
PROTOKÓŁ  

Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

„UJŚCIE BARYCZY” GMIN GÓRA – NIECHLÓW - WĄSOSZ  

W DNIU 20.11.2019 r. 

 

Porządek obrad wg zawiadomienia o posiedzeniu: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Uchwały w sprawie operacji nr 8-1/2019 – pismo z UMWD 

3. Ocena i wybór wniosków złożonych w ramach projektu grantowego „Aktywni mieszkańcy 

wizytówką Ujścia Baryczy”. 

4. Zamknięcie posiedzenia. 

 

W posiedzeniu Rady LGD w dniu 20.11.2019r. uczestniczyło 9 członków Rady. Nieobecna na 

posiedzeniu członkini Rady Bożena Zajączkowska 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). Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

 

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 

Przewodniczący zapoznał zebranych członków Rady z pismem z dnia 08 listopada 2019r. nr UM01-

6933-UM0110002/15 dotyczącym operacji nr 8 – 1/2019, wnioskodawca: Tomasz Smolarski, w 

którym UMWD dokonał analizy wykorzystania środków i wskazał, że po uwzględnieniu protestu 

operacja nie mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze, w celu głównym nr 

2 brak jest środków umożliwiających wsparcie ww. operacji, jednakże wysokość dostępnych 

środków wynikających z umowy ramowej umożliwia wsparcie ww. operacji ze środków 

pochodzących z innego celu, na które, zgodnie z harmonogramem naborów, nie ogłoszono jeszcze 

naboru. W związku z powyższym UMWD zwrócił się do LGD z koniecznością podjęcia uchwały 

wskazującej, że operacja otrzymuje wsparcie/ mieści się w limicie środków.  

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru operacji. W głosowaniu wzięło udział 

9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z głosowania. Żadna z grup 

interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 16,67%, Przedsiębiorcy 

– 33,34%, Oświata – 16,67%, Działacze lokalni – 33,34%). 

 

Głosowanie: 

za – 8 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrzymujących się – 0 głosów 

Uchwała nr X/18/2019/K stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Zgodnie z pismem UMWD wystąpiła również konieczność aktualizacji listy operacji wybranych. 

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą ws. aktualizacji listy operacji wybranych. W głosowaniu 



wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z głosowania. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 16,67%, 

Przedsiębiorcy – 33,34%, Oświata – 16,67%, Działacze lokalni – 33,34%). 

 

Głosowanie: 

za – 8 głosów 

przeciw – 1 głos 

wstrzymujących się – 0 głosów 

Uchwała nr X/19/2019/K stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad.3.  

Zgodnie z pkt. 1.2.7 Procedury wyboru zadań grantowych, Rada poddała ocenie zgodności z LSR 

następujące wnioski, które wpłynęły do biura LGD w ramach naboru nr 1/2019/G:  

 

1. Wniosek nr 1-1/2019/G – Z MIŁOŚCI DO BRACI MNIEJSZYCH – wnioskodawca: 

Wąsoskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Kundelek”  

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. 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 – 16,67%, Przedsiębiorcy – 33,34%, Oświata – 

16,67%, Działacze lokalni – 33,34%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR 

 

2. Wniosek nr 2-1/2019/G – „Plenery malarskie z historią w tle” – wnioskodawca: 

Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. Jeden z członków Rady – Elżbieta Maćkowska wyłączyła się 

oceny ze względu na interes prawny – powiązanie z Wnioskodawcą oraz opuściła salę 

obrad na czas oceny wniosku. W ocenie wzięło udział 8 członków Rady. Żadna z grup 

interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 11,12%, 

Przedsiębiorcy – 44,45%, Oświata – 11,12%, Działacze lokalni – 33,34%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 8 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR 

 

3. Wniosek nr 3-1/2019/G – „Z KAMERĄ W UJŚCIU BARYCZY” – wnioskodawca: 

Stowarzyszenie „MŁODZI – MŁODYM”  

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 



bezstronności i poufności. Jeden z członków Rady – Arkadisz Gortych wyłączył się 

oceny ze względu na interes prawny – powiązanie z Wnioskodawcą oraz opuścił salę 

obrad na czas trwania oceny. W ocenie wzięło udział 8 członków Rady. Żadna z grup 

interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 10%, 

Przedsiębiorcy – 40%, Oświata – 20%, Działacze lokalni – 30%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 8 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR 

 

5. Wniosek nr 4-1/2019/G – Piękna, zdrowa i zadbana – wnioskodawca: Gminny 

Ośrodek Kultury w Niechlowie 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. 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 – 16,67%, Przedsiębiorcy – 33,34%, Oświata – 

16,67%, Działacze lokalni – 33,34%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR 

