Bałtów, dnia 17.0ż.2017 r.

Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działan ia rrKrzemienny Krąg"
odbytego w dnia ch 02.02.2017 r. i |7 .02.2017 r.

W dniu 0ż.02.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Stowatzyszenia LGD ,,,Krzemienny Krąg"
w Bahowie, 27-423 Bałtow 55 odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania ,,Kfzemienny Krąg" w celu przeprowadzenia oceny i wyboru wniosków w ramach
przeprowadzonych naborów

nr

1l20I7 dla Przedsięwzięcia 1.2.2 Spójne działania

LGD, nr 2l20l7 dla Przedsięwzięcia 2.ż.2 Powstanie
podmiotów gospodarczych, nr 3l20l7 dla Przedsięwzięcia 2.2.3 Powstanie
marketingowe obszaru

nowych
nowych

podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 34 roku życia.

Program Posiedzenia Rady:

1.
2.
3.
4.

Otwarcie posiedzenia, sprawdzenię listy obecności i stwierdzenie quorum.

Wybór protokolanta.
Przyjęcie porządku obrad.

Wypełnienie oświadczeń o przynalezności do grup interesów dotyczących naboru
wniosków nr tl2017.

5.

Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady
dotyczącego naboru nr

6.

ll20l7.

Przedstawienie listy wniosków

z

naboru

nr ll2017 pozytywnie ocenionych na

etapie

wstępnej weryfikacji.

7.

Podjęcie Uchwały zatwierdzającej listę wniosków spełniających warunki udzielenia
wsparcia w ramach naboru nt

8.
9.

ll20l7.

Wypełnienie oświadczeń o bezstronności dotyczących naboru wniosków nr ll2017

Przygotowanie listy członkow Rady biorących udziń

w

ocenie

w

.

ramach naboru

nr Il2017.

l0.

Ustalenie zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru nr ll20l7.

11. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy biorącychudział w ocenie w ramach naboru
wniosków nr ll2017.

12. Wypełnienie oświadczeń o przynalezności do grup interesów dotyczących naboru
wniosków

n_r

2l20l7.

13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwietdzęnia rejestru interesów członkow Rady
dotyczącego naboru nr żl20l7 .

14. Przedstawienie listy wniosków

z

naboru nr 2l20l7 pozytywnie ocenionych na etapie

wstępnej vleryfikacji.

15. Podjęcie Uchwały zatrł,ierdzającej listę wniosków spełniających waruŃi udzielerria
wsparcia w ramach naboru nr 2l20l7

16. Przedstawienie listy wnioskow

z

.

naboru nr 2l20I7 negatywnie ocenionych na etapie

wstępnej weryfikacji.
17

.

Podjęcie Uchwały zatwięrdzającej listę wniosków niespełniających warunków udzielenia
wsparcia w ramach naboru 2l20l7.

18. Wypełnienie oświadczei o bezstronności dotyczących naboru wniosków nr 2l20l7
19. Przygotowanie listy członków Rady biorących udział w ocenie

w

.

ramach naboru

nr 2l20l7.

20. Ustalenie zespołów oceniających poszczęgólne wnioski w ramach naboru nr

212017.

21. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy biorącychldział w ocenie w ramach naboru
wniosków nr żl20I7.

22. Wypełnienie oświadczeń o przynalezności do grup interesów dotyczących naboru
wniosków nr 3lż0l7.

23. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzęnia rejestru interesów członków Rady
dotyczącego naboru nr 312017.

24. Przedstawienie listy wniosków z naboru nr 3lż017 pozytywnie ocenionych na etapie
wstępnej weryfikacji.

25. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej listę wniosków spełniających warunki udzielenia
wsparcia w ramach naboru nr 312017.

26. Wypełnienię oświadczeń o bezstronności dotyczących naboru wniosków nr
27. Przygotowanie listy członkow Rady biorących udział w ocenie

w

312017.

ramach naboru

nr 3l20l7.

