
Bahów, dnia ż8.06.2017 r.

Protokół z Posiedzenia Rady

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działan ia rrKrzemienny Krąg"

odbytego w dniach22.06.2017 r. i 28.06.2017 r.

W dniu 22.06.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD ,,Krzemienny Krąg"

w Bałtowie, 27-4ż3 Bałtów 55 odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Działania ,,Knzemienny Krąg" w celu przeprowadzenia oceny i wyboru wniosków w ramach

przęprowadzonych naborów ff 4lż0I7 dla Przedsięwzięcia 1.1.1 Niekomercyjna infrastruktura

turystyczna, rekreacyjna illub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub

historyczne illub obyczajowe obszaru LGD oraz dla Przedsięwzięcia 1.1.3 Wykorzystanie do

rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa lokalnego, kulturowęgo iĄub naturalnego obszarul

LGD.

Program Posiedzenia Rady:

l. Otwarcie posiedzenia, sprawdzenie listy obecności i stwierdzęnię quorum.

2. Wybor protokolanta.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wypełnienie oświadczeń o przynależności do grup interesów dotyczących naboru

wniosków nr 4l20l7.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzęnia rejestru interesów członków Rady

dotyczącego naboru nr 4l20l7.

6. Przedstawienie listy wniosków z naboru nr 4l20I7 pozytywnie ocenionych na etapie

wstępnej weryfikacji.

7. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej listę wniosków spełniających warunki udzielenia

wsparcia w ramach naboru nr 4l20l7.

8. Wypełnienie oświadczeń o bezstronności dotyczących naboru wniosków nr 4l20I7.

9. Przygotowanie listy członkow Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru

nr 4l20I7.

. 10. Ustalenie zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru nr 4l20l7.

l1. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy biorącychudział w ocenie w ramach naboru

wniosków ffi 4l20l7.



12. Wypełnienie oświadczeń o przynalezności do grup interesów dotyczących naboru

nr llż017lG.

13. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwięrdzenia rejestru interesów członków Rady

dotyczącego naboru nr ll20l7lc.
14. Przedstawienie listy wniosków grantolvych znaborunr 1l2017lc pozytywnie ocenionych

na etapie wstępnej weryfikacji.

15. Podjęcie Uchwały zatwierdzającej listę wniosków grantowych spełniających warunki

udzielenia wsparcia w ramach naboru nr Il2017 lG.

16. Wypełnienie oświadczei o bezstronności dotyczącychnaboru nr l l20l7 lG.

17. Przygotowanie listy członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru

nr Il2017lG.

18. Ustalenie zespołów oceniających poszczególne wnioski grantowe w ramach naboru

nr Il20I7lG.

19. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy biorącychudział w ocenie w ramach naboru

wniosków grantołvych nr ll2017lG.

20. Przęrwa w posiedzenil.

2I. Wznowienie posiedzenia w dniu 28.06.2017 r.

22. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzęnie quorum.

23. Zapoznanie się członków Rady z ocęnianymi wnioskami w ramach naboru wniosków

nr 4l20I7.

ż4. Ocena operacji według kryteriów wyboru przez zespoły oceniające.

25. Omówięnie wniosków zę wskazaniem proponowanej oceny wraz z kwotą

dofinansowania.

26. Głosowanie w sprawie oceny poszczęgólnych wniosków w ramach naboru nr 4lż0l7 .

ż7. Podjęcie Uchwał:

. w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 20I7lIlI w ramach naboru nr 4l20I7

o w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 20l7l1l2 w ramach naboru nr 412017

o w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017lll3 w ramach naboru nr 4l20l7

o w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 20l7l1l4 w ramach naboru nr 412017

o w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017ltl5 w ramach naboru nr 4l20I7

o w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 20t7 1116 w ramach naboru nr 412017

o w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017lll7 w ramach naboru nr 4lż017

. w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 20171118 w ramach naboru nr 4120|7



o w sprawie oceny i wyboru wniosku rr 2017lll9 w ramach naboru nr 4l20l7

ż8. Sporządzenie listy operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 4l20l7 .

29. Podjęcie Uchwały w sprawię zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru

4lż0I7.

30. Zapoznanie się członków Rady z ocęnianymi wnioskami grantowymi w ramach naboru

rr ll20l7lG.

31. Ocena wniosków grantolvych według kryteriów wyboru przez zespoły oceniające.

32. Omówienie wniosków grantowych ze wskazaniem proponowanej oceny v,naz z kwoĘ

dofinansowania.

