PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„UJŚCIE BARYCZY” GMIN GÓRA – NIECHLÓW - WĄSOSZ
W DNIU 22.05.2017r.
Porządek obrad wg zawiadomienie o posiedzeniu:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów na działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW
2014-2020.
3. Zamknięcie posiedzenia.
W posiedzeniu Rady LGD w dniu 22.05.2017r. uczestniczyło 10 członków Rady oraz Prezes
Zarządu LGD Jolanta Wrotkowska i pracownik biura LGD Elżbieta Kalecka (lista obecności
w załączeniu). Nieobecny na posiedzeniu członek Rady Arkadiusz Gortych zgodnie z §6
Regulaminu Pracy Rady zawiadomił Przewodniczącego Rady oraz Biuro LGD w przewidzianym
terminie o niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu wraz z usprawiedliwieniem.
Ad.1.
Posiedzenie otworzył Ludwik Skoczylas – przewodniczący Rady. Po stwierdzeniu wymaganego
quorum, prawomocności obrad oraz zdolności do głosowania (zachowanie parytetów sektorowych)
Przewodniczący zarządził głosowanie nad pozostałym porządkiem obrad. Rada przyjęła porządek
jednogłośnie.
Następnie członkowie Rady, zgodnie z pkt. IV.3 Procedury wyboru operacji realizowanych przez
podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zaktualizowali rejestr interesów oraz wypełnili
oświadczenia o powiązaniach z wnioskodawcami.
Ad.2.
Zgodnie z pkt. IV Procedury wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 na podstawie kart oceny wstępnej przygotowanych przez Biuro LGD, Rada poddała ocenie
zgodności z LSR następujące wnioski, które wpłynęły do biura LGD w ramach naboru nr 1/2017 na
podejmowanie działalności gospodarczej:
1. Wniosek nr 1-1/2017 – Fabryka Filmu i Fotografii – podejmowanie działalności
gospodarczej – wnioskodawca: Beata Wróblewska,
Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji
bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków
Rady nie został wykluczony z oceny. Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż
49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, Przedsiębiorcy – 28,57%, Oświata –
14,29%, Działacze lokalni – 35,71%).
ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,
Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR:
za – 10 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymujących się – 0 głosów
decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR

2. Wniosek nr 2-1/2017 – Uruchomienie działalności w zakresie diagnostyki
samochodowej – geometrii zawieszenia – wnioskodawca: Szymon Michał Borowiak,
Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji
bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków
Rady nie został wykluczony z oceny. Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż
49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, Przedsiębiorcy – 28,57%, Oświata –
14,29%, Działacze lokalni – 35,71%).
ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,
Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR:
za – 10 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymujących się – 0 głosów
decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR
3. Wniosek nr 3-1/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej z zakresu inżynierii
środowiska – wnioskodawca: Jakub Wrotkowski,
Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji
bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków
Rady nie został wykluczony z oceny. Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż
49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, Przedsiębiorcy – 28,57%, Oświata –
14,29%, Działacze lokalni – 35,71%).
ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,
Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR:
za – 10 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymujących się – 0 głosów
decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR
4.

Wniosek nr 4-1/2017 – Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie innowacyjnych
usług wideofilmowania w rozdzielczości 4K i z użyciem drona – wnioskodawca: Karol
Krzysztof Kupiecki,
Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji
bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z
członków Rady nie został wykluczony z oceny. Żadna z grup interesów nie posiadała
więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, Przedsiębiorcy – 28,57%,
Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 35,71%).
ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,
Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR:
za – 10 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymujących się – 0 głosów
decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR

5.

Wniosek nr 5-1/2017 – Podjęcie działalności gospodarczej z zakresu innowacyjnych
usług wulkanizacyjnych – wnioskodawca: Michał Sawicki,

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji
bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z
członków Rady nie został wykluczony z oceny. Żadna z grup interesów nie posiadała
więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, Przedsiębiorcy – 28,57%,
Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 35,71%).
ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,
Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR:
za – 10 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymujących się – 0 głosów
decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR
6.

