
 
 

 

 
                                                                                              Dobiegniew, 18.04.2018 r. 

 

Porządek obrad posiedzenia Zarządu 

RLGD Pojezierza Dobiegniewskiego 

 

1. Powitanie i rozpoczęcie posiedzenia Zarządu RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 21.03.2018r. 

5. Informacja o wysłaniu do Urzędu Marszałkowskiego pisma o dokonaniu zmian w  procedurze 

 i kryteriów wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z dołączeniem  

do formularza WoD dwóch oświadczeń  dla wnioskodawcy. 

6. Informacja o wysłaniu do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze dokumentów dotyczących zmian  

w  Statucie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” 

7. Informacja o wysłaniu do Urzędu Marszałkowskiego pisma o zmianach w Statucie Rybackiej 

Lokalnej Grupy Działania RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”. 

8. Informacja z Sądu Rejonowego w Zielonej Górze  o wpisie do KRS  zmian w  Statucie Rybackiej 

Lokalnej Grupy Działania RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie”. 

9. Informacja o wysłaniu do Urzędu Marszałkowskiego pisma wyjaśniającego  do braków/złożenia 

wyjaśnień do Wniosku o Dofinansowanie w ramach operacji współpracy. 

10. Informacja o wpłynięciu pisma z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze wzywające  

do usunięcia braków/złożenia wyjaśnień w zakresie działania „Koszty bieżące i aktywizacja”  

na rok 2017 (II etap) oraz o przekazaniu poprawionego WoP wraz z wyjaśnieniami  

i uzupełnieniem braków na „Koszty bieżące i aktywizację” II etap 2017. 

11. Informacja o wysłaniu odpowiedzi na Uwagi zawarte w liście Kontrolnej Weryfikacji Operacji PO 

„Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 sporządzonej w ramach kontroli realizacji działania 

„Koszty bieżące i aktywizacja” przeprowadzonej w dniu 27.03.2018  r. 

12. Informacja o wpłynięciu pisma z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze o  rozliczeniu 

operacji własnej pt. „Smaki Pojezierza- VI Regionalny Dzień Rybaka” oraz o zaakceptowaniu 

przez RLGD przedmiotowego rozliczenia. 

13. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

15. Przedstawianie  zmian w zał. nr 2 Harmonogram planowanych naborów wniosków do Umowy 

Ramowej (limit środków na poszczególnych celach, termin planowanych naborów). 

 

Rybacka Lokalna Grupa Działania  

„Pojezierze Dobiegniewskie”  
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16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w zał. nr 2 Harmonogram planowanych 

naborów wniosków do Umowy Ramowej. 

17. Informacja o podpisaniu umowy w o Dofinansowanie w ramach projektu współpracy  

pt. Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów RLGD „Pojezierze 

Dobiegniewskie” w  Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.   

18. Informacja o przygotowaniach do szkolenia dla członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej 

oraz pracowników biura w dniu 19.04.2018 r. w Willi Stanisław w Chrapowie. 

19. Omówienie przygotowań do imprez  realizowanych jako operacje własne („Smaki pojezierza-VII 

Regionalny Dzień Rybaka”, „Poznaj nasze  pojezierze -cykl imprez plenerowych”). 

20. Omówienie przygotowań do realizacji projektu współpracy pt. „Wsparcie aktywności  

i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów RLGD "Pojezierze Dobiegniewskie". 

21. Podjęcie uchwały w sprawie: poniesienia kosztów realizacji operacji współpracy pt. Wsparcie 

aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów RLGD „Pojezierze 

Dobiegniewskie”. 

22. Składki członkowskie. 

23. Sprawy różne, dyskusja. 

24. Zakończenie posiedzenia Zarządu. 

 