 

6. Wniosek nr 5-1/2019/G – Przegląd dorobku artystycznego zespołu mażoretek Delicje – 

wnioskodawca: Stowarzyszenie Kulturalni z natury  

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. 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 – 16,67%, Przedsiębiorcy – 33,34%, Oświata – 

16,67%, Działacze lokalni – 33,34%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR 

 

7. Wniosek nr 6-1/2019/G – „Zdrowi bo aktywni w Ujściu Baryczy – wnioskodawca: 

Klub Sportowy Endorfiny Wąsosz 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. 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 – 16,67%, Przedsiębiorcy – 33,34%, Oświata – 



16,67%, Działacze lokalni – 33,34%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR 

 

8. Wniosek nr 7-1/2019/G – EtnoGóra – kultura, historia, tradycje – wnioskodawca: Dom 

Kultury w Górze 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. 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 – 16,67%, Przedsiębiorcy – 33,34%, Oświata – 

16,67%, Działacze lokalni – 33,34%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR 

 

Przystąpiono do głosowania ws. ustalenia listy operacji zgodnych z LSR. 

Głosowanie w sprawie ww. uchwały: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

Uchwała Rady nr XIV/1/2019/G w sprawie ustalenia listy operacji zgodnych z LSR stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Następnie zgodnie z procedurą przystąpiono do oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru operacji 

zgodnych z LSR oraz ustalenia kwoty wsparcia tj. sprawdzenia wnioskowanej kwoty pomocy  

z intensywnością pomocy wskazaną w LSR, maksymalną kwotą pomocy wskazaną w LSR  

i ogłoszeniu o naborze, dostępnym dla beneficjenta limitem w okresie programowania PROW 

2014-2020, sprawdzenia, czy zachowano minimalną całkowitą wartość zadania oraz prawidłową 

formę wsparcia. 

 

Wniosek nr 1-1/2019/G – Z MIŁOŚCI DO BRACI MNIEJSZYCH – wnioskodawca: Wąsoskie 

Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Kundelek”  

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 – 16,67%, 

Przedsiębiorcy – 33,34%, Oświata – 16,67%, Działacze lokalni – 33,34%). 

Członkowie Rady po dyskusji na temat ww. wniosku przystąpili do wypełnienia kart oceny wg. 

lokalnych kryteriów wyboru. Oddano 9 głosów ważnych.  

Operacja wg. tej oceny uzyskała minimum punktowe i średnią ocenę 65 pkt. 

Wnioskowana kwota pomocy: 36 971 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 36 971 zł 

 

 



Wniosek nr 2-1/2019/G – „Plenery malarskie z historią w tle” – wnioskodawca: Fundacja Pomocy 

Szkole im. Edwarda Machniewicza 

Jeden z członków Rady – Elżbieta Maćkowska wyłączyła się oceny ze względu na interes prawny – 

powiązanie z Wnioskodawcą oraz opuściła salę obrad na czas oceny wniosku. W ocenie wzięło 

udział 8 członków Rady. Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów 

(Samorząd lokalny – 11,12%, Przedsiębiorcy – 44,45%, Oświata – 11,12%, Działacze lokalni – 

33,34%). 

Członkowie Rady po dyskusji na temat ww. wniosku przystąpili do wypełnienia kart oceny wg. 

lokalnych kryteriów wyboru. Oddano 8 głosów ważnych.  

Operacja wg. tej oceny uzyskała minimum punktowe i średnią ocenę 70 pkt. 

Wnioskowana kwota pomocy: 43 000 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 43 000 zł 

 

Wniosek nr 3-1/2019/G – „Z KAMERĄ W UJŚCIU BARYCZY” – wnioskodawca: 

Stowarzyszenie „MŁODZI – MŁODYM”  

Jeden z członków Rady – Arkadisz Gortych wyłączył się oceny ze względu na interes prawny – 

powiązanie z Wnioskodawcą oraz opuścił salę obrad na czas trwania oceny. W ocenie wzięło udział 

8 członków Rady. Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd 

lokalny – 10%, Przedsiębiorcy – 40%, Oświata – 20%, Działacze lokalni – 30%). 

Członkowie Rady po dyskusji na temat ww. wniosku przystąpili do wypełnienia kart oceny wg. 

lokalnych kryteriów wyboru. Oddano 8 głosów ważnych.  

Operacja wg. tej oceny uzyskała minimum punktowe i średnią ocenę 70 pkt. 

Wnioskowana kwota pomocy: 50 000 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 50 000 zł 

 

Wniosek nr 4-1/2019/G – Piękna, zdrowa i zadbana – wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w 

Niechlowie 

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 – 16,67%, 

Przedsiębiorcy – 33,34%, Oświata – 16,67%, Działacze lokalni – 33,34%). 

