
Bałtów, dnia 06.05.202I r.

Protokół z Posiedzenia Rady
Stow a rzyszen ia L okaln a G ru p a Działania rrKrzemien ny Krą g"

odbytego w dniu 06.05.202l r.

W dniu 06.05.2021 r. o godz. 13.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD,,Krzemienny Krąg"

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

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

przeprowadzonych naborów nr I1OW1}O}I dla Przedsięwzięcia 1.1.11 ,,Świętokrzyskie Święto

PszczoĘ" oraz omówienia spraw bieżących.

Program Posiedzenia Rady:

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

2. Wybór protokolanta.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wypełnienie oświadczeń o przynależności do grup interesów doĘczących naboru wniosków

Ilow l202l.

5. Podjęcie UchwĄ w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego

naboru nr 1/OW1202I.

6. Podjęcie UchwĄ zarxtierdzającej karty weryfikacji formalnej do oceny wniosku nr 1/OW1202I.

7. Przedstawienię wniosku z naboru rrr 1/OW|202I pozlywnie ocenionego na etapie wstępnej

weryfikacji.

8. Podjęcie UchwĄ zatwięrdzającej wniosek spełniający warunki udzielenia wsparcia w ramach

naboru lr Il2020lOW.

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

nr Il2020lOW.

10. Podjęcie UchwĄ w sprawie przyjęcia listy biorących udział w ocenie w ramach naboru

wniosków nr l/OW l202lll.

11. Zapoznante się członków Rady z ocenianym wnioskiem operacji własnej w ramach naboru

nr l/OWlż02IlI.

Iż. Ocena wniosku operacji własnej według kryteriów wyboru przęz zespół oceniający.

13. Omówienie wniosku operacji własnej zę wskazaniem proponowanej oceny wraz z kwotą

dofinansowania.

14. Głosowanie w sprawie oceny wniosku operacji własnej w ramach naboru

. nr IIOW l202lll.

15. Podjęcie UchwaĘ w sprawie oceny i wyboru wniosku operacji własnej nr 1/OW1202I w ramach

naboru nr IlZjZIlOW.



16. Zakończenie posie dzenia.

W dniu 06.05.2021 r. w posiedzeniu wzięli udział

Członkowie Rady:

1. Dorota Wojtas - Lorek - grupa interesu publiczna,

2. Karolina Figura,

3. Teresa Łucka - grupa interesu publiczna,

4. Gtzegorz Adamski - grupa interesu publiczna,

5. Henryka Staroszczuk,

6. Marek Łata - grupa interesu publiczna,

7. Andrzej Szumliński,

8. KatarzynaHalat,

9. Katarzyna Borowska,

10. Bożena Ryciak - Pospischil,

11. Tomasz Okręt,

12. Ilona Chlebna.

Osoby biorqce udział w Posiedzeniu:

l. Justyna Chamera - pracownik Biura

2. Jarosław Kuba - kierownik Biura

Przebieg Posiedzenia Rady

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD ,,Krzemienny Krąg" otworzyła Wiceprzewodnicząca

Rady Pani Dorota Wojtas - Lorek witając wszystkich zebranych.

Prawomocność obrad została stwierdzona - w posiedzęniu wzięło udział I2 członków Rady, zgodnie

z listą obecności stanowiącąZałącznik do niniejszego protokołu.

Na Protokolanta jednogłośnie wybrano Panią Karolinę Figurę, która wyrazlła zgodę

na pełnienie powierzonej funkcji.

Wiceprzewodnicząca Rady Pani Dorota Wojtas - Lorek odczytała proponowany porządek

obrad, do którego nie wniesiono uwag. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie.

Wiceprzewodnicząca Rady zarządzlła wypełnienie przęz członków Rady oświadczeń

o prrynaleznoŚci do grup interesów doĘczących naboru wniosków nr 1lOWl202I.

Na podstawie złożonych oświadczęń przygotowany został rejestr interesów członków Rady,

który został zatwierdzony Uchwałą nr 912021 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków

Rady doĘczącego naboru nr IlOWlz}2I stanowiącą Załącznik do niniejszego protokołu, przyjętą

jednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 4 osób reprezentujących grupę interesu publiczną,

.8 osób nie reprezentujących innych grup. Grupa interesu sektora publicznego nie miała więcej niz

49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwĄ.



