
Bałtów, dnia 04.08.2022 r.

Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzys zenia Lokalna Grupa Działania,,Krzemienny Krąg"

odbytego w dniu 04.08.2022 r.

W dniu 04.08.2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD ,,Krzemienny
Krąg" w Bałtowie, 27-423 Bałtów 55, odbyło się Posiedzęnie Rady Programowej

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania,,Krzemienny Krąg" w celu przeprowadzenia oceny

i wyboru wniosku w ramach przeprowadzonych naboru rlr 312022 dla przedsięwzięcia

2.2.9 ,,Tworzęnie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów".

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

2. Wybór protokolanta.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Sprawdzenie quorum.

5. Wypełnienie oświadczęn o przynależności do grup interesów dotyczących naboru

wniosków nr 312022.

6. Podjęcie Uchwały w 5412022 zatwierdzającej rejestr interesów członków Rady w ramach

naboru wniosków.

7, Przedstawienie listy wniosków z naboru nr 3120ż2 pozytywnie ocenionych na etapie

wstępnej weryfikacji.

8. Podjęcie Uchwały rv 5512022 zatwierdzającej listę wniosków spełniających warunki

udzielenia wsparcia w ramach naboru.

9. Wypełnienie oświadczeń o bezstronności dotyczących naboru wniosków nr 312022.

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

rlr 3120ż2 oraz zespołu oceniającego.

l 1. Ustalenie zespołu oceniającego wniosek w ramach naboru nr 312022.

12. Podjęcie Uchwały nr 56lż022 w sprawie zatwięrdzenia listy członków Rady dotyczącęgo

naboru i listy zespołu oceniającego wniosek w ramach naboru nr 312022.

13, Przęrwa w posiedzeniu.

14. Wznowienie posiedzenia w dniu 04.08.2022 r. o godz, 1 1.00.

15. Sprawdzenie obęcności członków Rady i stwierdzenie quorum.

16. Zapoznanie się członków Rady z ocenianym wnioskiem w ramach naboru nr 312022.

17. Ocena wniosku według kryteriów wyboru pruęz zespół oceniający.

18. Omówienie wniosku ze wskazaniem proponowanej oceny wTM z kwotądofinansowania.
, 19. Głosowanię w sprawie oceny wniosku w ramach naboru nr 312022.

20. Podjęcie Uchwały Nr 5712022 w sprawie ocęny i wyboru wniosku nr 2022l3ll w ramach

naboru nr 312022.



21. Sporządzenie listy wniosków wybranych w ramach naboru nt 312022.

Z2.PoĄęcie Uchwały Nr 58/2022 w sprawie zatwierdzenia listy wybranych operacji

w ramach naboru 312022.

ż3 . Zakończenie posie dzęnia.

W dniu 04.08.202ż r. w posiedzęniu wzięli udział:

Członkowie Rady:

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

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

3. Karolina Flont - Członek Rady nie reprezentuj e żadnej grupy interesu,

4. Henryka Staroszczuk - Członek Rady nie reprezentuj e żadnej grupy interesu,

5. Bozena Ryciak - Pospischil - nie reprezenĘ e żadnej grupy interesu,

6. Tomasz Okręt - nie reprezentuje żadnĄ grupy interesu,

7 . Ilona Chlebna - nie reprezentuj e żadnej grupy interesu,

8. Anita Tchórzewska - nię reprezentuj e żadnej grupy interesu.

Osoby biorące udział w Posiedzeniu:

Justyna Chamera * pracownik Biura.

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

Przewodnicząca Rady Pani Justyna Niedziela - Gawlik witając wszystkich zebranych.

Prawomocność obrad zostńa stwierdzona - w posiedzeniu wzięło udztał 8 na 13 członków

Rady, zgodnie z listą obecności stanowiącą zńączntk do niniejszego protokołu.

Na Protokolanta jednogłośnie wybrano Pana Tomasza Okręta, który wyrazlł zgodę

na pełnienie powierzonej funkcji.

Przewodnicząca Rady Pani Justyna Niedziela - Gawlik odczylała proponowany

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

jednogłośnie.

Rada przystąpiła do prac nadrozpatrzeniem wniosku złożonego w ramach naboru 3120żż.

Przewodniaząca Rady zarządziła wypełnienie przez członków Rady ośwtadczeń

o przyna|eżności do grup interesów dotyczących naboru wniosków tv 312022.

Na podstarvie złożonych oświadczeń przygotowany został rejestr interesów członków

Rady, z ktorego wynika, że grupa interesu publiczna nie ma więcej ntż 49oń głosów.

Rejestr dotyczący naboru rlr 312022 został zatwięrdzony Uchwałą nr 541202ż stanowiącą
' załącznlk do niniejszego protokofu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.



