w Kętach." 

 

b) Wnioskodawca: TUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Nr wniosku: II/2013/15 

Tytuł operacji: „Zakup maszyn i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia 

działalności usługowej przez uprawnionego do rybactwa - firmę TUR sp. z o.o.” 

 

 „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zależne od rybactwa" - sektor społeczny i gospodarczy. 

 

a) Wnioskodawca: Spec-Bruk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Sp. Komandytowa 

Nr wniosku: III/2013/57 

Tytuł operacji: „Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń na potrzeby rozwoju 

firmy Spec-Bruk.” 

 

b) Wnioskodawca: TUR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Nr wniosku: III/2013/62 

Tytuł operacji: . „Zakup samochodów dostawczych wraz z basenami oraz 

wyposażenia punktu sprzedaży bezpośredniej przez uprawnionego do rybactwa 

firmę TUR sp. z o.o.” 

 

c) Wnioskodawca: Sebastian Stawowczyk 

Nr wniosku: III/2013/65 

Tytuł operacji: „Zakup 20 szt. urządzeń do automatycznej sprzedaży zniczy, wraz 

z montażem i monitoringiem.” 



 

d) Wnioskodawca: Barbara Spadek 

Nr wniosku: III/2013/66 

Tytuł operacji: „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych pod 

działalność.” 

 

  Odwołania rozpatruje się wg następującego algorytmu: 

a) odczytanie treści odwołania  

b) zapytanie o wykluczenia i stwierdzenie ilości członków Komitetu biorących 

udział w ocenie, 

c) przedstawienie opinii Zespołu Opiniującego, 

d) dyskusja, 

e) podjęcie uchwały o decyzji Komitetu w sprawie uznania lub nieuznania 

odwołania za zasadne. 

 

 w przypadku uznania odwołania za zasadne: 

 

f) ocena wniosku wg kryteriów,  

Oceny dokonuje się na kartach wyboru projektu, które przekazuje się Komisji 

Skrutacyjnej. Komisja Skrutacyjna sprawdza poprawność wypełnienia kart. Karty 

wypełnione niekompletnie lub nieprawidłowo zwracane są do poprawy przez 

członka Komitetu. Komisja dokonuje obliczenia ilości uzyskanych punktów dla 

operacji uznanych za zgodne z LSROR. 

g) podjęcie uchwały Komitetu w sprawie wyboru operacji po odwołaniu. 

6. Podjęcie uchwał Komitetu w sprawie list wybranych i niewybranych operacji dla operacji 

polegających na: 

 "Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych 

od rybactwa” - sektor społeczny i gospodarczy 

 

 „Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji 

zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia 

dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem" - sektor gospodarczy i społeczny 

 

 „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” - sektor gospodarczy i społeczny 

 

 „Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych 

od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału 

produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski 

żywiołowej” - sektor społeczny i gospodarczy. 

7. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Komitetu 

 

 

Tomasz Król 


