
 

PROTOKÓŁ  

Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

„UJŚCIE BARYCZY” GMIN GÓRA – NIECHLÓW - WĄSOSZ  

W DNIU 03.09.2019r. 

 

 

 

Porządek obrad wg zawiadomienia o posiedzeniu: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Ponowna ocena operacji 8-1/2019 w związku z rozpatrzeniem protestu. 

3. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 

W posiedzeniu Rady LGD w dniu 03.09.2019r. uczestniczyło 8 członków Rady (lista obecności w 

załączeniu). Nieobecni na posiedzeniu członkowie Rady Arkadiusz Gortych, Zbigniew Mikoluk 

zgodnie z §6 Regulaminu Pracy Rady zawiadomili 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 ponownej oceny w związku z rozpatrzeniem przez Zarząd Województwa 

Dolnośląskiego protestu od wyniku oceny operacji nr 8-1/2019 w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej. W swoim rozstrzygnięciu z dnia 07 sierpnia 2019r. (wpływ do biura 

LGD 13.08.2019r.) Zarząd Województwa Dolnośląskiego uwzględnił protest oraz zwrócił sprawę 

do ponownej oceny Radzie LGD. Ponownie omówiono wszystkie aspekty i elementy składowe 

definicji innowacyjności obowiązującej w LSR i LGD. 

 

Rada przystąpiła do ponownej oceny kryterium nr 3. Wypełniono deklaracje poufności  

i bezstronności. W ocenie wzięło udział 8 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został 

wykluczony z oceny. Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd 

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

przystąpili do wypełnienia kart oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru w zakresie kryterium 3. 

Oddano 8 głosów ważnych. Operacja wg. tej oceny uzyskała średnią 6,25 pkt. za to kryterium.  

 

Uchwała nr X/16/2019/K w sprawie ponownej oceny w związku z protestem (w załączeniu) 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wyłączony z 

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

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

Głosowanie: 

za – 8 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów  

 



W związku ze zmianą punktacji przez operację nr 8-1/2019/K przystąpiono do aktualizacji listy 

operacji wybranych w ramach naboru nr 1/2019. 

 

Uchwała nr X/17/2019/K w sprawie aktualizacji listy operacji wybranych w ramach naboru 

1/2019 (w załączeniu) 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wyłączony z 

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

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

Głosowanie: 

za – 8 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów  

 

Ad.3. 

 

Po wyczerpaniu porządku obrad, posiedzenie Rady zakończono. 

 

 

 

Protokolant 

(-) Elżbieta Maćkowska       Przewodniczący Rady                                                                                 

(-)Ludwik Skoczylas   


