
Bałtów, dnia 29.07 .202I r.

Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarrys zenia Lokalna Grupa Działania,rKrzemienny Krąg"

odbytego w dniu 29.07.202l r.

W dniu 29.0].202l r. o godz.9.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD,,Krzemienny
Krąg" w Bałtowie,27 - 423 Bałtów 55, odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania,,Krzemienny Krąg" w celu ponownego rozpatrzenia protestów i oceny
wniosków do nńoru nr Il2021 Przedsięwzięcie 2.2.2 ,,Powstanie nowych podmiotów
gospodarczych",

Program Posiedzenia Rady:

1. Otwarcie posiedzeni a, sprawdzenie listy obęcności i stwierdzenie quorum.

2. Wybór protokolanta.

3. Przyl'ęcie porządku obrad.

4. Wypełnienie oświadczęń o przyna\eżności do grup interesów dotyczących ponownego

rozpatrzenia protestów i oceny wniosków do naboru nr Il2021.

5. Podjęcie Uchwały nr 40lżOżI zatwierdzającej rejestr interesów członków Rady
w posiedzeniu dotyczącym ponownego rozpatrzenia protestów i oceny wniosków do
naboru rtr Il202I.

6. Wypełnienie oświadczęń o bezstronności dotyczących ponowne go rczpatrzenia protestów
i oceny wniosków do naboru nr Il202I.

7. Przygotowanie listy członków Rady biorącychldział w ocęnie w ramach ponownego
rozpatrzenia protestów i oceny wniosków do naboru nr ll202l.

8. Podjęcie Uchwały nr 4ll202l przyjęcia listy członków Rady biorących udział
w posiedzeniu dotyczącym ponownego rozpatrzenia protestów i oceny wniosków
do naboru nr ll}}Zl.Ustalenie zespołów oceniających poszczególne wnioski w ramach
rozpatrzenia protestów i ponownej oceny wniosków do naboru r-r 1l202l.

9. Zapoznanie człoŃów z treściąrozstrzygnięó w sprawie protestów do ocen wniosków
Antoniego Maciejki, Mariki Rzęsy - Łasisz oraz Damiana Pszonaka jakie wpłynęły
do LGD z Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

10. Ponowna ocena wniosków w ramach rozpatrzenia protestów wedfug kryteriów wyboru
przez człoŃów Rady Programowej.

1 1. Omówienie wniosków w ramach rozpatrzenta protestów ze wskazaniem proponowanej

oceny wraz z kwotą dofinansowania.



12. Głosowanie w sprawie oceny poszczególnych wniosków w ramach ponownego

rozpatrzenia protestów z naboru nt Il2021 i podjęcie Uchwał:
r Nr 4212021w sprawie wyniku ponownej oceny operacji objętej wnioskiem nr 2O2ll1l5

w związku ze złożonym protestem od oceny operacji według kryterium wyboru nr 4;

o Nr 43l202l w sprawie wyniku ponownej oceny operacji objętej wnioskiem rlr 2021l1lfi
w związku ze złożonym protestem od oceny operacji wedfug kryterium wyboru nr 4;

o Nr 4412021w sprawie wyniku ponownej oceny operacji objętej wnioskiem nr 2O2ll1l15
w zwięku ze złożonym protestem od oceny operacji wedfug kryterium wyboru nr 8,

13 . Zakończenie posie dzenia.

W dniu 29.a7.202I r. w posiedzeniu wzięli udziń

Członkowie Rady:

1. Justyna Niedziela - Gawlik - Członek Rady reprezentuje grupę interesu publiczną
2. Dorota Wojtas - Lorek - Członek Rady reprezenllje grupę interesu publiczną
3. Teresa Łucka - Członek Rady reprezentuje grupę interesu publiczną
4, Henryka staroszczuk - członek Rady nie reprezentuj e żadnej grupy interesu,

5. Marek Łata - Członek Rady reprezentuje grupę interesu publiczną
6. Grzegoru Adamski - Członek Rady reprezentuje grupę interesu publiczną
7. Katarzyna Halat - Członek Rady nie reprezentuj e żadnej grupy interesu,

8. Andrzej Szumliński - nie reprezentuje żadnĄ gupy interesu,

9. Bożęna Ryciak - Pospischil - nie reprezentuj e żadnej grupy interesu,

10. Tomasz Okręt - nie reprezentuje żadnej grupy interesu,

11. Ilona Chlebna - nie reprezenĘe żadnej grupy interesu.

Osoby biorące udziął w Posiedzeniu:

1. Prezes LGD ,,Krzemienny Krąg",
2. Justyna Chamera - pracownik Biura.



Przebieg Posiedzenia Rady
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD ,,Krzemienny Krąg" otworzyła

Przewodnicząaa Rady Pani Justyna Niedziela - Gawlik witając wszystkich zebranych.

