Nienadowa, 30.08.2017

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”

Ocena dotyczy złożonych wniosków w naborach ogłoszonych od 19.06.2017 do
03.07.2017 r.:
Nabór 1/2017/G "Wspieranie działalności służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego"
Nabór 2/2017/G "Wspieranie działalności służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych i/lub aktywizujących mieszkańców"
Na posiedzenie Rady w dniu 30.08.2017 przybyło 10 członków Rady. W posiedzeniu
Rady uczestniczył również Prezes Zarządu LGD Pan Wiesław Bembenek, dyrektor biura Pani
Agata Szmulik oraz pracownik ds. wdrażania projektów Pani Mirosława Marszałek-Pełzak.
Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Rady Pani Bożena Gmyrek, po podpisaniu listy
obecności stwierdziła prawomocność posiedzenia i został przedstawiony Radnym porządek
obrad.
Zebrani Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad. Prządek
obrad przyjęto jednogłośnie
Przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. Zostały zgłoszone kandydatury Pani Marty
Cwian oraz Pana Wacława Pawłowskiego. Po zapytaniu Przewodniczącej Rady „Czy osoby
zgłoszone do komisji skrutacyjnej wyrażają zgodę”, taką zgodę wyrażono.
Przeprowadzono głosowanie: Za zgłoszoną kandydaturą Pani Marty Cwian było 9
Radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 1. Za zgłoszoną kandydatura Pana Wacława
Pawłowskiego było 9 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 1.
I.

Przystąpiono do oceny naboru 1/2017/G "Wspieranie działalności służących
zachowaniu dziedzictwa lokalnego"

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z Rejestrem Wniosków, w ramach
ogłoszonego naboru do biura LGD zostało złożone 8 wniosków:
1)
1. Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2017/G/1
2. Data wpływu wniosku: 19.06.2017
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3. Godzina wpływu wniosku: 8.00
4. Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy: 65983740
5. Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Jeździecki Klub Sportowy "DRAGON" w
Dubiecku
6. NIP/PESEL Wnioskodawcy: NIP 7952044698
7. Lokalizacja operacji: Gmina Dubiecko
8. Tytuł zadania: Konno przez historię
9. Wnioskowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.
2)
1. Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2017/G/2
2. Data wpływu wniosku: 19.06.2017
3. Godzina wpływu wniosku: 8.20
4. Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy: 68797322
5. Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Tradycji i Kultury Wiejskiej
"JAWORNIK"
6. NIP/PESEL Wnioskodawcy: NIP 7941819055
7. Lokalizacja operacji: Gmina Jawornik Polski
8. Tytuł zadania: Z tradycją po zdrowie
9. Wnioskowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.
3)
1. Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2017/G/3
2. Data wpływu wniosku: 03.07.2017
3. Godzina wpływu wniosku: 10.20
4. Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy: 72689434
5. Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Miłośników Regionalnego
Zespołu Pieśni i Tańca Markowianie
6. NIP/PESEL Wnioskodawcy: NIP 8151801587
7. Lokalizacja operacji: Gmina Markowa
8. Tytuł zadania: W trosce o wizerunek RZPiT Markowianie - uzupełnienie strojów
tanecznych
9. Wnioskowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.
4)
1. Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2017/G/4
2. Data wpływu wniosku: 03.07.2017
3. Godzina wpływu wniosku: 11.50
4. Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy: 72687613
5. Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Kulturalne "CARPATIA"
6. NIP/PESEL Wnioskodawcy: NIP 7922295728
7. Lokalizacja operacji: Gmina Rokietnica
8. Tytuł zadania: Wesele wiejskie z okolic gminy Rokietnica
9. Wnioskowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.
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5)
1. Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2017/G/5
2. Data wpływu wniosku: 03.07.2017
3. Godzina wpływu wniosku: 13.40
4. Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy: 072691783
5. Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Dynowie
6. NIP/PESEL Wnioskodawcy: NIP 8133501395
7. Lokalizacja operacji: Miasto Dynów
8. Tytuł zadania: Kontynuując społeczną i kulturalną działalność zachowujemy tradycje T.G.
"Sokół" w Dynowie
9. Wnioskowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.
6)
1. Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2017/G/6
2. Data wpływu wniosku: 03.07.2017
3. Godzina wpływu wniosku: 14.00
4. Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy: 064294534
5. Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Kobiet Wsi Bachórz
6. NIP/PESEL Wnioskodawcy: NIP 8133529695
7. Lokalizacja operacji: Gmina Dynów
8. Tytuł zadania: Muzyka ludowa wsi Pogórza Dynowskiego, wsparcie działalności Kapeli
"Bachórzanie"
9. Wnioskowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.
7)
1. Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2017/G/7
2. Data wpływu wniosku: 03.07.2017
3. Godzina wpływu wniosku: 14.00
4. Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy: 064348720
5. Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Otwarta Dłoń
6. NIP/PESEL Wnioskodawcy: NIP 7952428418
7. Lokalizacja operacji: Gmina Krzywcza
8. Tytuł zadania: Z tradycją w przyszłość
9. Wnioskowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.
8)
1. Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2017/G/8
2. Data wpływu wniosku: 03.07.2017
3. Godzina wpływu wniosku: 14.50
4. Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy: 071878124
5. Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Ochotnicza Straż Pożarna w Dynowie
6. NIP/PESEL Wnioskodawcy: NIP 795260740
7. Lokalizacja operacji: Miasto Dynów
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8. Tytuł zadania: Wyposażenie w instrumenty muzyczne Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dynowie
9. Wnioskowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.