Członkowie Rady po dyskusji na temat ww. wniosku przystąpili do wypełnienia kart oceny wg. 

lokalnych kryteriów wyboru. Oddano 9 głosów ważnych.  

Operacja wg. tej oceny uzyskała minimum punktowe i średnią ocenę 75 pkt. 

Wnioskowana kwota pomocy: 17 698 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 17 698 zł 

 

Wniosek nr 5-1/2019/G – Przegląd dorobku artystycznego zespołu mażoretek Delicje – 

wnioskodawca: Stowarzyszenie Kulturalni z natury  

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 – 16,67%, 

Przedsiębiorcy – 33,34%, Oświata – 16,67%, Działacze lokalni – 33,34%). 

Członkowie Rady po dyskusji na temat ww. wniosku przystąpili do wypełnienia kart oceny wg. 

lokalnych kryteriów wyboru. Oddano 9 głosów ważnych.  

Operacja wg. tej oceny uzyskała minimum punktowe i średnią ocenę 80 pkt. 

Wnioskowana kwota pomocy: 42 680 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 42 680 zł 

 

Wniosek nr 6-1/2019/G – „Zdrowi bo aktywni w Ujściu Baryczy – wnioskodawca: Klub Sportowy 

Endorfiny Wąsosz 

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 – 16,67%, 

Przedsiębiorcy – 33,34%, Oświata – 16,67%, Działacze lokalni – 33,34%). 



Członkowie Rady po dyskusji na temat ww. wniosku przystąpili do wypełnienia kart oceny wg. 

lokalnych kryteriów wyboru. Oddano 9 głosów ważnych.  

Operacja wg. tej oceny uzyskała minimum punktowe i średnią ocenę 85 pkt. 

Wnioskowana kwota pomocy: 30 966 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 30 966 zł 

 

Wniosek nr 7-1/2019/G – EtnoGóra – kultura, historia, tradycje – wnioskodawca: Dom Kultury w 

Górze 

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 – 16,67%, 

Przedsiębiorcy – 33,34%, Oświata – 16,67%, Działacze lokalni – 33,34%). 

Członkowie Rady po dyskusji na temat ww. wniosku przystąpili do wypełnienia kart oceny wg. 

lokalnych kryteriów wyboru. Oddano 9 głosów ważnych.  

Operacja wg. tej oceny uzyskała minimum punktowe i średnią ocenę 70 pkt. 

Wnioskowana kwota pomocy: 32 000 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 32 000 zł 

 

 

Po zakończeniu oceny zgodności z LSR, oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru, ustaleniu kwoty 

wsparcia członkowie Rady przystąpili do wyboru operacji oraz głosowania w sprawie ustalenia 

listy operacji wybranych do finansowania w ramach LSR. 

 

Wniosek nr 1-1/2019/G – Z MIŁOŚCI DO BRACI MNIEJSZYCH – wnioskodawca: Wąsoskie 

Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami „Kundelek”  

Operację uznano za zgodną z LSR, uzyskała 65 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, 

ustalono dla operacji kwotę wsparcia w wysokości 36 971 zł, operacja mieści się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze.  

 

Uchwała nr XIV/2/2019/G w sprawie wyboru operacji do finansowania (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 

– 16,67%, Przedsiębiorcy – 33,34%, Oświata – 16,67%, Działacze lokalni – 33,34%). 

Głosowanie: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów  

Wybiera się operację do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektu grantowego 

„Aktywni mieszkańcy wizytówką Ujścia Baryczy”. 

 

Wniosek nr 2-1/2019/G – „Plenery malarskie z historią w tle” – wnioskodawca: Fundacja Pomocy 

Szkole im. Edwarda Machniewicza 

Operację uznano za zgodną z LSR, uzyskała 70 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, 

ustalono dla operacji kwotę wsparcia w wysokości 43 000 zł, operacja mieści się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze.  

 

Uchwała nr XIV/3/2019/G w sprawie wyboru operacji do finansowania (w załączeniu) 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady. Jeden z członków Rady – Elżbieta Maćkowska 

wyłączyła się z głosowania ze względu na interes prawny – powiązanie z Wnioskodawcą oraz 

opuściła salę obrad na czas głosowania. Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw 

głosów (Samorząd lokalny – 11,12%, Przedsiębiorcy – 44,45%, Oświata – 11,12%, Działacze 



lokalni – 33,34%). 

Głosowanie: 

za – 8 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów  

Wybiera się operację do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektu grantowego 

„Aktywni mieszkańcy wizytówką Ujścia Baryczy”. 