28. Ustalenie zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru nt 3l20l7.
29. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy biorącychudział w ocenie w ramach naboru
wniosków

ff 3l20l7.

30. Przerwa w posiedzeniu.
31. Wznowienie posiedzenia w dniu 17.02.2017

t.

3ż. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenię quorum.
33. Zapoznanie się członków Rady

z

ocenianym wnioskiem w ramach naboru wrriosków

nr 1l20l7.

31. Ocena operacji według kryteriow wyboru ptzez zespół oceniający.
35. Omówienie wniosku ze wskazaniem proponowanej oceny wraz z kwotą dofinansowania.
36. Głosowanie w sprawie oceny wniosku w ramach naboru nr llż0l7.
37

.

Podjęcie Uchwały w sprawie oceny wniosku nr 20161111w ramach naboru nr ll20l7.

38. Sporządzenię listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr ll2017.
39. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwietdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru
ll2017.

40. Zapoznarlie się członkow Rady
nr 2l20l7

4l.

z

ocęnianymi wnioskami w ramach naboru wniosków

.

Ocena operacji według kryteriów wyboru ptzez zespoły oceniające.

42. Omówienie wniosków

ze

wskazaniem proponowanej oceny

wraz z kwoĘ

dofinansowania.

43. Głosowanie w sprawie oceny poszczegolnych wniosków w ramach naboru nr 2l20l7

44'
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oceny wniosku nr

ż0l6l2ltw ramach

naboru

rlr

.

212017

w sprawie oceny wniosku nr 20161212 w ramach naboru nr 212017
w sprawie oceny wniosku nr 20161213 w ramach naboru nr 2l20l7

w sprawie oceny wniosku nr 201612111 w ramach naboru nr 2l20l7

45. Sporządzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 2l20l7

.

46. Podjęcie Uchwały w sprawię zatwięrdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru

2l20l7.

.

47

.

Sporządzenie listy operacji niewybranych w ramach naboru wniosków m żlż0l7.

48. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzęnia listy operacji niewybranych w ramach naboru
2l20l7.

49. Zapoznartie się członków Rady z ocenianymi wnioskami w ramach naboru wniosków
nr 3lż0l7.

50. Ocena operacji według kryteriów wyboru ptzęz zespoły oceniające.
51

. Omórvienie wniosków ze wskazaniem propollorvanej oceny wraz z

kwotą

dofinansowania.

52. Głosowanie w sprawie oceny poszczęgólnych wniosków w ramach naboru nr 3lż0l7.
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w sprawie oceny wniosku nr 20161313 w ramach naboru nr 3l20l7
w sprawie oceny wniosku nr 20161314 w ramach naboru nr 3l2Ot7
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55. Podjęcie Uchwały w sprawię zatwięrdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru
312017.

56. Zakończenie posiedzenia.
W dniu 02.02.2017 r. w posiedzęniu wzięli udziń:
Członkowie Rady:

1.

- sektor publiczny
2. Justyna Chamera - sektor publiczny
3. Justyna Niedziela - Gawlik - sektor publiczny
4. Dorota Wojtas - Lorek - sektor publicz
5. Konrad Zęlazowski - sektor społeczny
6. Teresa Łucka - sektor społeczny
7. Tomasz Fijoł - sektor społeczny
8. Małgorzata Gorz - sektor społeczny
9. Grzegorz Adamski - sektor społeczny
10. Piotr Stępień - sektor gospodarczy
Andrzej Jabłoński

11. Grzegorz Płaskociński

-

sektor gospodarczy

Osoby biorqce udział w Posiedzeniu:

.

1. Jarosław Kuba

-

Prezes Zarządu

2. Monika Gromczyk- pracownik Biura
4

3. Wioletta Dąbek - pracownik Biura
Przebieg Posied zenia Rady

Posiedzenie

Rady

Stowarzyszenia

LGD

Krąg"

,,Krzemienny

otworzył

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Jabłoński witając wszystkich zebranych.
Prawomocnośćobrad zostńa stwierdzona

-

w posiedzeniu wzięło udziń

1

1 członków Rady,

zgodnie zlistąobecności stanowiącąZałącznlk nr 1 do niniej szego protokołu.

