
PROTOKÓŁ  

Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

„UJŚCIE BARYCZY” GMIN GÓRA – NIECHLÓW - WĄSOSZ  

W DNIU 05.07.2019r. 

 

 

Porządek obrad wg zawiadomienia o posiedzeniu: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Rozpatrzenie protestu od wyników oceny operacji 1-2/2019 

3. Rozpatrzenie protestu od wyników oceny operacji 6-1/2019 

4. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

W posiedzeniu Rady LGD w dniu 05.07.2019r. uczestniczyło 9 członków Rady (lista obecności w 

załączeniu). Nieobecna na posiedzeniu członkini Rady Marzena Myszorek zgodnie z §6 

Regulaminu Pracy Rady zawiadomiła Przewodniczącego Rady oraz Biuro LGD w przewidzianym 

terminie o niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu (nieobecność uznano za usprawiedliwioną), 

natomiast nieobecna członkini Karolina Łabaz nie zawiadomiła Przewodniczącego Rady oraz Biuro 

LGD w przewidzianym terminie o niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu (nieobecność 

uznano za nieusprawiedliwioną). 

 

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 zaktualizowali rejestr interesów. 

 

Ad.2.  

Przystąpiono do rozpatrzenia protestu od wyniku oceny operacji nr 1-2/2019 w zakresie rozwijania 

działalności gospodarczej. Protest złożony został osobiście w biurze LGD w dniu 01.07.2019r., 

wpłynął w terminie i jest poprawny pod względem formalnym, nie wymaga wezwania do 

uzupełnień. W proteście Wnioskodawca odniósł zarzut do oceny kryterium nr 3 – Operacja 

wprowadza w przedsiębiorstwie rozwiązania innowacyjne zgodnie z definicją LGD.  Rada 

przystąpiła do ponownej oceny tego kryterium. Wypełniono ponownie deklarację poufności  

i bezstronności. 

W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 15,39%, 

Przedsiębiorcy – 23,08%, Oświata – 15,39%, Działacze lokalni – 46,16%). Członkowie Rady po 

dyskusji na temat ww. protestu i uzasadnienia wnioskodawcy przystąpili do wypełnienia kart oceny 

wg. lokalnych kryteriów wyboru w zakresie kryterium 3. Oddano 9 głosów ważnych. Operacja wg. 

tej oceny uzyskała średnią 0 pkt. za to kryterium. 

Rada podtrzymuje swoje stanowisko, zarzut podniesiony w proteście uznaje się za bezzasadny, 

protest kieruje się do Zarządu Województwa. 

 

Uchwała nr XI/5/2019/K w sprawie rozpatrzenia protestu (w załączeniu) 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wyłączony z 

głosowania. Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny 

– 15,39%, Przedsiębiorcy – 23,08%, Oświata – 15,39%, Działacze lokalni – 46,16%). 

Głosowanie: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów  

 



Ad.3. 

Przystąpiono do rozpatrzenia protestu od wyniku oceny operacji nr 6-1/2019 w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej. Protest złożony został za pośrednictwem poczty (wpłynął 

do biura LGD w dniu 02.07.2019r.), wpłynął w terminie i jest poprawny pod względem formalnym, 

nie wymaga wezwania do uzupełnień. W proteście Wnioskodawca odniósł zarzut do oceny 

kryterium nr 1 – Wnioskodawca jest osobą w trudnej sytuacji na rynku pracy – pochodzi z grupy 

defaworyzowanej.  Rada przystąpiła do ponownej oceny tego kryterium. Wypełniono ponownie 

deklarację poufności i bezstronności. 

W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 15,39%, 

Przedsiębiorcy – 23,08%, Oświata – 15,39%, Działacze lokalni – 46,16%). Członkowie Rady po 

dyskusji na temat ww. protestu i uzasadnienia wnioskodawcy przystąpili do wypełnienia kart oceny 

wg. lokalnych kryteriów wyboru w zakresie kryterium 1. Oddano 9 głosów ważnych. Operacja wg. 

tej oceny uzyskała średnią 0 pkt. za to kryterium. 

Rada podtrzymuje swoje stanowisko, zarzut podniesiony w proteście uznaje się za bezzasadny, 

protest kieruje się do Zarządu Województwa. 

 

Uchwała nr X/13/2019/K w sprawie rozpatrzenia protestu (w załączeniu) 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wyłączony z 

głosowania. Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny 

– 15,39%, Przedsiębiorcy – 23,08%, Oświata – 15,39%, Działacze lokalni – 46,16%). 

Głosowanie: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów  

 

Ad.4 

Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie Rady zakończono. 

 

Sekretarz Rady 

(-)Elżbieta Maćkowska        Przewodniczący Rady                                                                                 

(-)Ludwik Skoczylas   


