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PROTOKOI Z POSIEDZENIA RADY LGD

W dniach 02 stycznia 2017 r. w Biurze LGD ,,Lepsza Przyszlofi(, Ziemi Ryckiej" zls w
Rykach, przy ul. Wyczolkowskiego 10A odbylo siQ posiedzenie Rady LGD.
Celem posiedzenia Rady LGD byla ocena wniosk6w o dofinansowanie operacji.

Przewodnicz4cy Rady Stowarzyszenia poprosil o wpisanie siE na listg wszystkich
uczestnik6w. Poinformowal o obowiqzku dokonania wpisu w rejestrze powiqzari, aby na tej
podstawie stwierdzii quorum. PrawomocnoSd i podejmowanie przez Radg decyzji wymaga
obecnoSci co najmniej 50% skladu Rady, co najmniej 50o/o czlonkow niebqdqcych

instytucjami publicznymi, przedstawicielek poszczegolnych grup interesu stanowa nie wigcej
niz 49o/o .

W posiedzeniu Rady uczestniczylo 13 czlonk6w Rady w tym 6 os6b reprezentuj4cych sektor
publiczny, 3 osoby reprezentujqce sektor gospodarczy,4 osoby reprezentujqce sektor
spoleczny. Sektor publiczny stanowil 460/o obecnych, sektor gospodarczy 23o/o, sektor
spoleczny 31o/o.

W dniu 2 stycznia 2017

r.

Rada LGD obradowala

obecnoSci, kt6ra stanowi zalqcznik

Nr 1 protokolu):

Jaroslaw Zaczek

publiczny

Beata Siedlecka

publiczny

Stanislaw Jagiello

publiczny

Zbigniew ChlaSciak

publiczny

Ryszard Piotrowski

publiczny

Zenon Stefanowski

publiczny

w

nastgpuj4cym skladzie( wg listy
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Zdzislaw Kostyra

gospodarczy

Krystian Twarowski

gospodarczy

Janusz Jakubik

gospodarczy

l0

Justyna

ll

Malgorzata Szymanska

spoleczny

t2

Zbigniew Dudzik

spoleczny

l3

Waldemar Przybysz

spoleczny

tr

ubianka

spoleczny

Przewodnicz4cy Rady otworzyl posiedzenie.

Zostaly zlohone deklaracje o bezstronnoSci i poufnoici przez wszystkich obecnych czlonk6w

(zalqcznikNr 2 do protokolu). Przewodniczqcy Rady przedstawil porz4dek posiedzenia.

Do porzqdkuzebranra zaproponowano wprowadzenie punktu o treSci :Podjgcie Uchwaly w
sprawie przyjgcia listy wniosk6w przekazanychprzezZarzqd LGD. Porz4dek obrad po

wprowadzonych zmianach zostal poddany glosowaniu . ZaprzyjEciem z mian w programie
posiedzenia glosowalo 13 os6b, przeciw 0, wstrzymuj4cych siE 0.

Porz4dek posiedzenia:

l.

Otwarcie zebrania.

2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjpcie porz4dku zebrania.
4. PrzyjEcie protokolu z poprzedniego posiedzenia.
5. Wyb6r Czlonk6w Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjpcie Uchwaly w sprawie potwierdzeniaprzekazaniaprzeZarzqd

Stowarzyszenia

list wniosk6w do oceny.

7.

Om6wienie i weryfikacja wniosk6w o przyznanie pomocy dla przedsigwzigcia:
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I .1. Rozwoj istniejqcych
uw z glQdniaj qcy

8.

ch

oc

firm w tym wdra1ajqcych nowe technologie i innowacie oraz

hr onQ

ir o dow is ka

.

Dokonanie oceny operacji oraz podjQcie decyzji o wyborze operacji do
dofinansowania i ustalenie kwoty wsparcia.

9.

PodjEcie Uchwal w sprawie wyboru operacji do dofinansowania

10. Glosowanie

i kwoty wsparcia.

w sprawie listy wybranych projekt6w do dofinansowaniai podjecie

Uchwaly.
I 1. Omowienie

i weryfikacja wniosk6w o przyznanie pomocy dla przedsiqwzigcia 1.2

Zalo2ona i zarej estrow ana nowa firma.
12.

Dokonanie oceny operacji oraz podjEcie decyzji o wyborze operacji do
dofinansowania.

13. Podjpcie

Uchwal w sprawie wyboru operacji do dofinansowania.

14. Glosowanie

w sprawie listy wybranych projekt6w do dofinansowania i podjecie

Uchwaly
15. Dyskusja,
| 6,

wnioski i zapytania.

Zamkniecie posied zenia.

JednogloSnie przyjqto protokol z ostatniego posiedzenia Rady.

Podj Eto Uchwalg

Nr III/ 1 /20 17 z dnia 2 stycznia 2017

r

.

w sprawie zatwierdzenia list

zlo2onych wniosk6w przekazanych przez Zarzqd (zalqcznik Nr 3do protokolu).

Zaprzyjgciem Uchwalq Nr III/1/2017 zdnia2 stycznia 2017 r. glosowalo 13 os6b w tym: tym
6 os6b reprezentuj4cych sektor publiczny, 3 osoby reprezentuj4ce sektor gospodarczy, 4

osoby reprezentuj4ce sektor spoleczny.

Przedstawiono listy projekt6w, kt6re bqd4poddane ocenie Rady. Streszczenia projekt6w
zostaly przedstawi one przez Pani4 Prezes Zarzqdrt

-

Annq W4sowsk4

W trakcie streszczania wniosk6w dyskusji podlegl punkt oceny zarealizacjE projektu w
miejscowoSci ponizej 5 tys. mieszkancow. Poniewaz s4wnioski gdzie miejsce realizaili
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operacji jest w dw6ch miejscach. W miejscowoSci poniZej 5 tys. mieszkaric6w i powyzej 5 ty.

Czlonek Rady Zdzislaw Kostyra zaproponowal, ze w takim przypadku jest spelniony tylko
czEsciowo warunek by dosta6 punkty zarealizacjE operacji w miejscowoSci ponizej 5 tys.

mieszkaric6w. PodjEto decyzjp, i2 w takim przypadku warunek nie jest spelniony za co nie
mo Lna pr zy zna( punkt6 w.

Po streszczeniu wnioskow przez Paniq Prezes czlonkowie rady zdecydowali, 2e dalsza ocena

wniosk6w odbgdzie sig w dniu 9 stycznia od godziny 14.30:
Na tym posiedzenie zakoficzono.

Zatwierdzil:

Protokolowal:
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Funkcja - Sekretarz Rady

Zalaczniki:

1.

Lista obecno6ci z posiedzenia Rady

Funkcja

-

Przewodniczqcy iXOy
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