Przewodnicząca poinformowała, że wnioski zostały poddane weryfikacji formalnej przez
biuro LGD. Do każdego wniosku została wypełniona przez pracowników biura "Karta
kontrolna wniosku".
Wniosek nr 1/2017/G/5 nie spełnia warunku weryfikacji formalnej nr 6, który brzmi
"wniosek został złożony przez podmiot uprawniony do wnioskowania o powierzenie grantu"
i zgodnie z przyjętą procedurą powinien zostać odrzucony bez możliwości odwołania
i uzupełnień.
W wyniku weryfikacji formalnej Grantobiorcy spraw nr 1/2017/G/4 i nr 1/2017/G/7
zostali wezwani do uzupełnień i poprawienia oczywistych omyłek. Uzupełnienia wynikające
z wezwań zostały złożone w terminie.
Do dalszej weryfikacji skierowano 7 spraw. Zadania zakładają realizację celów głównych
i szczegółowych LSR, a także wnioskodawcy jak i zadania opisane we wnioskach
o powierzenie grantu spełniają warunki przyznania pomocy określone w PROW 2014-2020.
Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie niedokonania wyboru wniosku
w wyniku weryfikacji warunków formalnych naboru.
Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2017/G/5
Komisja Skrutacyjna wydała 10 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady
podpisali deklaracje i komisja zebrała 10 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr
interesów - 10 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył.
Na podstawie Karty Parytetów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele
poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%.
W głosowaniu bierze udział 10 Członków Rady, w sprawie niedokonania wyboru
wniosku do dofinansowania głosowało 10, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0.
Przewodnicząca odczytała treść uchwały w sprawie niedokonania wyboru wniosku do
dofinansowania wraz z uzasadnieniem.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr VI/79/17
w sprawie niedokonania wyboru wniosku do dofinansowania głosowało 10, przeciw 0, od
głosu wstrzymało się 0.
Rada przystąpiła do przyjęcia listy wniosków nie spełniających warunków
formalnych naboru.
Przystąpiono do głosowania w celu podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia
listy wniosków nie spełniających warunków formalnych naboru.
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W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr VI/80/17
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia listy wniosków nie spełniających warunków formalnych
naboru głosowało 10, przeciw 0, wstrzymało się 0.
Rada przystąpiła do przyjęcia listy wniosków spełniających warunki formalne
naboru.
Przystąpiono do głosowania w celu podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia
listy wniosków spełniających warunki formalne naboru.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna
stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 10 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr
VI/81/17 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia listy wniosków spełniających warunki formalne
naboru głosowało 10, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0.
Rada przystąpiła do oceny zgodności projektów z LSR, w tym z programem.
Głosowanie nad sprawą 1/2017/G/1
Komisja Skrutacyjna wydała 10 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady
podpisali deklaracje i komisja zebrała 10szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr
interesów - 10 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył.
Na podstawie Karty Parytetów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele
poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%.
Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 10 kart do
głosowania, zebrała 10 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie
stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.
10 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem.
Głosowanie nad sprawą 1/2017/G/2
Komisja Skrutacyjna wydała 10 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady
podpisali deklaracje i komisja zebrała 10szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr
interesów - 10 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył.
Na podstawie Karty Parytetów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele
poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%.
Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 10 kart do
głosowania, zebrała 10 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie
stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.
10 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem.
Głosowanie nad sprawą 1/2017/G/3
Komisja Skrutacyjna wydała 10 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady
podpisali deklaracje i komisja zebrała 10szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr
interesów - 10 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył.
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Na podstawie Karty Parytetów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele
poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%.
Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 10 kart do
głosowania, zebrała 10 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie
stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.
10 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem.
Głosowanie nad sprawą 1/2017/G/4
Komisja Skrutacyjna wydała 10 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady
podpisali deklaracje i komisja zebrała 10szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr
interesów - 10 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył.
Na podstawie Karty Parytetów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele
poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%.
Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 10 kart do
głosowania, zebrała 10 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie
stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.
10 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem.
Głosowanie nad sprawą 1/2017/G/6
Komisja Skrutacyjna wydała 10 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady
podpisali deklaracje i komisja zebrała 10szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr
interesów - 10 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył.
Na podstawie Karty Parytetów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele
poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%.
Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 10 kart do
głosowania, zebrała 10 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie
stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.
10 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem.
Głosowanie nad sprawą 1/2017/G/7
Komisja Skrutacyjna wydała 10 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady
podpisali deklaracje i komisja zebrała 10szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr
interesów - 10 osób. Z oceny wniosku wyłączył się 1 Członek Rady potwierdzając wyłączenie
w Rejestrze Interesów.
Na podstawie Karty Parytetów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele
poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%.
Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 9 kart do
głosowania, zebrała 9 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie
stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.
9 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem.
Głosowanie nad sprawą 1/2017/G/8
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Komisja Skrutacyjna wydała 10 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady
podpisali deklaracje i komisja zebrała 10szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr
interesów - 10 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył.
Na podstawie Karty Parytetów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele
poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%.
Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 10 kart do
głosowania, zebrała 10 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie
stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.
10 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem.

