
 

 

                      
                            
             
                                      

                    
     Gryfice, dnia 26.07.2022 r. 

 

ZAWIADOMIENIE 
 

         Zawiadamiam, że na podstawie § 9 i § 12 Regulaminu Rady Decyzyjnej  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Gryflandia” w związku z pismem z Urzędu 

Marszałkowskiego z dnia 26.07.2022 r. (data odbioru) w sprawie złożenia wyjaśnień                           

do złożonej dokumentacji dot. wyboru operacji w ramach konkursu nr 3/2022 objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „Rozwoju 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej ”,  zostaje zwołane posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania 

„Gryflandia”, które odbędzie się w dniu 01.08.2022 r. o godz. 9⁰⁰  w sali konferencyjnej                

w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gryflandia”, ul. Nowy Świat 6,72-300 Gryfice. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Złożenie deklaracji bezstronności i poufności w procesie oceny i wyboru operacji. 

    4.   Podjęcie uchwały nr XIX/182/22 Rady Decyzyjnej LGD Gryflandia z dnia 01.08.2022r.  

zmieniającej uchwałę nr XVIII/165/22 z dnia 30.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy 

operacji zgodnych z LSR w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej                                     

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.  

    5.   Podjęcie uchwały nr XIX/183/22 Rady Decyzyjnej LGD Gryflandia z dnia 01.08.2022r.  

zmieniającej uchwałę nr XVIII/166/22 z dnia 30.05.2022 r. w sprawie zatwierdzenia listy 

operacji wybranych w ramach naboru nr 3/2022 na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej                        

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

  6.   Podjęcie uchwały nr XIX/184/22 Rady Decyzyjnej LGD Gryflandia z dnia 01.08.2022r. 

zmieniającej uchwałę nr XVIII/168/22 Rady Decyzyjnej LGD Gryflandia z dnia 30.05.2022 r. 

w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwój 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej.  

7. Podjęcie uchwały nr XIX/185/22 Rady Decyzyjnej LGD Gryflandia z dnia 01.08.2022r. 

zmieniającej uchwałę nr XVIII/167/22 Rady Decyzyjnej LGD Gryflandia z dnia 30.05.2022 r. 

w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Rozwój 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej.  

 



8. Wolne wnioski. 

9. Zakończenie posiedzenia.  

 

  

 

 

  Przewodniczący Rady Decyzyjnej 

 /-/ Maciej Emski 


