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Nr sprawy: LGDZC.0121.2.2019 Debrzno, dnia 24 maja 2019 r.  

Sz. P. 

______________________ 

 Zawiadamiam, że w dniu 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 15.00  

w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie przy ul. Ogrodowej 26, odbędzie się 

posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD Ziemi Człuchowskiej.  
 

Planowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia oraz zdolności do podejmowania prawnie 

wiążących uchwał. 

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

4. Wypełnienie deklaracji bezstronności przez Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania Ziemi Człuchowskiej, sporządzenie tabeli wykluczeń oraz uzupełnienie rejestru 

interesów.   

5. Przekazanie wniosków do oceny.  

6. Omówienie wniosków złożonych w ramach naborów nr od 18/2019 do 30/2019 w przedmiocie 

wstępnej oceny wniosków (złożonych w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze) 

oraz oceny kompletności lub braków i rozbieżności złożonych dokumentów. 

7. Podjęcie uchwały nr 4/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących 

naboru nr 18/2019. 

8. Podjęcie uchwały nr 5/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących 

naboru nr 19/2019. 

9. Podjęcie uchwały nr 6/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących 

naboru nr 20/2019. 

10. Podjęcie uchwały nr 7/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących 

naboru nr 21/2019. 

11. Podjęcie uchwały nr 8/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących 

naboru nr 22/2019. 

12. Podjęcie uchwały nr 9/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków dotyczących 

naboru nr 23/2019. 

13. Podjęcie uchwały nr 10/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków 

dotyczących naboru nr 24/2019. 

14. Podjęcie uchwały nr 11/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków 

dotyczących naboru nr 25/2019. 

15. Podjęcie uchwały nr 12/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków 

dotyczących naboru nr 26/2019. 

16. Podjęcie uchwały nr 13/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków 

dotyczących naboru nr 27/2019. 

17. Podjęcie uchwały nr 14/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków 

dotyczących naboru nr 28/2019. 



Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej 
ul. Ogrodowa 26 
77-310 Debrzno 
tel. 59 83 35 930 
e-mail biuro@lgdzc.pl 

 
18. Podjęcie uchwały nr 15/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków 

dotyczących naboru nr 29/2019. 

19. Podjęcie uchwały nr 16/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia wstępnej oceny wniosków 

dotyczących naboru nr 30/2019. 

20. Zatwierdzenie wykazu oceny kompletności lub braków i rozbieżności złożonych dokumentów. 

21. Przedstawienie zmian Kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany 

kryteriów. 

22. Podjęcie uchwały nr 17/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia Kryteriów wyboru operacji wraz  

z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. 

23. Przedstawienie zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR. 

24. Podjęcie uchwały nr 18/RI/2019 w sprawie zatwierdzenia Procedury wyboru i oceny operacji  

w ramach LSR. 

25. Sprawy bieżące. 
        

W przypadku braku, co najmniej połowy składu Członków Rady Stowarzyszenia LGD Ziemi 

Człuchowskiej, zebranie odbędzie się w II terminie z takim samym porządkiem obrad tego samego 

dnia, tj. 3 czerwca 2019 r. o godz. 15.15 w Ośrodku/ Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie  

(ul. Ogrodowa 26).  
 

 

Pouczenie: Zgodnie z §12 ust. 4 Regulaminu Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej na 
posiedzeniu zwołanym w II terminie, Rada LGD Ziemi Człuchowskiej będzie zdolna do podejmowania uchwał bez 
względu na liczbę obecnych członków. 

  Z poważaniem 

 
 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Projekty uchwał wraz z załącznikami. 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat, 

2. A/a 