Rada przystąpiła do przyjęcia listy wniosków zgodnych z LSR, w tym z Programem.
Przystąpiono do głosowania w celu podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia
listy wniosków zgodnych z LSR, w tym z programem.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr VI/82/17
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia listy wniosków zgodnych z LSR, w tym z Programem
głosowało 10, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0.

Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru
Ocena w sprawie 1/2017/G/1
Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 10 kart oceny według lokalnych
kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 10 kart. Po sprawdzeniu poprawności
wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią
liczbę punktów – 17.
Ocena w sprawie 1/2017/G/2
Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 10 kart oceny według lokalnych
kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 10 kart. Po sprawdzeniu poprawności
wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią
liczbę punktów – 17.
Ocena w sprawie 1/2017/G/3
Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 10 kart oceny według lokalnych
kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 10 kart. Po sprawdzeniu poprawności
wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią
liczbę punktów – 15.
Ocena w sprawie 1/2017/G/4
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Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 10 kart oceny według lokalnych
kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 10 kart. Po sprawdzeniu poprawności
wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią
liczbę punktów – 18.
Ocena w sprawie 1/2017/G/6
Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 10 kart oceny według lokalnych
kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 10 kart. Po sprawdzeniu poprawności
wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią
liczbę punktów – 13.
Ocena w sprawie 1/2017/G/7
Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 9 kart oceny według lokalnych
kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 9 kart. Po sprawdzeniu poprawności
wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią
liczbę punktów – 16.
Ocena w sprawie 1/2017/G/8
Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 10 kart oceny według lokalnych
kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 10 kart. Po sprawdzeniu poprawności
wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią
liczbę punktów – 14.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku oceny lokalnych kryteriów wyboru
operacji wszystkie wnioski otrzymały minimalną liczbę punktów. Stwierdziła, że zgodnie
z przyjętą Procedurą oraz Regulaminem Rady w przypadku dwóch lub więcej operacji, które
otrzymały taką samą liczbę punktów o ich kolejności na liście rankingowej decyduje czas
złożenia wniosku w biurze LGD.