Przewodnicząca Rady przedstawiła członkom Rady listę wniosków w ramach naboru
nr 312022, na której znalazł się jeden złożony wniosek, pozytywnie oceniony na etapie

wstępnej weryfikacji.

Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 312022

zostaŁa zatwięrdzona Uchwałą nr 5512022 stanowtącą załącznik do niniejszego protokofu.

Uchwałę przy j ęto j edno głośnie.

Przewodnicząca Rady przypomnińa zebranym zasady bezstronności, po czw
zarządziła wypełnienięprzez człoŃów Rady oświadczęń o bezstronności dotyczących nńoru
rlr 312022. Na podstawie złożonych oświadczęń została przygotowana lista członków Rady
biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 31202ż. Stwierdzono, że podczas posiedzenia

na 13 członków Rady obecnych jest 8 co stanowi więcej niż 50Yo. Na podstawie powyzszej
listy spośród członków Rady biorących udział w ocenie, został wybrany zespół oceniający
wniosek w ramach naboru nr 312022. Lista człoŃów Rady biorących udział w ocenie oraz
lista zespołu oceniającego wniosek w ramach naboru rr 312022 zostały zatwierdzonę
jednogłośnie Uchwałą nr 5612022 w sprawie przylęcia listy biorących udział w ocenie

w ramach naboru nr 312022 i listy zespołu oceniającego poszczególne wnioski i stanowią
załączntk do niniej szego protokołu.

Prz ewo dni cząa a Rad y z ar z ądzlła prz erw ę w po s i e dz eniu.

O godz. l 1.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD ,,Krzemienny Krąg" w Bałtowie,
27-4ż3 Bałtów 55, zostało wznowione Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania,,Ktzemienny Krąg" w celu przeprowadzenia oceny i wyboru wniosku w ramach
przeprowadzonego rlr 312022 dla przedsięwzięcia 2.2.9 ,,Tworzenię lub rozwój inkubatorów
przetwórstwa lokalnego produktów". Przewodnicząca Rady Pani Justyna Niedziela - Gawlik
sprawdziła prawomocność obrad. W posiedzeniu wzięło udział 8 członków Rady, zgodnie
z listą obecności człoŃów Rady stanowiącą załącznlk do niniejszego protokołu.

W wznowionym posiedzeniu w dniu 04.08.2022 r. o godz.11.00 udział wzięli:
Członkowie Rady:

1. Justyna Niedziela - Gawlik - Członek Rady reprezenĘe grupę interesu publiczną
Ż. Dorota Wojtas - Lorek - Członek Rady reprezentuje grupę interesu publiczną
3. Karolina Flont - Członek Rady nie ręprezentuj e żadnej grupy interesu,

4. Henryka Staroszczuk - Członek Rady nie reprezentuje zadnej grupy interesu,

5. Bozena Ryciak - Pospischil - nie reprezentuj e żadnej gupy interesu,

6. Tomasz Okręt - nie reprezentuje żadnej grupy interesu,

7. Ilona Chlebna - nie reprezenĘ e żadnej grupy interesu,

8. Anita Tchórzewska - nie reprezenĘ e żadnej grupy interesu.



Osoby biorące udział w Posiedzeniu:

Justyna Chamera - pracownik Biura.

Przebieg Posiedzenia Rady
Nastąpiło zapoznanie się członków Rady z ocenianym wnioskiem w ramach naboru

nr 312022.

Przewodnicząca poprosiła zespół oceniający o zreferowanie ocenionego przez ntch
wniosku. Przedstawiciele zespołu omówili wniosek wskazując proponowaną ocęnę wraz

z kwotą dofinansowania i uzasadnieniem swojej decyĄi. Następnie Przęwodnicząca Rady
otworzyła dyskusje nt, proponowanej oceny. Do przedstawionej propozycji członkowie Rady
nie wnieśli uwag.

Przewodnicząaa Rady zarządzlła głosowanie nad Uchwałą Nr 5712022 w sprawie oceny

i wyboru wniosku rlr 20221311 w ramach naboru rlr 3l2022w sprawie oceny i wyboru

wniosku w ramach naboru nr 312022.

Sporządzono listę wniosków wybranych w ramach Naboru 312022. Przewodnicząca Rady
zarządzlła głosowanie nad Uchwałą nr 5812022 w sprawie zatwierdzenia listy wybranych
operacji w ramach naboru nr 312022 stanowiącą załącznlk do niniejszego protokołu przyjętą
jednogłośnie.

Na tym zakończono posiedzenie.

G*h fu-LI
)

4

Przewodniczący Rady protokolant