Następnie przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem Karty weryfikacji formalnej

wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach lokalnej strategii rozwoju na lata

2014-20ż0" oraz,,Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020" .

Karł zostaĘ zatwierdzonę Uchwałą I0l2021. Uchwała została podjęta przy udzialę 4 osób

reprezentujących grupę interesu publiczną, 8 osób nie reprezentujących innych grup, Grupa interesu

sektora publicznego nie miała więcej niż 49oń głosów przy podejmowaniu ww. uchwały.

Wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła członkom Rady wniosek operacji własnej w ramach

naboru nr 1/OW|202I, który został pozytywnie oceniony na etapie wstępnej weryfikacji.

Wniosek operacji własnej spełnia warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr I1OWlż02l został

zatwtęrdzony Uchwałą nr I0l202I zatwięrdzającą listę wniosków operacji własnej spełniających

warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru rn 1/OW l202l stanowiącą Załącznik do niniejszego

protokofu przyjętąjednogłośnie. Uchwała została podjęta przy udziale 4 osób reprezentujących grupę

interesu publiczną, 8 osób nie reprezentujących innych grup. Grupa interesu sektora publicznego nie

miała więcej niż 49% głosów przy podejmowaniu ww. uchwĄ. Wiceprzewodnicząca Rady

poinformowała zgromadzonych, że wypełnienie przez członków Rady oświadczeń o bezstronności

doĘczących naboru nr 1lOWl202I jest niezasadne ponieważ wnioskodawcą jest Stowarzyszęnte

LGD,,Krzemienny Krąg".

Została przygotowana lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru

nr IlOWlz)zI. Spośrod członków Rady biorących udział w posiedzeniu zostaĘ wybrany zespoł

trzyosobowy oceniający wniosek operacji własnej w ramach naboru nr l/OWl202I. Lista członków

Rady biorących udział w ocenie wniosku w ramach naboru nr 1/OWl2021 została zatwierdzona

Uchwałą nr I2l202I przyjęcia listy osób biorących udział w ocenie w ramach naboru, stanowiącej

Załącznik do niniejszego protokołu oraz zatwierdzenia listy zespołu oceniającego wniosek operacji

własnej się biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 1/OWl20żl stanowiącą Załącznik do

niniejszego protokofu. Uchwała została podjęta przy udziale 4 osob reprezentujących grupę interesu

publiczną, 8 osób nie reprezentujących innych g-p. Grupa interesu sektora publicznego nie miała

więcej niż 49Yo głosów przy podejmowaniu ww. uchwĄ, Nastąplło zapoznanie się członkow Rady

z ocenianym wnioskiem operacji własnej w ramach naboru nr 1/OW l202I.

Wiceprzewodnicząca poprosiła zespół oceniający o zreferowanie ocenionego przez nich

wniosku. Przedstawiciel zespołu Pani Katarzyna Borowska, omówiła wniosek wskazując

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

Wiceprzewodnicząca Rady otworzyła dyskusje nt. proponowanych ocen, do których członkowie Rady

. nie wnieśli uwag.

Wiceprzewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad Uchwałą w sprawie oceny i wyboru

wniosku operacji własnej w ramach naboru nr Il2020lOW. Członkowie Rady przystąpili



do głosowania nad Uchwałą nr I3l202I w sprawie oceny i wyboru wniosku operacji własnej

nr 202llOW1 w ramach naboru nr IlOWlz}zI stanowiącą Załącznik do niniejszego protokołu

przyjętą jedno gło śnie.

Uchwała została podjęta prry udzia|e 4 osob reprezentujących grupę intęresu publiczną, 8 osób nie

reprezentujących innych grup. Grupa interesu sektora publicznego nie miała więcej niż 49oń głosów

przy podejmowaniu ww. uchwaĘ. Nastąpiło zapoznanie się członków Rady

z ocenianym wnioskiem operacji własnej w ramach naboru nr l/OWl202I.

Na Ęm zakończono ocenę i wybór wniosku w ramach przeprowadzonego naboru nr 1/OWl202l dla

Przedsięwzięcia 1.1.11 ,,Świętokrryskie Święto PszczoĘ". Natym zakończono posiedzenie.
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