Rada przystąpiła do ustalenia kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji
Przed przystąpieniem do głosowania oceniający weryfikowali czy w złożonych wnioskach
prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w § 18 rozporządzenia LSR intensywność
pomocy określoną dla danej grupy Grantobiorców, kwota pomocy została zastosowana
zgodnie ze wskazaną w LSR oraz w granicach określonych przepisami § 13 ust. 1 i § 29 ust.
4 rozporządzenia LSR, koszty kwalifikowane określone we wniosku o powierzenie grantu są
zgodne z zakresem kosztów kwalifikowanych określonych w rozporządzeniu LSR oraz czy są
uzasadnione zakresem projektu.
Po zakończonej analizie dokumentów Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłoszenie
ewentualnych uwag. Nikt nie zgłosił uwag. Przystąpiono do głosowania.
Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2017/G/1
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Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów
w głosowaniu bierze udział 10 osób.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej
z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 10, przeciw 0, od głosu wstrzymało się
0.
Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość grantu 10.000,00 zł.
Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2017/G/2
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów
w głosowaniu bierze udział 10 osób.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej
z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 10, przeciw 0, od głosu wstrzymało się
0.
Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość grantu 10.000,00 zł.
Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2017/G/3
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów
w głosowaniu bierze udział 10 osób.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej
z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 10, przeciw 0, od głosu wstrzymało się
0.
Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość grantu 10.000,00 zł.
Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2017/G/4
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów
w głosowaniu bierze udział 10 osób.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej
z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 10, przeciw 0, od głosu wstrzymało się
0.
Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość grantu 10.000,00 zł.
Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2017/G/6
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów
w głosowaniu bierze udział 10 osób.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej
z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 10, przeciw 0, od głosu wstrzymało się
0.
Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość grantu 10.000,00 zł.
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Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2017/G/7
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów
w głosowaniu bierze udział 9 osób.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 9 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej
z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 9, przeciw 0, od głosu wstrzymało się
0.
Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość grantu 10.000,00 zł.
Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2017/G/8
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów
w głosowaniu bierze udział 10 osób.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej
z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 10, przeciw 0, od głosu wstrzymało się
0.
Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość grantu 10.000,00 zł.

Rada przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie dokonania wyboru wniosków do
dofinansowania wraz z ustaleniami dotyczącymi kwoty wsparcia i wskazaniem czy
operacja mieści się w limicie dostępnych środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze
Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2017/G/1
Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu
bierze udział 10 Członków Rady. Poinformowała, że operacja mieści się w limicie dostępnych
środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały w sprawie wyboru
wniosku do dofinansowania.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr VI/83/17
w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 10, przeciw 0, od głosu
wstrzymało się 0.
Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2017/G/2
Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu
bierze udział 10 Członków Rady. Poinformowała, że operacja mieści się w limicie dostępnych
środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały w sprawie wyboru
wniosku do dofinansowania.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr VI/84/17
w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 10, przeciw 0, od głosu
wstrzymało się 0.
Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2017/G/3
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Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu
bierze udział 10 Członków Rady. Poinformowała, że operacja mieści się w limicie dostępnych
środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały w sprawie wyboru
wniosku do dofinansowania.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr VI/85/17
w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 10, przeciw 0, od głosu
wstrzymało się 0.
Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2017/G/4
Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu
bierze udział 10 Członków Rady. Poinformowała, że operacja mieści się w limicie dostępnych
środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały w sprawie wyboru
wniosku do dofinansowania.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr VI/86/17
w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 10, przeciw 0, od głosu
wstrzymało się 0.
Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2017/G/6
Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu
bierze udział 10 Członków Rady. Poinformowała, że operacja mieści się w limicie dostępnych
środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały w sprawie wyboru
wniosku do dofinansowania.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr VI/87/17
w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 10, przeciw 0, od głosu
wstrzymało się 0.
Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2017/G/7
Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu
bierze udział 9 Członków Rady. Poinformowała, że operacja mieści się w limicie dostępnych
środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały w sprawie wyboru
wniosku do dofinansowania.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr VI/88/17
w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 9, przeciw 0, od głosu
wstrzymało się 0.
Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2017/G/8
Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu
bierze udział 10 Członków Rady. Poinformowała, że operacja mieści się w limicie dostępnych
środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały w sprawie wyboru
wniosku do dofinansowania.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr VI/89/17
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w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 10, przeciw 0, od głosu
wstrzymało się 0.
Rada przystąpiła do zatwierdzenia i przyjęcia listy wniosków wybranych do
dofinansowania
Przewodnicząca Rady przedstawiła listę wniosków wybranych do dofinansowania wg
kolejności uzyskanych punktów, malejąco. Przystąpiono do głosowania w celu podjęcia
uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna
stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 10 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr
VI/90/17 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania
głosowało 10, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0.

