
Bałtów, dnia 15.06.202l r.

Protokół z Posiedzenia Rady
Stow arzyszenia Lo ka lna G ru p a Działania rrKrzemien ny Krą g"

odbytego w dniu 15.06.202l r.

W dniu 15.06.2021 r. o godz.9.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD ,,Krzemienny
Krąg" w Bałtowie,27 - 423 Bałtów 55, odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna

Grupa Działania ,,Krzemienny Krąg" w celu rozpatrzenia protestów i ponownej oceny

wniosków do naboru nr ll202l Przedsięwzięcie 2.2.2 ,, Powstanie nowych podmiotów

gospodarczych".

Program Posiedzenia Rady:

1. Otwarcie posiedzenia, sprawdzenię listy obecności i stwierdzenie quorum.

ż. Wybor protokolanta.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wypełnienie oświadczęń o przynalezności do grup interesów dotyczących rozpatrzenia

protestów i ponownej oceny wniosków do naboru nr 112021.

5. Podjęcie Uchwały nr 34lżOżl zatwierdzającej rejestr interesów członków Rady w ramach

rozpatrzenia protestów i ponownej oceny wniosków do naboru nr llż02l.
6. Wypełnienie oświadczeń o bezstronności dotyczących rozpatrzenia protestów i ponolvnej

oceny wniosków do naboru nr llż02l.
7. Przygotowanie listy członkow Rady biorących udział w ocenie w ramach rozpatrzenia

protestów i ponolvnej oceny wniosków do naboru nr 112021.

8. Podjęcie Uchwały rr 35lż02l w sprawie zatwierdzęnia listy członków Rady podczas

posiedzenia doty cząaego tozpatrzenia protestów i ponownej oceny wnioskow do naboru

nr 1l202l.

9. Ustalenie zespołów oceniających poszczęgólne wnioski w ramachrozpatrzęnia protestów

i ponownej oceny wniosków do naboru rlr 112021 .

10. Podjęcie Uchwały nr 3612021 w sprawie zatwięrdzenia listy zespołów oceniających

poszczególne wnioski podczas posiedzenia dotyczącego rozpatrzenia protestów

i ponownej oceny wniosków do naboru nr ll202l.
1 1. Zapoznanię członków z treścią protestów jakie wpłynęły do LGD.
12. Zapoznanie się członkow Rady z ocenianymi wnioskami w ramachrozpatrzęnia protestów

do naboru nr Il2021.

13. Ocena wniosków w ramach rozpatrzenia protestów według kryteriów wyboru przez

zespoły oceniające.

14. Omówienie wniosków w ramach rozpattzęnia protestów zę wskazaniem proponowanej

oceny wraz zkwotą dofinansowania.



1 5. Głosowanie w sprawie oceny poszczególnych wniosków w ramach rozpatrzenia protestów

znaborurlr 112021 i podjęcie Uchwał:

. Nr 37l202l w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru na etapie protestu

wniosku ż02llll5 w ramach naboru nr Il2021.

o Nr 38/2021 w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru na etapie protestu

wniosku 202llll10 w ramach naboru nr 1l202l.

. Nr 39l202t w sprawie oceny operacji według kryteriow wyboru na etapie protestu

wniosku 202111115 w ramach naboru nr l12021.

l 6. Zakończęnię po siedzenia.

W dniu 15.06.202l i. w posiedzeniuwzięli udziŃ

Członkowie Rady:

1. Justyna Niedziela - Gawllk - Członek Rady reprezenĘe grupę interesu publiczną,

ż. Dorota Wojtas - Lorek - Członek Rady reprezentuje grupę interesu publiczn4,

3. Teresa Łucka - Członek Rady reprezentuje grupę interesu publiczfl4,

4. Henryka Staroszcztik- Członek Rady nie reprezentuje żadnej grupy interesu,

5. Marek Łata - Członek Rady reprezentuje grupę interesu publiczną,

6. Katarzyna Halat - Członek Rady nie reprezentuje żadnej grupy interesu,

7 . Katarzyna Borowska - Członek Rady nie reprezentuje żadnej grupy interesu,

8. BożenaRyciak - Pospischil - nie reprezentlje żadnej grupy interesu,

9. Tomasz Okręt - nie reprezentuje zadnej grupy interesu,

10. Ilona Chlebna - nie reprezentuje żadnej grupy interesu.

Osoby biorqce udział w Posiedzeniu:

Justyna Chamera - pracownik Biura.

Przebieg Posied zenia Rady
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD ,,Krzemienny Krąg" otworzyła

PrzewodniczącaRady Pani Justyna Niedziela - Gawlik witając wszystkich zebranych.

Prawomocność obrad zostńa stwierdzona - w posiedzęniu wzięło udziń 10 członków Rady,

zgodnie z listą obecno ści stanow iącą załącznik do niniej szego protokołu.