Na Protokolanta jednogłośniewybrano Panią Justynę Niedzielę Gawlik,

która

wyraziła zgodę na pełnienie powierzonej funkcji.
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Jabłoński odczytń proponowany porządek obrad,
do którego nie wniesiono uwag. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Przewodniczący Rady wyjaśniłkoniecznośćwypełnienia oświadczeńo przyna|ezności

do grup interesów, po czym zarządził wypełnienie przez członków Rady povlyższych
oświadczei dotyczących naboru wniosków

ff ll20l7

.

Na podstawie złożonychoświadczeń przygotowany został rejestr interesów członków

Rady, który został zatwięrdzony Uchwałą ff 2l20t7

sprawie zatwięrdzenia rejestru

interesów członków Rady dotyczącego

stanowiącą Zńącznik nr

nini

ej sze

go protokołu

pr

w
naboru ff ll20l7

2

do

zyj ętąj e dno gło śnie.

Przewodniczący Rady przedstawił człotlkom Rady listę wniosków w ramach naboru
nr ll20l7, które zostały pozytywnie ocenione na etapie wstępnej weryfikacji.

nr

Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru
ll20l7 została zatwierdzona Uchwałą nr 312017 zatwierdzającą listę wniosków

spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr ll2017 stanowiącą Załącznik
nr 3 do niniejszego protokołu przyjętąjednogłośnie.

Przewodniczący Rady przypomniał zebrartym zasady bezstronności, po czym
zarządził wypełnienie ptzez członków Rady oświadczeń o bezstronnościdotyczących naboru

wniosków

nr 1l20l7. Na

podstawie złożonych oświadczeńzostńa przygotowana lista

członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 1l20t7. Na podstawie
pov,ryższej listy spośród członków Rady biorących udział w oceni

oceniający wniosek

w ramach naboru nr

112017.

ę został wybrany zespół

Lista członków Rady biorących ldział

w ocenie otaz lista zespołu oceniającego wniosek w ramach naboru nr ll20l7 zostały
zatwierdzone Uchwałą nr 4lż0l7 w sprawie ptzyjęcia listy biorących udział w ocenie
w ramach naboru wniosków nr ll20l7 stanowiącą Zńącznik nr 4 do niniejszego protokołu
przyj ętąj edno gło śnie.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził rvypełnienie przęz członków Rady
oświadczei o przynalezności do grup interesów dotyczących rraboru wniosków nr 2l20l7

.

Na podstawie złożonychoświadczenprzygotowany został rejestr interesów członków
Racly, który zostń zatwierdzony Uchwałą nr 5l20l7
interesów członków Rady dotyczącego naboru nr

w

sprawie zatwietdzenia rejestru

2lż0l7 stanowiącą Załącznik nr 5

do

niniej szego protokołu przyjętą j ednogłośnie.

Przewodniczący Rady przedstawił człotkom Rady listę wniosków w ramach naboru
nr ż12017,które zostńy pozytywnie ocenione na etapie wstępnej weryfikacji.

Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru
nr 212017 zostńa zatwierdzona Uchwałą nr 612017 zatwierdzającą listę wniosków
spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 2l20l7 stanowiącą Załącznik
nr 6 do niniejszego protokołu przyjętąjednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił członkom Rady listę wniosków

w

ramach naboru

ff

2l20l7, które zostńy negatywnie ocenione na etapie

wstępnej

weryfikacji.