II. Przystąpiono do oceny naboru 2/2017/G "Wspierania działalności służących
zachowaniu dziedzictwa lokalnego organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych i/lub
aktywizujących mieszkańców"
Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z Rejestrem Wniosków, w ramach
ogłoszonego naboru do biura LGD zostało złożone 9 wniosków, z czego 2 wnioski zostały
wycofane przez Grantobiorców przed przystąpieniem do weryfikacji formalnej. Ocenie
podlega 7 wniosków o powierzenie grantów.
1)
1. Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 2/2017/G/3
2. Data wpływu wniosku: 20.06.2017
3. Godzina wpływu wniosku: 15.00
4. Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy: 072680806
5. Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworniku
Polskim
6. NIP/PESEL Wnioskodawcy: NIP 7941595940
7. Lokalizacja operacji: Gmina Jawornik Polski
8. Tytuł zadania: Organizacja imprezy "Na Ludową Nutę"
9. Wnioskowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.
2)
1. Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 2/2017/G/4
2. Data wpływu wniosku: 29.06.2017
3. Godzina wpływu wniosku: 13.10
4. Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy: 072686353
5. Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Ochotnicza Straż Pożarna Babice
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6. NIP/PESEL Wnioskodawcy: NIP 795247573
7. Lokalizacja operacji: Gmina Krzywcza
8. Tytuł zadania: Biesiada na folkową nutkę
9. Wnioskowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.
3)
1. Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 2/2017/G/5
2. Data wpływu wniosku: 30.06.2017
3. Godzina wpływu wniosku: 14.00
4. Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy: 072691600
5. Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości
Nienadowa
6. NIP/PESEL Wnioskodawcy: NIP 7952505188
7. Lokalizacja operacji: Gmina Dubiecko
8. Tytuł zadania: Podróż do tradycji
9. Wnioskowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
4)
1. Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 2/2017/G/6
2. Data wpływu wniosku: 03.07.2017
3. Godzina wpływu wniosku: 09.20
4. Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy: 072687362
5. Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Towarzystwo Oświatowo - Kulturalne TAHUMA
6. NIP/PESEL Wnioskodawcy: NIP 8151798388
7. Lokalizacja operacji: Gmina Markowa
8. Tytuł zadania: My się nie nudzimy, bo tańczyć lubimy - przedszkolaki na ludowo
9. Wnioskowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.
5)
1. Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 2/2017/G/7
2. Data wpływu wniosku: 03.07.2017
3. Godzina wpływu wniosku: 10.00
4. Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy: 067491511
5. Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów
6. NIP/PESEL Wnioskodawcy: NIP 7922285664
7. Lokalizacja operacji: Gmina Rokietnica
8. Tytuł zadania: Średniowieczny jarmark pod Boruszem
9. Wnioskowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.
6)
1. Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 2/2017/G/8
2. Data wpływu wniosku: 03.07.2017
3. Godzina wpływu wniosku: 13.50
4. Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy: 072693930
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5. Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Ochotnicza Straż Pożarna Bartkówka w Dynowie
6. NIP/PESEL Wnioskodawcy: NIP 7952058192
7. Lokalizacja operacji: Miasto Dynów
8. Tytuł zadania: Powrót do smaków naszych dziadków
9. Wnioskowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.
7)
1. Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 2/2017/G/9
2. Data wpływu wniosku: 03.07.2017
3. Godzina wpływu wniosku: 15.15
4. Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy: 067040495
5. Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Towarzystwo Kultury i Rozwoju Wsi Harta
6. NIP/PESEL Wnioskodawcy: NIP 8133572314
7. Lokalizacja operacji: Gmina Dynów
8. Tytuł zadania: "Harta wczoraj i dziś" - impreza integracyjno - promocyjna dla
mieszkańców wsi Harta oraz mieszkańców gminy Dynów
9. Wnioskowana kwota dofinansowania: 10 000,00 zł.