Na Protokolanta jednogłośnie wybrano Panią Katarzynę Halat, ktora wyrazlłazgodęna

pełnienie powier zonej funkcj i.

Przewodnicząca Rady Pani Justyna Niedziela - Gawlik odczytała proponowany

porządek obrad, do ktorego nie wniesiono uwag. Porządek obrad zostń zatwierdzony
, jednogłośnie.

Rada przystąpiła do prac nadrozpatrzenięmprotestów złożonych w ramach oceny wniosków

z naboru 1l202I .



Przewodnicząca Rady zarządzlła wypełnienie ptzez członków Rady oświadczeń
o PrzynaleznoŚci do grup interesów dotyczących rozpatrzenia protestów i ponownej oceny

wniosków do naboru nr ll2021. Na podstawte złożonych oświadczeń przygotowany został
rej estr interesów członków Rady, z ktorego wynik a, że grupa interesu publiczna nie ma więcej

niZ 49oń głosów. Rejestr dotyczący rozpatrzenia protestów i ponownej oceny wniosków do

naboru nr ll202l został zatwierdzony Uchwałą nr 3412021 stanowiącą załącznik do niniejszego
protokołu. Uchw ałę przyjęto j ednogłośnie.

Przewodnicząca Rady przypomniała zebranym zasady bezstronności, po czym
zarządzlła wypełnienie przęz członków Rady oświadczeń o bezstronności dotyczących
rozpatrzenia protestów i ponownej oceny wniosków do naboru nr ll2021. Na podstawie

złożonych oświadczenzostałaprzygotowana lista członków Rady biorącychudziałw ocenie w
ramach rozpatrzenia protestów i ponownej oceny wniosków do naboru nr tl202t. Lista
członków Rady biorącychudziń w ocenie w ramachrozpattzeniaprotestów i ponolvnej oceny

wniosków do naboru nr 1l20żl zostałazatwierdzotaUchwałą nr 3512021 stanowiącą załącznik
do niniejszego protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Na podstawie powyższej listy
spośród członków Rady biorących udziń w ocenie zostńy wybrane zespoły oceniające

poszczególne wnioski w ramachrozpattzęniaprotestów i ponownej oceny wniosków do naboru

nr 1lŻ021. Lista zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach rozpatrzenia

protestów i ponownej oceny wniosków do naboru nr ll202l została zatwięrdzona Uchwałą
nr 3612021 stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu, przyjętąjednogłośnie.

Po podjęciu uchwał nastąpiło zapoznanię się człoŃow Rady z treścią protestów jakie

wpłynęły do LGD od wnioskodawców: Pawła Maciejko, Mariki Rzęsy -Łasiszoraz Damiana

Pszonaka. Przewodnicząca równiez poinformowała o proteście jaki został złożony przez

wnioskodawcę Piotra Wawrzaka. Protest pozostaje pozostawiony bez rozpattzęnia ze względu
na fakt złożenia go po terminie określonym ptzępisami.

Przewodniczącapoprosiłaposzczególne zespoły oceniającę o zreferowanie ocenionych
przez nich wniosków zę szczegóInym odniesieniem do kwestionowanych przęz

wnioskodawców w złożonych protestach kryteriów. Przedstawiciele zespołów omowili kolejne
wnioski wskazując proponowaną ocenę wraz z kwotą dofinansowania i uzasadnieniem swojej

decyzji. Następnie Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusje nt. proponowanych ocen.

Do przedstawionych propozycji członkowie Rady nie wnieśli uwag.

Przewodnicząca Rady zarządzlła głosowanie nad poszczęgólnymi Uchwałami
w sprawie rozpatrzenia protestów i ponownej oceny wniosków do naboru nr ll202l.
By oceniane wnioski były rozpatrywane w sposób bezstronny podczas głosowania

Przewodnicząca Rady wykluczyła następujące osoby z głosowania nad wnioskami:
. Wniosek 202llll5 - wykluczeni: Henryka Staroszczuk,

o Wniosek 202lllll0 - wykluczeni: Henryka Staroszczuk,



. Wniosek 202ll1ll5 - wykluczeni: Teresa Łucka,

Następnie głosowano nad uchwałami:

Nr 37l202l w'sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru na etapie protestu wniosku
2021lll5 stanowiącązałącznik do niniejszego protokołu przyjętąjednogłośnie,

Nr 38/202l w sprawie oceny operacji według kryteriów wyboru na etapie protestu wniosku
202ll1ll0 stanowiącązałącznik do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie,

Nr 39l202l u,sprawie oceny operacji według kryteriow wyboru na etapie protesfu wniosku
202ll1l15stanowiącązałącznik do niniejszego protokołu przyjętąjednogłośnie.

We wszystkich trzech omawianych wnioskach, do których oceny złożono protesty
pozostawiono oceny napoprzednim poziomie tym samym rozpatrując protesty negatywnie.

Na tym zakonczono posi edzenie.

Przewodniczący Rady protokolant