Wniosek nr 6-1/2017 – Siedlisko – w sercu ogrodu – wnioskodawca: Małgorzata Panfil
- Rzepka,
Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji
bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z
członków Rady nie został wykluczony z oceny. Żadna z grup interesów nie posiadała
więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, Przedsiębiorcy – 28,57%,
Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 35,71%).
ocena wstępna biura LGD: operacja niezgodna z LSR,
Głosowanie Rady w sprawie niezgodności z LSR:
za – 10 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymujących się – 0 głosów
decyzja Rady LGD: operacja niezgodna z LSR.

Uchwała Rady nr I/1/2017/K w sprawie zatwierdzenia oceny wstępnej i ustalenia list operacji
zgodnych z LSR i niezgodnych z LSR w załączeniu.
Głosowanie w sprawie ww. uchwały:
za – 10 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymujących się – 0 głosów
Następnie zgodnie z procedurą przystąpiono do oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru operacji
zgodnych z LSR.
Wniosek nr 1-1/2017 – Fabryka Filmu i Fotografii – podejmowanie działalności gospodarczej
– wnioskodawca: Beata Wróblewska
W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny.
Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%,
Przedsiębiorcy – 28,57%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 35,71%). Członkowie Rady po
dyskusji na temat ww. wniosku przystąpili do wypełnienia kart oceny wg. lokalnych kryteriów
wyboru. Oddano 10 głosów ważnych. Operacja wg. tej oceny uzyskała minimum punktowe i
średnią ocenę 70 pkt.
Wniosek nr 2-1/2017 – Uruchomienie działalności w zakresie diagnostyki samochodowej –
geometrii zawieszenia – wnioskodawca: Szymon Michał Borowiak
W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny.

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%,
Przedsiębiorcy – 28,57%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 35,71%). Członkowie Rady po
dyskusji na temat ww. wniosku przystąpili do wypełnienia kart oceny wg. lokalnych kryteriów
wyboru. Oddano 10 głosów ważnych. Operacja wg. tej oceny uzyskała minimum punktowe i
średnią ocenę 70 pkt.
Wniosek nr 3-1/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej z zakresu inżynierii
środowiska – wnioskodawca: Jakub Wrotkowski
W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny.
Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%,
Przedsiębiorcy – 28,57%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 35,71%). Członkowie Rady po
dyskusji na temat ww. wniosku przystąpili do wypełnienia kart oceny wg. lokalnych kryteriów
wyboru. Oddano 10 głosów ważnych. Operacja wg. tej oceny uzyskała minimum punktowe i
średnią ocenę 70 pkt.
Wniosek nr 4-1/2017 – Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie innowacyjnych usług
wideofilmowania w rozdzielczości 4K i z użyciem drona – wnioskodawca: Karol Krzysztof
Kupiecki
W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny.
Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%,
Przedsiębiorcy – 28,57%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 35,71%). Członkowie Rady po
dyskusji na temat ww. wniosku przystąpili do wypełnienia kart oceny wg. lokalnych kryteriów
wyboru. Oddano 10 głosów ważnych.. Operacja wg. tej oceny uzyskała minimum punktowe i
średnią ocenę 55 pkt.
Wniosek nr 5-1/2017 – Podjęcie działalności gospodarczej z zakresu innowacyjnych usług
wulkanizacyjnych – wnioskodawca: Michał Sawicki
W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny.
Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%,
Przedsiębiorcy – 28,57%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 35,71%). Członkowie Rady po
dyskusji na temat ww. wniosku przystąpili do wypełnienia kart oceny wg. lokalnych kryteriów
wyboru. Oddano 10 głosów ważnych. Operacja wg. tej oceny uzyskała minimum punktowe i
średnią ocenę 50 pkt.
Członkowie Rady zadecydowali, że ustalenie kwoty wsparcia dla ww. wniosków, wybór operacji
oraz głosowanie w sprawie ustalenia listy rankingowej zostanie przeprowadzone na kolejnym
posiedzeniu Rady wyznaczonym na dzień 29.05.2017r.
Ad.3
Po ocenie wyżej wymienionych wniosków posiedzenie zakończono.

Sekretarz Rady
Elżbieta Maćkowska
Przewodniczący Rady
Ludwik Skoczylas