Wnioski zostały poddane weryfikacji formalnej przez biuro LGD. Do każdego wniosku
została wypełniona przez pracowników biura "Karta kontrolna wniosku".
W wyniku weryfikacji formalnej Grantobiorca sprawy nr 2/2017/G/9 został wezwany do
uzupełnień i poprawienia oczywistych omyłek. Uzupełnienia wynikające z wezwania zostały
złożone w terminie.
Do dalszej weryfikacji skierowano 7 spraw. Zadania zakładają realizację celów głównych
i szczegółowych LSR, a także wnioskodawcy jak i zadania opisane we wnioskach
o powierzenie grantu spełniają warunki przyznania pomocy określone w PROW 2014-2020.

Rada przystąpiła do przyjęcia listy wniosków spełniających warunki formalne
naboru.
Przystąpiono do głosowania w celu podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia
listy wniosków spełniających warunki formalne naboru.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna
stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 10 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr
VI/91/17 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia listy wniosków spełniających warunki formalne
naboru głosowało 10, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0.

Rada przystąpiła do oceny zgodności projektów z LSR, w tym z programem.
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Głosowanie nad sprawą 2/2017/G/3
Komisja Skrutacyjna wydała 10 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady
podpisali deklaracje i komisja zebrała 10szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr
interesów - 10 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył.
Na podstawie Karty Parytetów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele
poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%.
Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 10 kart do
głosowania, zebrała 10 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie
stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.
10 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem.
Głosowanie nad sprawą 2/2017/G/4
Komisja Skrutacyjna wydała 10 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady
podpisali deklaracje i komisja zebrała 10szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr
interesów - 10 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył.
Na podstawie Karty Parytetów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele
poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%.
Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 10 kart do
głosowania, zebrała 10 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie
stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.
10 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem.
Głosowanie nad sprawą 2/2017/G/5
Komisja Skrutacyjna wydała 10 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady
podpisali deklaracje i komisja zebrała 10szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr
interesów - 10 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył.
Na podstawie Karty Parytetów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele
poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%.
Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 10 kart do
głosowania, zebrała 10 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie
stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.
10 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem.
Głosowanie nad sprawą 2/2017/G/6
Komisja Skrutacyjna wydała 10 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady
podpisali deklaracje i komisja zebrała 10szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr
interesów - 10 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył.
Na podstawie Karty Parytetów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele
poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%.
Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 10 kart do
głosowania, zebrała 10 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie
stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.
10 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem.
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Głosowanie nad sprawą 2/2017/G/7
Komisja Skrutacyjna wydała 10 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady
podpisali deklaracje i komisja zebrała 10szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr
interesów - 10 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył.
Na podstawie Karty Parytetów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele
poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%.
Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 10 kart do
głosowania, zebrała 10 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie
stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.
10 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem.
Głosowanie nad sprawą 2/2017/G/8
Komisja Skrutacyjna wydała 10 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady
podpisali deklaracje i komisja zebrała 10szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr
interesów - 10 osób. Z oceny wniosku wyłączył się 1 Członek Rady potwierdzając wyłączenie
w Rejestrze Interesów.
Na podstawie Karty Parytetów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele
poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%.
Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 9 kart do
głosowania, zebrała 9 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie
stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.
9 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem.
Głosowanie nad sprawą 2/2017/G/9
Komisja Skrutacyjna wydała 10 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady
podpisali deklaracje i komisja zebrała 10szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr
interesów - 10 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył.
Na podstawie Karty Parytetów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele
poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%.
Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 10 kart do
głosowania, zebrała 10 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie
stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.
10 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem.