33. Głosowanie w sprawie oceny poszczęgólnych wniosków grantolyych w ramach naboru

nr 112017 lG.

34. Podjęcie Uchwał:

. w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego ff 2017lllcl| w ramach naboru

nr Ilż017lG

. w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2017lllclL w ramach naboru

nr 1lż0l7lG

. w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr ż0l7lllcl3 w ramach naboru

nt 1l20I7lG

o w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego ff 2017lllcl4 w ramach naboru

nr Il2017lG

o w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego ffi 2017lllcl5 w ramach naboru

nr ll2017lG

o w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego ff 2017lllcli w ramaclr naboru

nr ll2017lG

o w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego m 2017lllcl7 w ramach naboru

nr ll20l7lG
o w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego m 2017lllcl8 w ramach naboru

nr ll20l7lG

o w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2017lllcl9 w ramach naboru

nr llż0l7lG
o w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2017lllcll0 w ramach naboru

nr ll20l7lG



35. Sporządzenię listy wniosków grantovvych wybranych w ramach naboru nr ll20l7lc.
36. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwięrdzęnia listy wniosków grantolvych w ramach naboru

1l20l7lG.

37 . Zakończenie posiedzenia.

W dniu 22.06.2017 r. w posiedzeniu wzięli udział:

Członkowie Rady:

1. Justyna Chamera - sektor publiczny

ż. Justyna Niedziela - Gawlik - sektor publiczny

3. Dorota Wojtas - Lorek - sektor publicz

4. Henryka Staroszc zlk - sektor społeczny

5. Teresa Łucka - sektor społeczny

6. Karolina Figura - sektor społeczny

7. Marek Łata- sektor społeczny

8. Grzegorz Adamski - sektor społeczny

9. Irena Mendyk - sektor gospodarczy

10. Piotr Stępień - sektor gospodarczy

1 1. Andrzej Szumliński - sektor gospodarczy

Osoby biorqce udział w Posiedzeniu:

1. Jarosław Kuba - Prezes Zarządu

2. Monika Gromczyk- pracownik Biura

3. Wioletta Dąbek - pracownik Biura

Przebieg Posied zenia Rady

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD ,,Krzemienny Krąg" otworzyła

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Justyna Chamera witając wszystkich zebranych.

Prawomocność obrad zostńa stwierdzona - w posiedzeniu wzięło udział 11 członkow Rady,

zgodnie z listą obecności stanowiącąZałącznlknr 1 do niniejszego protokołu.

Na Protokolanta jednogłośnie wybrano Panią Justynę Niedzielę Gawlik, która

v,ryrazlła zgodę na pełnienie powierzonej funkcji.

Wiceprzewodnicząaa Rady Pani Justyna Chamera odczytała proponowany porządek

' obrad, do którego nie wniesiono uwag. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.
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Wiceprzewodnicząca Rady wyjaśniła koniecznośó wypełnienia oświadczeń

o przynależności do grup interesów ) po czym zarządziła wypełnienie przęz członków Rady

powyzszych oświadczęit dotyczących naboru wniosków nr 4l20I7 .

Na podstawie złożonych oświadczęiprzygotowany został rejestr interesów członków

Rady, który został zatwierdzony Uchwałą nr 112017 w sprawie zatwięrdzenia rejestru

interesów członków Rady dotyczącego naboru ff 4l20l7 stanowiącą Załączntk nr 2 do

niniejszego protokołu przyjętąjednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 3 osób

reprezentujących sektor publiczny,4 osób reprezentujących sektor społeczny, 3 osób

reprezentujących sektor gospodarczy oraz 1 osoby reprezenĘącej sektory: społeczny

i publiczny. Żadna ze zidentyftkowanych grup interesów wynikających z ręprezentowanego

sektora lub miej sca zarflieszkania nie mińa więcej niż 49Yo głosów przy podejmowaniu ww.

uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła członkom Rady listę wniosków w ramach

naboru nr 4l20t7,którę zostały pozytywnie ocenione na etapie wstępnej weryfikacji.

Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

m 412017 została zatwierdzorLa Uchwałą m 212017 zatwierdzającą listę wniosków

spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 412017 stanowiącą ZaŁącznik

nr 3 do niniejszego protokołu przyjętąjednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udzialę 3

osób reprezentujących sektor publiczny, 4 osób reprezentujących sektor społeczny, 3 osób

reprezentujących sektor gospodarczy oraz 1 osoby reprezentującej sektory: społeczny

i publiczny. Żadna ze zidenĘftkowanych g*p interesów wynikających z ręprezentowanego

sektora lub miejsca zamieszkania nie miŃa więcej niZ 49oń głosów ptzy podejmowaniu ww.

uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady przypomnińa zebranym zasady bezstronności, po czym

zarządziła wypełnienie przez członków Rady oświadczęń o bezstronności dotyczącychnaboru

wniosków nr 412017. Na podstawie złożonych oświadczeń została przygotowana lista

członków Rady biorących tldział w ocenie w ramach naboru nr 4l20l7. Na podstawie

powyższej listy spośród członków Rady biorących udział w oceni e został wybrane zespoły

oceniające wnioski w ramach naboru nr 412017. Lista członków Rady biorących udział

w ocenie otaz lista zespołów oceniających wnioski w ramach naboru nr 4l20I7 zostały

zatwięrdzonę Uchwałą m 3lż0l7 w sprawie ptzyjęcia listy biorących udziń w ocenie

w ramach naboru wniosków m 412017 stanowiącą Załącznlk m 4 do niniejszego protokołu

przyjętą jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy ldzia\ę 3 osób reprezenĘących sektor

publiczny, 4 osób reprezentujących sektor społeczny, 3 osób reprezerftujących sektor



gospodarczy oraz 1 osoby reprezenĘącej sektory: społeczny i publiczny.Zadna zę

zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reptezentowanego sektora lub miejsca

zamieszkania nie miała więcej niZ 49Yo głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła wypełnienie ptzęz członków Rady

oświadczeń o przynalezności do grup interesów dotyczących naboru wniosków nr ll20l7lc.
Na podstawie złożonych oświadczęit przygotowany zostń rejestr interesów członków

Rady, który zostŃ zatwierdzony Uchwałą nr 4lż017 w sprawie zatwierdzenia rejestru

interesów członków Rady dotyczącego naboru nr Il20l7lc stanowiącą Załącznik nr 5 do

niniejszego protokołu przyjętąjednogłośnie. Uchwała została podjęta ptzy udziale 3 osób

reprezentujących sektor publiczny, 4 osób reprezentujących sektor społeczny, 3 osób

reprezenĘących sektor gospodarczy oraz 1 osoby reprezenĘącej sektory: społeczny

i publiczny. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z repręzentowanego

sektora lub miej sca zarflieszkania nie mińa więcej niZ 49% głosów ptzy podejmowaniu

ww. uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła członkom Rady listę wniosków grantowych

w ramach naboru nr Ilż017lG, które zostŃy pozytywnie ocenione Ia etapie wstępnej

weryf,rkacji.

Lista wniosków grantowych spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach

naboru nr Il2017lG została zatwięrdzona Uchwałą nt 5lż0l7 zatwierdzającą listę wniosków

grantowych spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru ffi ll20l7lc
stanowiącą Załącznik nr 6 do niniejszego protokołu przyjętąjednogłośnie. Uchwała została

podjęta przy udziale 3 osób reprezentujących sektor publiczny, 4 osób reprezentujących

sektor społeczny, 3 osób reprezenĘących sektor gospodarczy oraz 1 osoby reprezenĘącej

sektory: społeczny i publicz . Żadna zę zidęntyfikowanych grup interesów wynikających

z reprezentowanego sektora lub miejsca zamięszkania nie miała więcej niż 49oń głosów przy

podejmowaniu ww. uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła wypełnienie przez członków Rady oświadczeń

o bezstronności dotyczących naboru ffi ll2017lc. Na podstawie złożonych oświadczeń

została przygotowana lista członków Rady biorących udziń w ocenie w ramach naboru

ff 1l20I7lG. Na podstawie powyższej listy spośród członków Rady biorących udziń

w ocenie zostńy wybrane zespoły oceniające poszczegóIne wnioski grantowe w ramach

naboru nr 1l2017lc. Lista członków Rady biorących udział w ocenie oraz lista zespołów

oceniających poszczególne wnioski w ramach naboru m |l20l7lc zostały zatwięrdzone

Uchwałą nr 612017 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru



nr 1l20I7lG stanowiącą Załącznik nr 7 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie.

Uchwała została podjęta przy udziale 3 osób reprezenĘących sektor publiczny, 4 osób

reprezenĘących sektor społeczny, 3 osób reprezenĘących sektor gospodarczy oraz 1 osoby

reprezentującej sektory: społeczny i publiczny. Żadna ze zidentyftkowanych grup interesów

wynikających zreprezentowanego sektora lub miejsca zamięszkania nie miała więcej niZ 49Yo

głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Wi c eprz ewo dni c ząc a Rady zar ządziła pr zerw ę w p o s i e d zęniu.

