
Bałtów, dnia 18.05.2020 r.

Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarryszenia Lokalna Grupa Działan ia rrKrzemienny Krąg"

odbytego w dniach 14.05.2020 r. i 18.05.2020 r.

W dniu 14.05.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD ,,Krzemienny
Krąg" w Bałtowię,27-423 Bałtów 55, odbyło się I Posiedzęnię Rady Stowarzyszenia Lokalna

Grupa Dzińania ,,Krzemienny Krąg" w celu przeprowadzenia oceny i wyboru wniosków

w ramach przeprowadzonych naboru nr ll2020 dla przedsięwzięcia 1.1.2,,Tworzenie lub

rozwój atrakcyjnych produktow i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe

i/lub naturalne obszaru LGD".

Program Posiedzenia Rady:
1. Otwarcie posiedzenia, sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.

2. Wybór protokolanta.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wypełnienie oświadczeń o przynalezności do grup interesów dotyczących naboru

wniosków nr ll2020.

5. Podjęcie Uchwały nr 7120ż0 zatwierdzającej rejestr interesów członków Rady w ramach

naboru wniosków.

6. Przedstawienie listy wniosków z naboru nr ll2020 pozfrWnie ocenionych na etapie

wstępnej weryfikacji.

7 . Podjęcie Uchwały nr 812020 zatwterdzającej listę wniosków spełniających warunki

udzielenia wsparcia w ramach naboru.

8. Wypełnienie oświadczęń o bezstronności dotyczących naboru wnioskow nr Il2020.

9. Przygotowanie listy członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru ff
I 12020.

10. Ustalenie zespołów oceniających poszczęgólne wnioski w ramach naboru nr I12020.

11. Podjęcie Uchwały nr 912020 w sprawię zatwierdzęnia listę członków Rady dotyczącego

naboru i listy zespołów oceniających poszczęgólne wnioski.

12. Ptzerwa w posiedzeniu.

13. Wznowienie posiedzenia w dniu l8.05.2020 r.

14. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie quorum.

15. Zapoznanie się członków Rady z ocenianymi wnioskami w ramach naboru nr l12020.

.16. Ocena wniosków według kryteriów wybon)przęz zespoły oceniające.

l7. Omówienie wniosków zę wskazaniem proponowanej oceny wraz z kwotą

dofinansowania.



18. Głosowanie w sprawie oceny poszczęgólnych wniosków w ramach naboru nr |12020.

19. Podjęcie Uchwał:

o Nr 1 0lżOż0 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 20ż0llll w ramach naboru nr ll2020

. Nr 1 1l2O20 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 20201112 w ramach naboru nr ll2020

o Nr 1ż12020 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr ż020lll3 w ramach naboru nr ll2020

o Nr 1 3l2O2O w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 20ż0lll4 W ramach naboru nr llŻ020

o Nr 1 4l202O w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2020lll5 w ramach naboru nr 112020

20. Sporządzenie listy wniosków wybranych w ramach naboru nr 1lŻ020.

21. podjęcie Uchwały Nr l5l2O2O w sprawie zatwtęrdzęnla listy wybranych oPeracji

w ramach naboru Ilż020.

ż2. Zakończenię po siedzenia.

W dniu 14.05 .ż020 r. w posiedzeniu wzięli udział:

Członkowie Rady:

1. Justyna Niedziela - Gawlik - Członek Rady reprezentuje grupę interesu Publiczną

ż. Henryka Staroszczuk- Członek Rady nie reprezentuje żadnej grupy interesu

3. Karolina Figura - Członek Rady nie reprezentuje żadnej grupy interesu

4. Piotr Stępień - Członek Rady nie reprezentuje żadnej grupy interesu

5. Grzegorz Adamski - Członek Rady reprezentuje grupę interesu publiczną

6. Irena Mendyk - Członek Rady nie reprezentuje żadnej grupy interesu

7 . Andrzej Szumliński - Członek Rady nie reprezentuje żadnej grupy interesu

8. Katarzyna Halat - Członek Rady reprezentuje grupę interesu publiczną

9. Dorota Wojtas - Lorek - Członek Rady reprezentuje grupę interesu publiczną

Osoby biorqce udział w Posiedzeniu:

l. Justyna Chamera - pracownik Biura

2. Wioletta Dąbek - pracownik Biura

Przebieg Posiedzenia Rady

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD ,,Krzemienny Krąg" otworzYła

PrzewodniczącaRady Pani Justyna Niedziela - Gawlik witając wszystkich zebranych.

prawomocność obrad zostaŁa stwierdzona - w posiedzeniu wzięło tldział 9 członków RadY,

zgodnie z listą obecności stanowiącązńącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Na protokolanta jednogłośnie wybrano Panią Dorotę Wojtas - Lorek, ktora wYraziła

zgodę na pełnienie powierzonej funkcji.
przewodnicząca Rady Pani Justyna Niedziela - Gawlik odczytała ProPonowanY

, porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag. Porządek obrad został zatwierdzonY

jednogłośnie.



Przewodnlcząca Rady zarządzlła wypełnienie przęz członków Rady oświadczeń

o przynaleznoŚci do grup interesów dotyczących naboru wniosków nr ll2020.

Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowany został rejestr interesów członków

Rady, z którego wynika, że grupa interesu publiczna nie ma więcej niz 49% głosów.

Rejestr dotyczący naboru nT ll2020 został zatwięrdzony Uchwałą nr 712020 stanowiącą

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Uchwałę przyjętojednogłośnie.

Przewodnicząca Rady przedstawiła członkom Rady listę wniosków w ramach naboru

nr l12020, które zostały pozytywnie ocenione na etapie wstępnej weryfikacji.

Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr ll2020
została zatwierdzona Uchwałą nr 8lż0l9 stanowiącą zŃącznlk nr 2 do niniejszego protokołu.

Uchwałę przyjęto j edno głośnie.

Przewodnicząca Rady przypomniała zebranym zasady bezstronności, po czym

zarządzlła wypełnienie przez członków Rady oświadczeń o bezstronności dotyczących naboru

nr Il2020. Na podstawie złożonych oświadczeń została przygotowana lista członków Rady

biorącychudział w ocenie w ramach naboru nr llż020. Na podstawie powyzszej listy spośród

członków Rady biorącychudział w ocenie zostaĘ wybrane zespoły oceniające poszczególne

wnioski w ramach naboru nr ll2020. Lista członków Rady biorących udział w ocenię oraz

lista zespołów oceniających poszczęgólne wnioski w ramach naboru nr llż020 zostaŁy

zatwierdzonę Uchwałą nr 912020 w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocęnie

w ramach naboru nr ll2020 stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego protokołu przyjętą
jednogłośnie.

Przewod nicząc a Rady zarządzlła przerwę w po s ie dzeniu.

W dniu 18.05.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD ,,Krzemienny
Krąg" w Bałtowię,27-4ż3 Bałtów 55, zostało wznowione Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

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

wniosków w ramach przeprowadzonego naboru nr ll2020 dla przedsięwzięcia I.1.2

,,Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących

zasoby kulfurowe i/lub naturalne obszaru LGD".

Przewodnlcząca Rady Pani Justyna Niedziela - Gawlik powitaławszystkich zebranych

członków. Prawomocność obrad została stwierdzona w posiedzeniu wzięło udział 9
członków Rady, zgodnie z listą obecności członków Rady stanowiącą załącznik nr 4 do

niniej szego protokołu.

. W dniu 18.05.2020 r. w posiedzęniu wzięli udział:

Członkowie Rady:

l. Justyna Niedziela - Gawlik - Członek Rady rępręzentuje grupę interesu publiczną



2. Henryka Staroszczllk- Członek Rady nie reprezentuje żadnej grupy interesu

3. Karolina Figura- Członek Rady nie reprezentuje zadnej grupy interesu

4. Piotr Stępien - Członęk Rady nie reprezentuje żadnej grupy interesu

5. Grzegorz Adamski - Członek Rady reprezentuje grupę interesu publiczną

6. Irena Mendyk - Członek Rady nie reprezentuje żadnej grupy interesu

7. Andrzej Szumliński - Członek Rady nie reprezentuje żadnej grupy interesu

8. Katarzyna Halat - Członek Rady reprezentuje grupę interesu publiczną

9. Dorota Wojtas - Lorek - Członek Rady reprezentuje grupę interesu publiczną

Osoby biorqce udział w Posiedzeniu:

l. Justyna Chamera - pracownik Biura
2. Wioletta Dąbek - pracownik Biura

Przebieg Posiedzenia Rady
Nastąpiło zapoznanie się członków Rady z ocenianymi wnioskami

w ramach naboru nr ll2020.

Przewodnicząca poprosiła poszczególne zespoły oceniające o zreferowanie

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

Następnie Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusje nt. proponowanych ocen. Do

przedstawionych propozycji członkowie Rady nie wnieśli uwag.

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad poszczęgólnymi Uchwałami

w sprawie oceny i wyboru kolejnych wniosków w ramach naboru nr ll2020. By oceniane

wnioski były rozpatrywane w sposób bezstronny podczas głosowania Przęwodnicząca Rady

wykluczyła następujące osoby z głosowania nad wnioskami:

o Wniosek 2020lll2 - wykluczęnl: Justyna Niedziela - Gawlik, Piotr Stępień, Dorota

Wojtas - Lorek.

o Wniosek ż020l1l3 wykluczeni: Katarzyna Halat, Irena Mendyk.

o Wniosek 2020lll4 wykluczeni: Katarzyna Halat, Irena Mendyk l0l20l9.
Następnie głosowano nad uchwałami:

o Uchwała nr I0l2020 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2a20lIlI w ramach naboru

nr ll2020 stanowiącązałącznik nr 5 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie.

o Uchwała nr lll2020 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr ż020l7l2 w ramach naboru

nr ll2020 stanowiącązałącznik nr 6 do niniejszego protokołu przyjętą jednogłośnie.

o Uchwała nr l2l2020 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 20201113 w ramach naboru

nr 112020 stanowiącązałącznlknr 7 do niniejszego protokołlprzyjętą jednogłośnie.

o Uchwała nr l3l2020 w sprawie oceny i wyboru wniosku nr 2020lI14 w ramach naboru

nr ll2020 stanowiącązałącznlknr 8 do niniejszego protokołlprzyjętą jednogłośnie.
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