Rada przystąpiła do przyjęcia listy wniosków zgodnych z LSR, w tym z Programem.
Przystąpiono do głosowania w celu podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia
listy wniosków zgodnych z LSR, w tym z programem.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr VI/92/17
w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia listy wniosków zgodnych z LSR, w tym z Programem
głosowało 10, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0.
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Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru
Ocena w sprawie 2/2017/G/3
Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 10 kart oceny według lokalnych
kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 10 kart. Po sprawdzeniu poprawności
wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią
liczbę punktów – 17.
Ocena w sprawie 2/2017/G/4
Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 10 kart oceny według lokalnych
kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 10 kart. Po sprawdzeniu poprawności
wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią
liczbę punktów – 18.
Ocena w sprawie 2/2017/G/5
Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 10 kart oceny według lokalnych
kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 10 kart. Po sprawdzeniu poprawności
wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią
liczbę punktów – 18.
Ocena w sprawie 2/2017/G/6
Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 10 kart oceny według lokalnych
kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 10 kart. Po sprawdzeniu poprawności
wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią
liczbę punktów – 18.
Ocena w sprawie 2/2017/G/7
Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 10 kart oceny według lokalnych
kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 10 kart. Po sprawdzeniu poprawności
wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią
liczbę punktów – 19.
Ocena w sprawie 2/2017/G/8
Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 9 kart oceny według lokalnych
kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 9 kart. Po sprawdzeniu poprawności
wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią
liczbę punktów – 16.
Ocena w sprawie 2/2017/G/9
Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 10 kart oceny według lokalnych
kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 10 kart. Po sprawdzeniu poprawności
wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią
liczbę punktów – 17.

17

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku oceny lokalnych kryteriów wyboru
operacji wszystkie wnioski otrzymały minimalną liczbę punktów. Stwierdziła, że zgodnie
z przyjętą Procedurą oraz Regulaminem Rady w przypadku dwóch lub więcej operacji, które
otrzymały taką samą liczbę punktów o ich kolejności na liście rankingowej decyduje czas
złożenia wniosku w biurze LGD.

Rada przystąpiła do ustalenia kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji
Przed przystąpieniem do głosowania oceniający weryfikowali czy w złożonych wnioskach
prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w § 18 rozporządzenia LSR intensywność
pomocy określoną dla danej grupy Grantobiorców, kwota pomocy została zastosowana
zgodnie ze wskazaną w LSR oraz w granicach określonych przepisami § 13 ust. 1 i § 29 ust.
4 rozporządzenia LSR, koszty kwalifikowane określone we wniosku o powierzenie grantu są
zgodne z zakresem kosztów kwalifikowanych określonych w rozporządzeniu LSR oraz czy są
uzasadnione zakresem projektu.
Po zakończonej analizie dokumentów Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłoszenie
ewentualnych uwag. Nikt nie zgłosił uwag. Przystąpiono do głosowania.
Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 2/2017/G/3
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów
w głosowaniu bierze udział 10 osób.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej
z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 10, przeciw 0, od głosu wstrzymało
się 0.
Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość grantu 10.000,00 zł.
Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 2/2017/G/4
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów
w głosowaniu bierze udział 10 osób.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej
z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 10, przeciw 0, od głosu wstrzymało
się 0.
Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość grantu 10.000,00 zł.
Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 2/2017/G/5
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów
w głosowaniu bierze udział 10 osób.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej
z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 10, przeciw 0, od głosu wstrzymało
się 0.
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Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość grantu 10.000,00 zł.
Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 2/2017/G/6
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów
w głosowaniu bierze udział 10 osób.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej
z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 10, przeciw 0, od głosu wstrzymało
się 0.
Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość grantu 10.000,00 zł.
Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 2/2017/G/7
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów
w głosowaniu bierze udział 10 osób.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej
z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 10, przeciw 0, od głosu wstrzymało
się 0.
Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość grantu 10.000,00 zł.
Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 2/2017/G/8
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów
w głosowaniu bierze udział 9 osób.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 9 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej
z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 9, przeciw 0, od głosu wstrzymało
się 0.
Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość grantu 10.000,00 zł.
Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 2/2017/G/9
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów
w głosowaniu bierze udział 10 osób.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej
z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 10, przeciw 0, od głosu wstrzymało
się 0.
Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość grantu 10.000,00 zł.