W dniu 28.06.ż017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD ,,Krzemienny

Krąg" w Bałtowie, 27 -423 Bałtów 55 zostało wznowione Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania ,,Krzemienny Krąg" w celu przeprowadzenia oceny i wyboru

wniosków w ramach przeprowadzonych naborów nr 412017 dla Przedsięwzięcia 1.1.1

Niekomercyjna infrastruktura turysĘczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby

kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD oraz dla Przedsięwzięcta

1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa lokalnego, kulturowego illub

naturalnego obszaru LGD.

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Jabłoński powitał wszystkich zebranych członków.

Prawomocność obrad została stwierdzona - w posiedzęniu wzięło udział 12 członków Rady,

zgodnie zlistąobecności członków Rady stanowiącąZńącznlknr 8 do niniejszego protokołu.

W dniu ż8.06.2017 r. w posiedzeniuwzięli 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. Henryka Staroszczllk- sektor społeczny

6. Teresa Łucka - sektor społeczny

7 . Karolina Figura - sektor społeczny

8. Marek Łata- sektor społeczny

9. Grzegorz Adamski - sektor społeczny

10. Irena Mendyk - sektor gospodarczy

1 1. Piotr Stępień - sektor gospodarczy

12. Grzegorz Płaskociński - sektor gospodarczy



Osoby biorqce udział w Posiedzeniu:

1. Monika Gromczyk- pracownik Biura

2. Wioletta Dąbek - pracowrik Biura

Nastąpiło zapoznanie się członków Rady z ocenianymi wnioskami w ramach naboru

wniosków nr 412017.

Przewodniczący poprosił poszczególne zespoły oceniające o zreferowanie ocenionych

przęz nich wniosków. Przedstawiciele zespołów omowili kolejne wnioski wskazując

proponowaną ocenę wraz z kwotą dofinansowania i uzasadnieniem swojej decyzji. Następnie

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

Rady nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady zarządztł głosowanie nad poszczegolnymi Uchwałami

w sprawie oceny i wyboru kolejnych wniosków w ramach naboru nr 4lż0l7. CzŁoŃowie

Rady ptzystąpili do głosowania nad Uchwałą nr:

o nr 712017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017l1ll w ramach naboru nr 412017

stanowią cą ZŃącznlk nr 9 do niniej sze go protokołu przyj ętąj edno gło śnie

. rr 8l20I7 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 20l7l|l2 w ramach naboru nr 4l20l7

stanowią cą Załącznlk nr 1 0 do niniej szego protokoł u ptzyj ętą j edno gło śnie

o nr 9l20I7 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2017 ll 13 w ramach naboru nr 4l20l7

stanowiącąZńącznik nr 11 do niniej szego protokołuprzyjętą jednogłośnie

o nr 10l20l7 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 20t7lll4 w ramach naboru

nr 4lż017 stanowiącą Zńączniknr 12 do niniejszego protokołuprzyjętą jednogłośnie

o nr lll2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 20l7lll5 w ramach naboru

nr 412017 stanowiącą Załącznik nr 13 do niniejszego protokołu przyjętąjednogłośnie

o nr 1żlż017 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 20171116 w ramach naboru

nr 4l20l7 stanowiącąZałączniknr 14 do niniejszego protokołuprzyjętą jednogłośnie

o m l3l2017 w sprawie oceny wniosku ff 2017lll7 w ramach naboru nr 4l20l7

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

o nr I4l2017 w sprawie oceny wniosku nr 20171118 w ramach naboru nr 4l20l7

stanowiąc ą Załącznik nr 1 6 do niniej szego protokołu przyj ętą j edno głośnie

o nr l5lż0l7 w sprawie oceny wniosku nr 20l7lll9 w ramach naboru ff 4lż017

stanowią cą Załącznik nt I 7 do niniej szego protokoł u przyj ętą j edno gło śnie



Wyżej wymienione uchwały zostńy podjęte przy udzia\e 4 osób reprezenĘących sektor

publiczny,4 osób reprezentujących sektor społeczny,3 osób reprezenĘących sektor

gospodarczy oraz 1 osoby reprezentującej sektory: społeczny i public zny. Zadna zę

zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca

zamieszkania nie miała więcej niZ 49oń głosów przy podejmowaniu ww. uchwał.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 1612017

w sprawię zatwierdzenia listy wybranych operacji w ramach naboru nr 412017 stanowiącą

Załącznik nr 18 do niniejszego protokołu przyjętąjednogłośnię. Uchwała zostŃapodjęta przy

udziale 4 osób reprezentujących sektor publiczny, 4 osób reptezentujących sektor społeczfly,

3 osób reprezentujących sektor gospodarczy oraz 1 osoby reprezentującej sektory: społeczny

i publiczny. Żadna ze zidentyftkowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego

seklora lub miej sca zalTlieszkania nie miała więcej niZ 49Yo głosów przy podejmowaniu ww.

uchwały.

