
Bałtów, dnia 07.03.2017 r.

Protokół z Posiedzenia Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania rrKrzemienny Krąg"

odbytego w dniu 07.03.2017 r.

W dniu 07.03.2017 r. o godz. 13.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD ,,Krzemienny I3ąg"

w Bałtowie, 27-423 Bałtow 55 odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Działania ,,Iłzemienny Krąg" w celu przeprowadzęnia ponownej oceny i wyboru wniosków

do ktorych wpłynęły protesty w ramach przeprowadzonego naboru nr 3l20l7 dla

Przedsięwzięcia ż.2.3 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przęz

osoby do 34 roku życia.

Program Posiedzenia Rady:

1. Otwarcie posiedzenia, sprawdzenie listy obecności i stwierdzenię quorum.

ż. Wybór protokol anta.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie protestu od decyzji Rady dotyczących naboru wniosków nr 3lż0l7 oraz

podj ęcie stosownych uchwał:

a) Zapoznanie zebranych z tresctą protestu, który wpłynął do Biura LGD w ramach

naboru wnioskow nr 3lż017.

Wypełnienie o świad c zeń doty czący ch przynależności do grup intere sów.

Podjęcie Uchwały Nr ll2017 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów

członków Rady dotyczącego wniosków do których oceny złożone zostały protesty

w ramach naboru wniosków ff 312017.

Wypełnienie ośw-iadc zei o bezstronności

Przygotowanie listy członków Rady biorącychudział w ponownej ocenie wniosku,

do ktorego oceny złożony zostŃ protest w ramach naboru wnioskow nr 3l20l7 .

Ustalenie zespołu oceniającego wniosek, do którego oceny złożony został protest

w ramach naboru wniosków ff 312017.

g) Podjęcie Uchwały Nr 212017 w sprawie przyjęcia listy biorących udział

w ponownej ocenie wniosków do których oceny złożone zostaŁy protesty

w ramach naboru nr 3l20I7 .

b)

c)

d)

e)



5.

6.

h) Ponowna ocena wniosku.

Podjęcie Uchwały Nr 3/2017 w sprawie ponownej oceny wniosku nr 20161315 do którego

oceny wpłynął protest w ramach naboru wniosków m 3l20l7 .

Zakończenie po siedzeni a.

W dniu 07.03.2017 r. w posiedzeniu wzięli udział:

Członkowie Rady:

1. Andrzej Jabłoński - sektor publiczny

2. Justyna Chamera - sektor publiczny

3. Justyna Niedziela - Gawlik - sektor publiczny

4. Dorota Wojtas - Lorek - sektor publiczny

5. Konrad Żelazowski - sektor społeczny

6. Teresa Łucka - sektor społeczny

7 . Tomasz Fijoł - sektor społeczny

8. Małgorzata Górz - sektor społeczny

9. Grzegorz Adamski - sektor społeczny

10. Piotr Stępień - sektor gospodarcz>r

1l. Grzegorz Płaskocinski - sektor gospodarczy

Osoby biorqce udział w Posiedzeniu:

1. Jarosław Kuba - Prezes Zarządu

2. Monika Gromczyk- pracownik Biura

3. Wioletta Dąbek - pracownik Biura

Przebieg posiedzenia Rady

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD ,,Ktzemienny Krąg" otworuył

Przewodniczący Rady Pan Andrzej labłoński witając wszystkich zebranych.

Prawomocność obrad została stwierdzona - w posiedzeniuwzięło udziń 11 członków Rady,

zgodnie z|istą obecności stanowiącąZŃącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Na Protokolanta jednogłośnie wybrano Panią Justynę Niedzielę Gawlik, która

vrryrazlła zgodę na pełnienie powi erzonej funkcji.

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Jabłoński odczytał proponowany porządek obrad,

do którego nie wniesiono uwag. Porządek obrad został zatwierdzonyjednogłośnie.



Przewodniczący Rady poinformował zebtanych, ze do Biura Stowarzyszenia Lokalna

Grupa Działania ,rKTzemienny Krąg" wpłynął jeden (1) Protest dotyczacy wyboru i oceny

Rady rł, ramach naboru wniosków m 3l20l7. Przewodniczący poinformował, że Protest

dotyczy wniosku nr 20161315 (lista wniosków, do których oceny złożone zostały protesty

stanowi Załącznik nr 2 do niniej szego protokołu).

Następnie zębrani zapoznali się zę złożonym protestern dotyczącyn ooeny wniosku

ttt 20161315 złożonego w ramach naboru wniosków nr 3l20l7.

Na podstawie złożonych oświadczeiprzygotowany został rejestr interesów członków

Rady, ktory zostŃ zatwierdzon>r Uchwałą nr 112017 w sprawie zatwierdzenia rejestru

interesów członków Rady dotyczącego wniosków do ktorych oceny złożone zostały protesty

w ramach naboru wnioskow nr 3l20l7 stanowiącą Zńącznik nr 3 do niniejszego protokołu

pr zyj ętąj edno gło śni e.

Przewodniczący Rady przypomniał zebranym zasady bezstronności, po czym

zarządził wypełnienie ptzez członków Rady oświadczeń o bezstronności dotyczących

wniosku do ktorego oceny wpłynął protest w ramach naboru wniosków nl 3l20l7. Na

podstawie złożonych oświadczeń zostńa przygotowana lista członków Rady biorących udział

w ponownej ocenie wniosku, do którego oceny wpłynął protest w ramach naboru wnioskow

nr 3l20l7. Na podstawie powyższej listy spośród członkow Rady biorących udział w ocenie

zostń wybrany zespół ponownie oceniający wniosek nr 20161315. Lista człoŃów Rady

biorących udział w ponownej ocenie oraz lista zespołów oceniających wnioski do których

oceny złożonę zostŃy protesty w ramach naboru nr 312017 zostńy zatwierdzone Uchwałą nr

2l20I7 w sprawie przyjęcta listy biorących udziń w ocenie wniosków do ktorych oceny

złożonę zostały protesty w ramach naboru wniosków nr 312017 stanowiącą Zńącznik nr 4 do

niniej szego protokołu przyjętą j ednogłośnie.

CzłoŃowie Rady przeszlt do ponownej oceny oprotestowanego wniosku.

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie treści protestu oraz streszczenia wniosku

nr 20161315. Po przeprowadzonej dyskusji nad ocenianym wnioskiem trzyosobowy zespół

oceniający przystąpił do oceny wniosku. Analizljąc ponownie złożony wniosek

o dofinansowanie operacji oraz zapoznając się ze złożonym Protestem podjęto decyĄę

o podtrzymaniu wyniku oceny przyjętego uchwałą Nr l9l2017 z dnia 17 .0ż. 2017 r. Rady

Programowej Stowarzyszenia LGD ,,Krzemienny Krąg" w wyniku ktorej wniosek jest zgodny

z LSR i otrzymał 21 pkt podczas oceny według lokalnych kryteriów wyboru, został wybrany

do dofinansowania, nie mieści się w limicie środkow przeznaczonych w ramach naboru

nr 3l20l7. Ponowna ocena wniosku nr 20161315 została zatwierdzona Uchr,vałą Nr 3/2017



w sprawie ponowrej oceny wniosku nr 20161315l do którego oceny wpłynął protest w ramach

naboru wniosków nr 312017 stanowiącą Załączruk nr 5 do niniejszego protokołu przyjętą

jednogłośnie.

Na tym zakończono posiedzenie.

Przewodniczący Rady protokolant
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