Lista wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru

ff

212017 została zatwięrdzona Uchwałą nr 712017 zatwierdzającą listę wniosków

niespełniających warunków udzielenia wsparcia

w

ramach naboru

ff

2l20l7 stanowiącą

Zńącznik nr 7 do niniejszego protokołuprzyjętą jednogłośnie.
Przewodniczący Rady zarządzlł wypełnienie przez członków Rady oświadczeń

o

bezstronności dotyczących naboru wniosków

m żlż0l7.Na

podstawie złożonych

oświadczen została przygotowana lista członków Rady biorących udziń w ocenie w ramach
naboru nr 2lż0I7. Na podstawie powyższq listy spośród członków Rady biorących udział

w ocenie

zostały wybrane zespoły oceniające poszczególne wnioski

w

ramach naboru

nr 212017. Lista członków Rady biorącychudział w ocenie oraz lista zespołów oceniających
poszczególne wnioski w ramach naboru nr 2l20l7 zostńy zatwierdzone Uchwałą nr 8lż0l7

w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru wniosków nr

212017

stanowiąc ą Załącznik nr 8 do niniej sze go protokoł u przyjętą j edno głośnie.

Przewodniczący Rady zarządził wypełnienie ptzez członków Rady oświadczeń
o przynależnoŚci do grup interesów dotyczących naboru wniosków nr 312017.

Na podstawie złożonychoświadczenprzygotowany zostń rejestr interesów członków

Rady, ktory został zatwierdzony Uchwałą nr 9lż0l7 w sprawie zatwierdzenia rejestru

interęsów członków Rady dotyczącego naboru
nini

ej sze

ff

3l20I7 stanowiącą Załącznik nr 9 do

go protokołu przy j ętąj edno gło śnie.

Przewodniczący Rady przedstawił członkom Rady listę wniosków w ramach naboru
nt 32a77 ,które zostŃy pozytywnie ocenione na etapie wstępnej weryfikacji.

nl

Lista wniosków spełniających warunki udzielenie wsparcia w ramach naboru
3l20I7 została zatwierdzolua Uchwałą ffi l0l2017 zatwierdzającą listę wniosków

spełniających r,r,arunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 312017 stanorł,iącą Zńącznik

nr 10 do niniejszego protokołuprzyjętą jednogłośnie.

Przewodniczący Rady zarządził wypełnienie ptzez członków Rady oświadczeń

o

bezstronności doĘczących naboru wniosków

m 3l20l7. Na

podstawie złożonych

oświadczen zostńa przygotowana lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach
naboru nr 3l20l7. Na podstawie powyższej lisĘ spośród członków Rady biorących

ldziń

w ocenie zostały wybrane zespoły oceniające poszczególne wnioski w ramach naboru
rr 312017. Lista członków Rady biorących udział w ocenie oraz lista zespołów oceniających
poszczególne wnioski w ramach naboru nr 3lż0l7 zostały zatwierdzonę Uchwałą nr lllż0l7
w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru wniosków nr 3l20l7
stanowiąc ą Zńącznik nr

1

1 do niniej szego

protokołu przyjętą jednogłośnie.

Przewodniczący Rady zatządził przerwę w posiedzeniu.

W dniu

17.02.2017 r.

o

godz. 9.00

w

siedzibie Stowarzyszenia LGD ,,Krzemienny

Krąg" w Bałtowie, 27-4ż3 Bałtow 55 zostało wznowione Posiedzenie Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Dzińania ,,Ikzemienny Krąg" w celu przeprowadzęnia oceny
wniosków w ramach przeprowadzonych naborów

działania marketingowe obszaru

LGD, nr

ff

i

wyboru

112017 dla Przedsięwzięcia 1.2.2 Spójne

212017

dla Przedsięwzięcia 2.2.2 Powstanie

nowych podmiotów gospodarczych, nr 312017 dla Przedsięwzięcia 2.2.3 Powstanie nowych
podmiotów gosp odarczych prowadzonych przez osoby do 34 roku życia.

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Jabłoński powitał wszystkich zebranych członków.
Prawomocnośó obrad została stwierdzona

zgodnie

z

-

w posiedzeniuwzięło udziŃ 11 członków Rady,

listą obecności członkow Rady stanowiącą Załącznik nr 12 do niniejszego

protokołu.