Nastąpiło zapoznarie się członków Rady z ocenianymi wnioskami grantołyymi

w ramach naboru nr ll20l7lc.
Przewodniczący popro sił poszczególne zespoły oceniaj ące o zreferowanie ocenionych

przez nich wniosków. Przedstawiciele zespołów omówili kolejne wnioski wskazując

proponowaną ocenę wraz zkwotą dofinansowania i uzasadnieniem swojej decyzji. Następnie

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

Rady nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad poszczęgólnymi Uchwałami

w sprawie oceny i wyboru kolejnych wniosków grantowych w ramach naboru m ll20l7lc.
Członkowie Rady przystąpili do głosowania nad Uchwałą nr:

o nr 1712017 w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego m zjl7lllcll w ramach

naboru nr ll20l7lc stanowiącą Załącznik nr 19 do niniejszego protokołu przyjętą

jednogłośnie

o nr 18/2017 w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego m 2017lllcll w ramach

naboru nr ll20l7lc stanowiącą Załącznik nr 20 do niniejszego protokołu przyjętą

jednogłośnie

o ttt l9l20l7 w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr zjl7lllcll w ramach

naboru nr llzot7lc stanowiącą Załącznlk nr 21 do niniejszego protokołu przyjętą

jednogłośnie



o ff 20l20l7 w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego ffi 20l7ltlGl1 w

naboru nr 1l20l7lG stanowiącą Załącznlk nr 22 do niniejszego protokołu

jednogłośnie

. nr 2ll20l7 w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr 2017lllGll w

naboru nr ll2017lc stanowiącą Zńącznik nr 23 do niniejszego protokołu

ramach

przyjętą

ramach

przyjętą

jednogłośnie

. rr ż2l20t7 w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr ż017lllcl1 w ramach

naboru nr 1l2017lG stanowiącą Zńącznlk nr 24 do niniejszego protokołu przyjętą

jednogłośnie

o nr 23l20I7 w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego ff 20l7lllcl1 w ramach

naboru nr 1l20l7lG stanowiącą Załącznik nr 25 do niniejszego protokołl przyjętą

jednogłośnie

o nr ż4l20l7 w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego nr zjI7lllcll w ramach

naboru nr 1l20t7lG stanowiącą Zńącznlk nr 26 do niniejszego protokołu przyjętą

jednogłośnie

o nr 25l20l7 w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego ffi 20l7lllcl1 w ramach

naboru nr ll20l7lG stanowiącą Załączntk nr 27 do niniejszego protokołu przyjętą

jednogłośnie

o nt 26l20t7 w sprawie oceny i wyboru wniosku grantowego m 20l7lllcl1 w ramach

naboru nr 1l2017lG startowiącą Zńącznik nr 28 do niniejszego protokołu przyjętą

jednogłośnie

Wyżej wymienione uchwały zostały podjęte przy udziale 4 osób reprezentujących sektor

publiczny, 4 osób reprezenĘących sektor społeczny, 3 osób reprezenĘących sektor

gospodarczy oraz 1 osoby reprezentującej sektory: społeczny i publiczny.Żadna zę

zidentyfikowanych grup interesów wynikających z reprezentowanego sektora lub miejsca

zamieszkania nie miała więcej niż 49Yo głosów przy podejmowaniu ww. uchwał.

Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad Uchwałą m 2712017

w sprawie zatwierdzęnia listy wybranych grantobiorców w ramach naboru m ll20l7lc
stanowiącąZałącznik nr ż9 do niniejszego protokołu przyjętąjednogłośnie. Uchwała została

podjęta przy ldziale 4 osób reprezentujących sektor publiczny, 4 osób reprezentujących

sektor społeczny, 3 osób reprezentujących sektor gospodarczy oraz 1 osoby reprezenĘącej

sektory: społeczny i publiczny. Żadna ze zidenĘftkowanych grup interesów wynikających
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z ręprezentowanego sektora lub miejsca zarieszkania nie miała więcej niż 49Yo głosów przy

podej mowaniu ww. uchwały.

Na tym zakonczono posiedzenie.

Przewodniczący Rady protokolant
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Andrzej J1
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