 

Wniosek nr 3-1/2019/G – „Z KAMERĄ W UJŚCIU BARYCZY” – wnioskodawca: 

Stowarzyszenie „MŁODZI – MŁODYM”  

Operację uznano za zgodną z LSR, uzyskała 70 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, 

ustalono dla operacji kwotę wsparcia w wysokości 50 000 zł, operacja mieści się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze.  

 

Uchwała nr XIV/4/2019/G w sprawie wyboru operacji do finansowania (w załączeniu) 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady. Jeden z członków Rady – Arkadisz Gortych 

wyłączył się oceny ze względu na interes prawny – powiązanie z Wnioskodawcą oraz opuścił salę 

obrad na czas trwania głosowania. Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw 

głosów (Samorząd lokalny – 10%, Przedsiębiorcy – 40%, Oświata – 20%, Działacze lokalni – 

30%). 

Głosowanie: 

za – 8 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów  

Wybiera się operację do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektu grantowego 

„Aktywni mieszkańcy wizytówką Ujścia Baryczy”. 

 

Wniosek nr 4-1/2019/G – Piękna, zdrowa i zadbana – wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w 

Niechlowie 

Operację uznano za zgodną z LSR, uzyskała 75 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, 

ustalono dla operacji kwotę wsparcia w wysokości 17 698 zł, operacja mieści się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze.  

 

Uchwała nr XIV/5/2019/G w sprawie wyboru operacji do finansowania (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 

– 16,67%, Przedsiębiorcy – 33,34%, Oświata – 16,67%, Działacze lokalni – 33,34%). 

Głosowanie: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów  

Wybiera się operację do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektu grantowego 

„Aktywni mieszkańcy wizytówką Ujścia Baryczy”. 

 

Wniosek nr 5-1/2019/G – Przegląd dorobku artystycznego zespołu mażoretek Delicje – 

wnioskodawca: Stowarzyszenie Kulturalni z natury 



Operację uznano za zgodną z LSR, uzyskała 80 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, 

ustalono dla operacji kwotę wsparcia w wysokości 42 680 zł, operacja mieści się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze.  

 

Uchwała nr XIV/6/2019/G w sprawie wyboru operacji do finansowania (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 

– 16,67%, Przedsiębiorcy – 33,34%, Oświata – 16,67%, Działacze lokalni – 33,34%). 

Głosowanie: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów  

Wybiera się operację do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektu grantowego 

„Aktywni mieszkańcy wizytówką Ujścia Baryczy”. 

 

Wniosek nr 6-1/2019/G – „Zdrowi bo aktywni w Ujściu Baryczy – wnioskodawca: Klub Sportowy 

Endorfiny Wąsosz 

Operację uznano za zgodną z LSR, uzyskała 85 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, 

ustalono dla operacji kwotę wsparcia w wysokości 30 966 zł, operacja mieści się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze.  

 

Uchwała nr XIV/7/2019/G w sprawie wyboru operacji do finansowania (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 

– 16,67%, Przedsiębiorcy – 33,34%, Oświata – 16,67%, Działacze lokalni – 33,34%). 

Głosowanie: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów  

Wybiera się operację do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektu grantowego 

„Aktywni mieszkańcy wizytówką Ujścia Baryczy”. 

 

Wniosek nr 7-1/2019/G – EtnoGóra – kultura, historia, tradycje – wnioskodawca: Dom Kultury w 

Górze 

Operację uznano za zgodną z LSR, uzyskała 70 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, 

ustalono dla operacji kwotę wsparcia w wysokości 32 000 zł, operacja mieści się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze.  

 

Uchwała nr XIV/8/2019/G w sprawie wyboru operacji do finansowania (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 

– 16,67%, Przedsiębiorcy – 33,34%, Oświata – 16,67%, Działacze lokalni – 33,34%). 

Głosowanie: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów  

Wybiera się operację do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 



Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie projektu grantowego 

„Aktywni mieszkańcy wizytówką Ujścia Baryczy”. 

 

 

Na podstawie uzyskanych punktów w wyniku oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, ustalono listę 

operacji wybranych do finansowania. 

 

Uchwała nr XIV/9/2019/G w sprawie ustalenia listy operacji wybranych do finansowania  
(w załączeniu) 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. (Samorząd lokalny – 16,67%, Przedsiębiorcy – 

33,34%, Oświata – 16,67%, Działacze lokalni – 33,34%). 

Głosowanie: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów  

 

Ad.4 

Po ocenie i wyborze wyżej wymienionych wniosków posiedzenie zakończono. 

 

 

Sekretarz Rady 

Elżbieta Maćkowska  

Przewodniczący Rady                                                                                      

Ludwik Skoczylas                                                                                  

 


