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     Członkowie Rady Programowej 

     Lokalnej Grupy Działania  

     Stobrawski Zielony Szlak 

      /wszyscy/ 

Zwołuję Posiedzenie Rady Programowej, które odbędzie się  

 

22 stycznia 2010 r. o godz.10
00

 

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie Posiedzenia 

2. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia 

3. Przedstawienie porządku Posiedzenia przez Przewodniczącego Rady 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Zatwierdzenia porządku posiedzenia 

b) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza posiedzenia, któremu powierza się m.in. obliczanie 

wyników głosowania członków Rady oraz inne czynności o podobnym charakterze. 

5. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa Opolskiego na operacje, które były 

przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych wnioskach o przyznanie pomocy w ramach naboru 

prowadzonego przez LGD o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 - Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju objętego Programem rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które nie odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych 

Projektów”  

7. Omówienie wniosku złożonego przez Gminę Popielów o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: 

„Dożynki Gminne – Popielów 2010” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  

b) Dyskusja 

c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 

8. Omówienie wniosku złożonego przez Gminny Ośrodek Kultury w Świerczowie o przyznanie pomocy na 

realizację operacji pn.: „Dożynki Gminne w Świerczowie” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  

b) Dyskusja 

c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 

9. Omówienie wniosku złożonego przez Ludowy Zespół Sportowy Burza w Gręboszowie o przyznanie pomocy na 

realizację operacji pn.: „Rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez budowę placu zabaw w Gręboszowie” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  



 
b) Dyskusja 

c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 

10. Omówienie wniosku złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Strzelcach  o przyznanie pomocy na 

realizację operacji pn.: „Utworzenie salki komputerowo – multimedialnej z dostępem do Internetu w 

Strzelcach” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  

b) Dyskusja 

c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 

11. Omówienie wniosku złożonego przez  Gminę Domaszowice o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: 

„Organizacja Dożynek Gminnych  w Domaszowicach” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  

b) Dyskusja 

c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 

12. Omówienie wniosku złożonego przez  Gminę Domaszowice o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: 

„Promocja turystyczna Gminy Domaszowice poprzez wydanie folderu i mapy turystycznej” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  

b) Dyskusja 

c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 

13. Omówienie wniosku złożonego przez Odnowę Wsi Szydłowice o przyznanie pomocy na realizację operacji 

pn.: „Budujemy lokalną oazę integracji społecznej  w Szydłowicach” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  

b) Dyskusja 

c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 

14. Omówienie wniosku złożonego przez Opolski Związek Wędkarski Wędkarski Klub Sportowy Gobio w 

Namysłowie o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: „Zalew Michalice oazą wędkarstwa na 

Stobrawskim Zielonym Szlaku” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  

b) Dyskusja 

c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 

15. Omówienie wniosku złożonego przez  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Siemysłów o przyznanie 

pomocy na realizację operacji pn.: „ Zagospodarowanie parku w Siemysłowie – etap I” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  

b) Dyskusja 

c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 

16. Omówienie wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Wspólnota Parafialna Biestrzykowice o przyznanie 

pomocy na realizację operacji pn.: „Odpocznij pod Hubertusem. Parafia jakiej nie znasz.” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  

b) Dyskusja 

c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 

17. Omówienie wniosku złożonego przez  Stowarzyszenie Wsi Brynica o przyznanie pomocy na realizację operacji 

pn.: „Interdyscyplinarne plenery Brynickie” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  

b) Dyskusja 

c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 



 
18. Omówienie wniosku złożonego przez  Ochotnicza Straż Pożarna  w Zawiści o przyznanie pomocy na realizację 

operacji pn.: „Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Zawiści” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  

b) Dyskusja 

c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 

19. Omówienie wniosku złożonego przez  Ochotnicza Straż Pożarna w Fałkowicach o przyznanie pomocy na 

realizację operacji pn.: „Doposażenie i remont świetlicy wiejskiej przy OSP Fałkowice” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  

b) Dyskusja 

c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 

20. Omówienie wniosku złożonego przez  Ochotnicza Straż Pożarna w Domaradzkiej Kuźni o przyznanie pomocy 

na realizację operacji pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Domaradzkiej Kuźni” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  

b) Dyskusja 

c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 

21. Omówienie wniosku złożonego przez  Ochotnicza Straż Pożarna  w Lubnowie o przyznanie pomocy na 

realizację operacji pn.: „Zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej przy OSP Lubnów” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  

b) Dyskusja 

c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 

22. Omówienie wniosku złożonego przez Ochotnicza Straż Pożarna  w Pokoju o przyznanie pomocy na realizację 

operacji pn.: „Remont podłogi w małej świetlicy wiejskiej przy OSP Pokój oraz doposażenie” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  

b) Dyskusja 

c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 

23. Omówienie wniosku złożonego przez Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju o przyznanie pomocy 

na realizację operacji pn.: „Podniesienie standardu funkcjonowania świetlicy wiejskiej Parafialnego Zespołu 