W dniu 17.02.2017 r. w posiedzęniu wzięli udziń:
Członkowie Rady:

l.
2.

- sektor publiczny
- sektor publiczny

Andrzej Jabłoński
Justyna Chamera

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l0.

Justyna Niedziela

Dorota Wojtas

- Gawlik -

- Lorek -

Konrad Zelazowski
Teresa Łucka

-

-

sektor publiczny

sektor publiczny

sekJor społeczny

sektor społeczny

Tomasz Fijoł - sęktor społeczny
Małgorzata Górz

-

Grzegotz Adamski
Piotr Stępień

-

sektor społeczny

-

sektor społeczny

sektor gospodarczy

l 1. Grzegorz Płaskociński

-

sektor gospodarczy

Osoby biorqce udział w Posiedzeniu:

1. Jarosław Kuba

-

Prezes Zarządu

2. Monika Gromczyk- pracownik Biura
3. Wioletta Dąbek - pracownik Biura
Nastąpiło zapoznanie się członków Rady

z

ocenianym wnioskiem

w

ramach naboru

wniosków m Il2017.

Przewodniczący poprosił zespół oceniający o zreferowanie ocenianego przez nich
wniosku. Przedstawiciele zespołu omówili wniosek wskazując proponowaną ocenę wraz

z kwotą dofinansowania i uzasadnieniem swojej decyzji. Następnie Przewodniczący Rady
otworzył dyskusje nt. proponowanej oceny, do ktorych członkowie Rady nie wnieśli uwag.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad Uchwałą * sprawie oceny wniosku

w ramach naboru nr 1l20I7. Członkowie Rady przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr
1l20l7 w sprawie oceny wniosku nr

20161111

w ramach naboru ff ll2017

stanowiącą

ZŃącznlk nr 13 do niniejszego protokołu przyjętąjednogłośnie.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad Uchwałą ff

212017

w sprawię zatwierdzenia listy wybranych operacji w ramach naboru nr ll2017 stanowiącą
Załącznik nr 14 do niniejszego protokołuprzyjętą jednogłośnie.

Nastąpiło zapoznanie się członków Rady

z

ocenianymi wnioskami

w

ramach naboru

wniosków nr 2l20l7.
Przewodniczący popro sił poszczęgólne zespoły oceniaj ące o zreferowanie ocenionych

przęz nich wniosków. Przedstawiciele zespołów omówili kolejne wnioski wskazując
proponowaną ocenę wraz z kwotą dofinansowania i uzasadnieniem swojej decyzji. Następnie

Przęwodniczący Rady otworzył dyskusje nt. proponowanych ocen, do k-torych członkowie
Rady nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rad1, zarządził głosowanie

w

sprawie oceny kolejnych wniosków

w

nad poszczególnymi

ramach naboru

ff

Uchwałami

2l20l7. Członkowie Rady

przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr:

. ffi

3l20l7 w sprawie oceny wniosku nr 201612ll w ramach naboru

ff

212017

stanowią cą Zńącznik nr 1 5 do niniej szego protokołu przyj ętą j edno głośnie

o nr 4l20l7 w

sprawie oceny wniosku nr 2016lżlż w ramach naboru nr 2l20l7

stanowią cą Zńącznlk nr 1 6 do niniej szego protokoł u ptzyjętą j ednogłośnie

o nr

5l20l7

w

m

sprawie oceny wniosku

20161213

w

ramach naboru

m

2l20l7

stanowiąc ą Załącznik nr 1 7 do niniejszego protokołu przyjętąjednogłośnie

o nr

612017

w

sprawie oceny wniosku nr 20161214

w

ramach naboru

nr 2l20l7

stanowiąc ą Załącznik nr 1 8 do niniej szego protokołu ptzyjętąjednogłośnie

o nr

712017

w

sprawie oceny wniosku nr 20161215

w

ramach naboru nr 2l20l7

stanowią cą Załącznik nr 1 9 do niniej sze go protokoł u przyj ętą j edno gło śnie

