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Zafqcznik nr 20 do Podrqcznika procedur i zasad ...

- protok6f z posiedzenia Rady LGD

PROTOK6I Z POSIEDZENIA RADY LGD

W dniu 19 kwietnia 2017 r. w Biurze LGD,,LepszaPrzyszloSi Ziemi Ryckiej" z/s w Rykach,

przy ul. Wycz6lkowskiego l0A odbylo sig posiedzenie Rady LGD ,,LepszaPrzyszloSc Ziemi

Ryckiej".

Przedmiot posiedzenia

Przedmiotem posiedzenia byla ocena wniosk6w zlo2onych w odpowiedzi na ogloszenie Nr

ll20l7 i 212017 o przyznanie pomocy w ramach Poddzialania l9.2,,Wsparcie na wdralanie

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spolecznoS6" z Programu

Rozwoju Obszar6w Wiej skich na lata 20I 4-2020.

Nab6r wniosk6w zostal przeprowadzony w okresie od 6 marca 2017 r. do 24 marca 2017 r.

Data upublicznienia ogloszenia: 16 lutego 2017 r.

Oceny wniosk6w dokonano dla przedsigwzigi okreSlonych w LSR:

3.1. Budowa, modernizacja obiektdw z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne

3.2. Budowa, modernizacia obiekt6w na cele turystyczne.

Zgodnie z Regulaminem Rady oraz Procedur4 wyboru i oceny operacji w ramach LSR

posiedzeniu przewodniczyl Jaroslaw Zaczek - Przewodniczqcy Rady.

Przebieg obrad protokolowalaBeata Siedlecka - Sekretarz Rady.

Otwarcie zebrania

Posiedzenie otworzyl Pan Jaroslaw Zaczek - Przewodniczqcy Rady LGD. Na podstawie listy

obecnoSci stwierdzil, iz w posiedzeniu uczestniczy l4 os6b na og6ln4 liczbE 24 Czlonkow

Rady. Przewodniczqcy posiedzenia poprosil wszystkich Czlonk6w Rady obecnych o

wypelnienie Rejestru powtqzah.

Lista obecnoici oraz Rejestr Powiqzah Czlonka Rady stanowi zalqcznik do protokolu
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Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Prezes Zarzqdu - Anna W4sowska oraz pracownicy

Biura LGD wedlugzalEczonej listy obecnoSci.

Stwierdzenie quorum

W wyniku analizy listy obecnoSci oraz Rejestru Powrpzan, PrzewodniczEcy stwierdzil

prawomocnoSi posiedzenia i podejmowanych przez Radg decyzji. Jednak w wyniku wylEczen

Czlonk6w Rady przy poszczegolnych wnioskach Przewodniczqcy posiedzenia stwierdzil,

brak quorum (zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b rozporzqdzenia 130312013,Zadna grupa interesu

nie moZe posiadac wigcej niz 49o praw glosu). W zwi4zku z czym postanowiono aby

posiedzenie Rady przenieSi na inny termin. Wsp6lnie ustalono aby odbylo sig ono dnia 26

kwietnia 2017 r. o godz.l5:30.

Sprawy rfiilne

Prezes ZarzEdu Pani Anna W4sowska poruszyla temat wizyty grupy z Estonii na obszarze

objgtym LSR Lokalnej Grupy Dzialania ,,Lepsza Przyszloic Ziemi Ryckiej", kt6ra ma sig

odbyi dnia 5 czerwca 2017 r. Pani Prezes poprosila Czlonk6w Rady, przedstawicieli

poszczeg6lnych gmin o podanie propozycji miejsc, kt6re mogly by zosta6 pokazane delegacji

z Estonii z obszaru dzialania LGD. Pani Prezes zwr6cila sig r6wnie? z prolbE o pomoc w

organizaili gadletow dla przedstawicieli z Estonii.

Zgodnie z propozycjq ZarzEdu na posiedzeniu Rady zostala poruszona kwestia pisma

dotycz4cego wypowiedzenia umowy najmu pomieszczeri, w kt6rych znajduje sig siedziba

L o kal n ej Grup y D zi alani a,,Lep sza P r zy szl o 3(, Zi emi Ry c k i ej ".

Na tym protok6l zakohczono i podpisano.

Przewodnicz4cy Rady


