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

w dniu 27 maj 2014 r. 
 

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego i stwierdzenie prawomocności. 

2. Wypełnienie oświadczeń (dotyczy członków, którzy nie złożyli stosownych 

oświadczeń).  

3. Wybór Sekretarza oraz dwuosobowej Komisji Skrutacyjnej. 

4. Przedstawienie porządku posiedzenia i jego zatwierdzenie. 

5. Rozpatrzenie odwołania od oceny wniosku dla operacji polegającej na „Podnoszeniu 

wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej 

obszary zależne od rybactwa " dla sektora społecznego i gospodarczego – nabór nr IX 

1) Odwołanie dotyczące wniosku nr III/2014/89 złożonego przez Mieczysław Papież, o 

tytule „Zakup systemów szalunkowych jako inwestycja służąca rozwojowi firmy”. 

2) Odwołanie dotyczące wniosku nr III/2014/90 złożonego przez Damian Adam 

Korczyk, o tytule „Zakup aparatury diagnostycznej na potrzeby Przychodni 

Weterynaryjnej FELIS”. 

3) Odwołanie dotyczące wniosku nr III/2014/94 złożonego przez Zofia Iskierka, o 

tytule „Zakup maszyn do produkcji przez firmę Iskierka Produkcja Artykułów 

Sportowych Zofia Iskierka w Kętach”.  

   

Wniosek rozpatruje się wg następującego algorytmu: 

a) zapytanie o wykluczenia i stwierdzenie ilości członków Komitetu biorących 

udział w ocenie, 

b) przedstawienie opinii Zespołu Opiniującego, 

c) dyskusja, 

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

odwołania za zasadne. 

 

 w przypadku uznania odwołania za zasadne: 

 

e) 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. 

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

6. Rozpatrzenie odwołania od oceny wniosku dla operacji polegającej na „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" dla sektora 

społecznego i gospodarczego – nabór nr VIII 

1) Odwołanie dotyczące wniosku nr IV/2014/11 złożonego przez Fundacja Natura 

Polska, o tytule „Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody w obszarze 

działania Lokalnej Grupy Rybackiej „Dorzecze Soły i Wieprzówki”. 



2) Odwołanie dotyczące wniosku nr IV/2014/13 złożonego przez Oświęcimska Spółka 

Wodna, o tytule „Remont prawego brzegu Młynówki Oświęcimskiej w km 6+257 - 

6+959”. 

   

Wniosek rozpatruje się wg następującego algorytmu: 

a) zapytanie o wykluczenia i stwierdzenie ilości członków Komitetu biorących 

udział w ocenie, 

b) przedstawienie opinii Zespołu Opiniującego, 

c) dyskusja, 

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

odwołania za zasadne. 

 

 w przypadku uznania odwołania za zasadne: 

 

e) 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. 

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

7. Podjęcie uchwały Komitetu w sprawie list wybranych i niewybranych operacji dla 

operacji polegających na: 

 „Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od 

rybactwa " dla sektora gospodarczego i społecznego – nabór nr IX. 

 „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności 

zamieszkującej obszary zależne od rybactwa” dla sektora gospodarczego i społecznego 

– nabór nr IX. 

 „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" dla sektora społecznego i gospodarczego – nabór nr VIII. 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

Przewodniczący Komitetu 

 

Tomasz Król 