o nr

8l20I7

w

ff

sprawie oceny wniosku

20161216

w

ramach naboru

ff

2l20l7

stanowiąc ą Zńącznik nr 20 do niniejszego protokołu przyjętąjednogłośnie

o nr 9l20l7 w

stanowią cą Załącznik nr

. nr l0l20l7 w

m

sprawie oceny wniosku

2I do niniej

ż0161217

sze go protokoł

nr

sprawie oceny wniosku

o nr 1tl20l7 w

u przyj

20161218

stanowią cą Zńącznik nr 2ż do niniej sze go protokoł

w

l

ramach naboru n-r 2l20l7
ętą j edno gło śnie

w ramach naboru nr 2l20l7

przyj ętą j edno gło śnie

sprawie oceny wniosku nr 201612110 w ramach naboru nr 2l20L7

stanowią cą Załącznlk nr ż3 do niniej szego protokoł u przyj ętą j edno głośnie

o nr l2l20l7 w
stanowi

ą

sprawie oceny wniosku

cą Załącznlk nr 2 4 do nini

ej sze

rr

201612111

go protokoł

l

w ramach

naboru nr 2l20l7

przyj ętą j edno gło śnie

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad Uchwałą nr l3l20l7

w sprawie zatv,lierdzenia listy wybranych operacji w ramach naboru nt 2lż017 stanowiącą
Zńącznik nr 25 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnieoraz Uchwałą nr t4lż017
w sprawie zatwierdzenia listy niewybranych operacji w ramach naboru nr 212017 stanowiącą
Załącznik nr 26 do niniej szego protokoł u przyj ętą j edno gło śnie.
Nastąpił o zapoznanie się członków Rady

z

ocenianymi wnioskami w ramach naboru

wniosków nr 3lż0l7.
9

Przewodniczący poprosił poszczęgólne zespoły oceniaj ące o zreferowanie ocenionych

przez nich wniosków. Przedstawiciele zespołów omówili kolejne wnioski wskazując
proponowaną ocenę vftaz zkwotą dofinansowania i uzasadnieniem swojej decyzji. Następnie

Przewodniczący Rady otworzył dyskusje nt. proponowanych ocen, do ktorych członkowie
Rady nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady zaruądzlł głosowanie

w

w

sprawie oceny kolejnych wniosków

nad poszczególnymi

Uchwałami

ramach naboru nr 3l20l7. Członkowie Rady

przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr:

. nr l5lż0l7 w

sprawie oceny wniosku nr 20161311

w ramach naboru m

312017

stanowiąc ą Załącznik nr 27 do niniej szego protokołu ptzyj ętąj edno gło śnie

o ff

1612017

w

w ramach naboru nr

sprawie oceny wniosku nr 20161312

312017

stanowiącą Załącznik nr 28 do niniej szego protokołl ptzyjętą jednogłośnie

o nr

17l20l7 w sprawie oceny wniosku nr

w

20161313

ramach naboru

nr 3l20l7

stanowią cą Załącznlk nt 29 do niniej szego protokoł u ptzyj ętą j edno gło śnie

o nr l8l20l7 w

sprawie oceny wniosku

m

w ramach naboru nr 3l20l7

20161314

stanowią cą Załącznlk nr 3 0 do niniej sze go protokoł u przyj ętą j edno gło śnie

. nr

19l20l7 w sprawie oceny wniosku nr

stanowią cą Załącznlk nr

3

w ramach naboru nr 3l20l7

20161315

1 do niniej szego protokoł u przyj ętą j edno gło śnie

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 20l20l7

w sprawie zatwierdzenia listy wybranych operacji w ramach naboru nr 3l20l7 stanowiącą
Załącznik nr 32 do niniej szego protokoł u przyj ętą j edno

gło śnie.

Na tym zakonczono posiedzente.
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