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1. Otwarcie Posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady 
2. Podpisanie list obecności  
3. Ustalenie quorum 
4. Wybór Protokolanta 
5. Przedstawienie porządku obrad 
6. Przyjęcie porządku obrad 
7. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności,  uaktualnienie rejestru interesów 

i tabel wykluczeń 
8. Określenie listy członków z podziałem na sektory: publiczny, społeczny oraz 

gospodarczy zgodnie z § 15 ust 2 Regulaminu 
9. Przeprowadzenie kontroli sektorowości oraz grup interesu  
10. Podjęcie uchwał w sprawie wykluczeń Członków Rady z podziałem na sektory 
11. Przedstawienie i omówienie oceny wstępnej złożonych wniosków zgodności              

z LSR w ramach ogłoszeń o naborze wniosków: 
 Nr 1/2017 z dnia 10.04.2017. Budowa, remont, wyposażenie obiektów  

i miejsc związanych z rozwojem obszaru w oparciu o lokalne zasoby 
 Nr 2/2017 z dnia 10.04.2017. Budowa, remont, wyposażenie obiektów  

i miejsc służących rozwojowi społeczności lokalnej 
 Nr 4/2017 z dnia 10.04.2017. Rozwój działalności gospodarczej 

12. Ustalenie przez Radę list operacji zgodnych/ niezgodnych  dla naborów: 
 Nr 1/2017 z dnia 10.04.2017. Budowa, remont, wyposażenie obiektów  

i miejsc związanych z rozwojem obszaru w oparciu o lokalne zasoby 
 Nr 2/2017 z dnia 10.04.2017. Budowa, remont, wyposażenie obiektów  

i miejsc służących rozwojowi społeczności lokalnej 
 Nr 4/2017 z dnia 10.04.2017. Rozwój działalności gospodarczej 

13.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia list operacji zgodnych i niezgodnych z LSR 
dla wniosków będących przedmiotem posiedzenia w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020  

14. Przedstawienie, omówienie  oraz ocena złożonych wniosków w ramach ogłoszeń         
o naborze wniosków: 
 Nr 1/2017 z dnia 10.04.2017. Budowa, remont, wyposażenie obiektów  

i miejsc związanych z rozwojem obszaru w oparciu o lokalne zasoby 
 Nr 2/2017 z dnia 10.04.2017. Budowa, remont, wyposażenie obiektów i miejsc 

służących rozwojowi społeczności lokalnej 
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 Nr 4/2017 z dnia 10.04.2017. Rozwój działalności gospodarczej 
15.  Kontrola spójności ocen przez Sekretarza Rady 
16.  Omówienie spójności oceny Członków Rady  
17.  Zatwierdzenie przez Członków Rady własnych ocen. 
18.  Wydrukowanie i podpisanie własnych kart ocen według lokalnych kryteriów 

wyboru   
19.  Ustalenie przez Radę list operacji wybranych/niewybranych  dla naborów: 

 Nr 1/2017 z dnia 10.04.2017. Budowa, remont, wyposażenie obiektów  
i miejsc związanych z rozwojem obszaru w oparciu o lokalne zasoby 

 Nr 2/2017 z dnia 10.04.2017. Budowa, remont, wyposażenie obiektów  
i miejsc służących rozwojowi społeczności lokalnej 

 Nr 4/2017 z dnia 10.04.2017. Rozwój działalności gospodarczej 
20. Ustalenie przez Radę kwot wsparcia spośród wniosków wybranych  

do finansowania: 
 Nr 1/2017 z dnia 10.04.2017. Budowa, remont, wyposażenie obiektów  

i miejsc związanych z rozwojem obszaru w oparciu o lokalne zasoby 
 Nr 2/2017 z dnia 10.04.2017. Budowa, remont, wyposażenie obiektów  

i miejsc służących rozwojowi społeczności lokalnej 
 Nr 4/2017 z dnia 10.04.2017. Rozwój działalności gospodarczej 

21. Podjęcie uchwał indywidualnych sprawie wyboru zadań do finansowania w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla wszystkich naborów będących przedmiotem 
posiedzenia. 

22. Sprawy różne oraz wolne wnioski 
23. Zakończenie obrad 

 
       Przewodniczący Rady  

                

                Adam Hausman 