Caritas przy Parafii Podwyższenia Krzyża  Świętego w Pokoju.” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  

b) Dyskusja 

c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 

24. Omówienie wniosku złożonego przez  Stowarzyszenie Pokój OPP o przyznanie pomocy na realizację operacji 

pn.: „Stobrawskie Święto Produktów Lokalnych” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  

b) Dyskusja 

c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 

25. Omówienie wniosku złożonego przez Namysłowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych o przyznanie 

pomocy na realizację operacji pn.: „Wsparcie osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą 

poprzez szkolenia i indywidualne konsultacje” 

a)Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia oceny operacji  

b) Dyskusja 

c) Głosowanie Członków Rady w sprawie zgodności operacji z LSR. 

d) Głosowanie Członków Rady w sprawie operacji  według lokalnych kryteriów wyboru 

 

26. Przedstawienie wyników głosowań i przypadku wystąpienia sytuacji kreślonej w § 24 ust.8 Regulaminu Rady 

Programowej zastosowanie procedury głosowania tam określonej 



 
27. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady listy rankingowej operacji do zatwierdzenia do dofinansowania 

a) Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej operacji  

28. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „Dożynki Gminne – Popielów 2010”„do 

dofinansowania  

29. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „Dożynki Gminne w Świerczowie” do 

dofinansowania. 

30. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „Rozwijanie turystyki i rekreacji poprzez 

budowę placu zabaw w Gręboszowie” do dofinansowania. 

31. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „Utworzenie salki komputerowo – 

multimedialnej z dostępem do Internetu w Strzelcach” do dofinansowania. 

32. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „Organizacja Dożynek Gminnych  w 

Domaszowicach” do dofinansowania. 

33. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „Promocja turystyczna Gminy 

Domaszowice poprzez wydanie folderu i mapy turystycznej” do dofinansowania. 

34. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „Budujemy lokalną oazę integracji 

społecznej  w Szydłowicach” do dofinansowania. 

35. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „Zalew Michalice oazą wędkarstwa na 

Stobrawskim Zielonym Szlaku”„do dofinansowania  

36. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „Zagospodarowanie parku w 

Siemysłowie – etap I” do dofinansowania. 

37. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „Odpocznij pod Hubertusem. Parafia 

jakiej nie znasz” do dofinansowania. 

38. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „Interdyscyplinarne plenery Brynickie” 

do dofinansowania. 

39. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „Remont i doposażenie świetlicy 

wiejskiej w Zawiści” do dofinansowania. 

40. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „Doposażenie i remont świetlicy 

wiejskiej przy OSP Fałkowice” do dofinansowania. 

41. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w 

Domaradzkiej Kuźni” do dofinansowania. 

42. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „Zakup wyposażenie do świetlicy 

wiejskiej przy OSP Lubnów”do dofinansowania  

43. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „Remont podłogi w małej świetlicy 

wiejskiej przy OSP Pokój oraz doposażenie” do dofinansowania. 

44. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „„Podniesienie standardu 

funkcjonowania świetlicy wiejskiej Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii Podwyższenia Krzyża  Świętego 

w Pokoju.” do dofinansowania. 

45. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „Stobrawskie Święto Produktów 

Lokalnych” do dofinansowania. 

46. Podjęcie uchwały w sprawie wybrania bądź niewybrania operacji pn.: „Wsparcie osób zamierzających 

rozpocząć własną działalność gospodarczą poprzez szkolenia i indywidualne konsultacje” do dofinansowania. 

47. Wolne głosy, wnioski i zapytania 

48. Zakończenie Posiedzenia Rady 

 

 

                                                                                                                     Przewodnicząca Rady 

                                                                                                                           Joanna Ptaszek 