Prawomocność obrad została stwierdzona - w posiedzeniu wzięło udział 11 człoŃów Rady,
zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Na Protokolanta jednogłośnie wybrano Panią Dorotę Wojtas - Lorek, która wyrazlła
zgodęna pełnienie powierzonej funkcji.

Przewodnicząca Rady Pani Justyna Niedziela - Gawlik odczytńa proponowany
porządek obrad, do którego nie wniesiono uwag. Porządek obrad zostaŁ zatwierdzony
jednogłośnie.

Rada przystąpiła do prac nad ponownym rozpatrzeniem protestów złożonych w ramach
oceny wniosków z naboru 1l202I.

Przewodniaząca Rady zaruądziła wypełnienie przęz człoŃów Rady oświadczęń
o przynaleŻnoŚci do grup interesów dotyczących ponownego rozpatrzenia protestów

i oceny wniosków do naboru nr Il2021. Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowany

został rejestr interesów członków Rady, zktórego wynika, że grupa interesu publiczna nie ma

więcej niż 49Yo głosów. Rejestr dotyczący ponownego rozpatrzenia protestów i oceny
wniosków do naboru nr Il2021 został zatvłietdzony Uchwałą nr 34l202I stanowiącą

zńącznlk do niniejszego protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Przewodnicząca Rady przypomnińa zebranym zasady bezstronności, po czw
zarządzlła wypełnienie przez członków Rady oświadczeń o bezstronności dotyczących
rozpatrzenia protestów i ponownej oceny wniosków do naboru nr Il2021. Na podstawie

złożonych oświadczeń została przygotowana lista członków Rady biorącychudział w ocenie

w ramach rozpattzenia protestów i ponownej oceny wniosków do naboru nr ll2021, Lista
członków Rady biorących udział w ocenie w ramach rozpatrzenia protestów i ponownej

oceny wniosków do naboru nr 1l202l została zatwierdzona Uchwałąnr 4Il2021 stanowiącą

zaŁącznik do niniejszego protokołu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Po podjęciu uchwały nastąpiło zapoznanie się członków Rady z treścią rozstrzygnięć jakie
wpłynęły do LGD z Swiętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach w sprawie
protestów do ocen wniosków: Pana Pawła Maciejko, Pani Mariki Rzęsy * Łasisz oraz Pana
Damiana Pszonaka.

Przewodniaząca zarządzlła dyskusję. CzłoŃowie Rady Programowej ponownie
omówili wnioski, wskazując proponowaną ocenę wraz z kwotą dofinansowania.

Przewodnicząca Rady zarządzlła głosowanie nad poszczególnymi Uchwałami
^w sprawię ponownego rozpatrzenia protestów i oceny wniosków do naboru nr 1lż02l.
By oceniane wnioski były rozpatrywane w sposób bezstronny podczas głosowania

Przewodnicząca Rady wykluczyła następujące osoby z głosowania nad wnioskami:



Wniosek 202Illl5 - wykluczeni: HenrykaStaroszczuk i Marek Łata.

Wniosek 202IlIlI0 - wykluczeni: Henryka Staroszczuk i Dorota Wojtas - Lorek.

Wniosek 202ll1ll5 - wykluczeni: Teresa Łucka.

Następnie głosowano nad uchwałami:

Nt 4212021w sprawie wyniku ponownej oceny operacji objętej wnioskiem rr 202llll5
w związku ze złożonym protestem od oceny operacji według kryterium wyboru nr 4,

stanowi ącą załącznik do niniej szego protokołu przyj ętą j edno głośni e ;

Nr 43l202l w sprawie wyniku ponownej oceny operacji objętej wnioskiem nr 202llll10
w związlol, ze złożonym protestem od oceny operacji według kryterium wyboru nr 4,
stanowiącą zńącznlk do niniej szego protokołu przyj ętą j edno gło śnie ;

Nr 44l202I w sprawie wyniku ponownej oceny operacji objętej wnioskiem nr 2O21l1l15

w zwięku ze złożonym protestem od oceny operacji według kryterium wyboru nr 8,

stanowi ącą załącznlk do nini ej szego protokołu przyj ętą j edno gło śnie.

We wszystkich trzech omawianych wnioskach, do których oceny złożono protesty
podtrzyrnano punktację na dotychczasowym poziomie, tym samym rozpatrając protesty

negatywnie.

Na tym zakończono posiedzenie.
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Przewodniczący Rady p.fotokolant