Rada przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie dokonania wyboru wniosków do
dofinansowania wraz z ustaleniami dotyczącymi kwoty wsparcia i wskazaniem czy
operacja mieści się w limicie dostępnych środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze
Przyjęcie uchwały w sprawie 2/2017/G/3
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Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu
bierze udział 10 Członków Rady. Poinformowała, że operacja mieści się w limicie dostępnych
środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały w sprawie wyboru
wniosku do dofinansowania.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr VI/93/17
w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 10, przeciw 0, od głosu
wstrzymało się 0.
Przyjęcie uchwały w sprawie 2/2017/G/4
Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu
bierze udział 10 Członków Rady. Poinformowała, że operacja mieści się w limicie dostępnych
środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały w sprawie wyboru
wniosku do dofinansowania.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr VI/94/17
w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 10, przeciw 0, od głosu
wstrzymało się 0.
Przyjęcie uchwały w sprawie 2/2017/G/5
Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu
bierze udział 10 Członków Rady. Poinformowała, że operacja mieści się w limicie dostępnych
środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały w sprawie wyboru
wniosku do dofinansowania.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr VI/95/17
w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 10, przeciw 0, od głosu
wstrzymało się 0.
Przyjęcie uchwały w sprawie 2/2017/G/6
Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu
bierze udział 10 Członków Rady. Poinformowała, że operacja mieści się w limicie dostępnych
środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały w sprawie wyboru
wniosku do dofinansowania.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr VI/96/17
w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 10, przeciw 0, od głosu
wstrzymało się 0.
Przyjęcie uchwały w sprawie 2/2017/G/7
Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu
bierze udział 10 Członków Rady. Poinformowała, że operacja mieści się w limicie dostępnych
środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały w sprawie wyboru
wniosku do dofinansowania.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr VI/97/17
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w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 10, przeciw 0, od głosu
wstrzymało się 0.
Przyjęcie uchwały w sprawie 2/2017/G/8
Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu
bierze udział 9 Członków Rady. Poinformowała, że operacja mieści się w limicie dostępnych
środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały w sprawie wyboru
wniosku do dofinansowania.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr VI/98/17
w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 9, przeciw 0, od głosu
wstrzymało się 0.
Przyjęcie uchwały w sprawie 2/2017/G/9
Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu
bierze udział 10 Członków Rady. Poinformowała, że operacja mieści się w limicie dostępnych
środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały w sprawie wyboru
wniosku do dofinansowania.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła,
że w głosowaniu brało udział 10 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr VI/99/17
w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 10, przeciw 0, od głosu
wstrzymało się 0.

Rada przystąpiła do zatwierdzenia i przyjęcia listy wniosków wybranych do
dofinansowania
Przewodnicząca Rady przedstawiła listę wniosków wybranych do dofinansowania wg
kolejności uzyskanych punktów, malejąco. Przystąpiono do głosowania w celu podjęcia
uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna
stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 10 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr
VI/100/17 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia listy wniosków wybranych do dofinansowania
głosowało 10, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0.
Na tym posiedzenie Rady zakończono.

Sekretarz Rady
Krystyna Sówka

Przewodnicząca Rady
Bożena Gmyrek
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