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Zal4cznik nr 20 do Podrgcznika procedur i zasad ...

- protok6l z posiedzenia Rady LGD

PROTOK ON, Z POSIEDZENIA RADY LGD

W dnirr 3l lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rykach przy ul.
Wycz6lkowskiego l0 A odbyto sig posiedzenie Rady LGD ,,LepszaPrzyszloll Ziemi Ryckiej".

Przedmiot posiedzenia

Przedmiotem posiedzenia bylo rozpatrzenie wezrtafi do zlohenia wyjaSnieri /uzupelnienia brak6w

zawartych w pismach Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Lubelskiego z dnia 25 lipca 2017 r.

Nr UM03-693 3 -UM03 I 00 I 9/ I 5 PW-L052.3. I 9.20 1 5.FKA dla przedsigwzig6:

3.1. Budowa, modernizacja obiekt6w zprzeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne

3.2. Budowa, modernizacja obiekt6w na cele turystyczne

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

przewodniczyl Krzysztof Olszak Wiceprzewodnicz4cy Rady ze wzglgdu na nieobecnoS6

Przewodnic zqcego Rady.

Przebieg obrad protokolowala Beata Siedlecka - Sekretarz Rady.

Otwarcie zebrania

Posiedzenie otworryl Pan Krrysztof Olszak - Wiceprzewodnicz4cy Rady LGD. Na podstawie listy
obecnoSci stwierdzil, i2 w posiedzeniu uczestniczy 14 os6b na og6ln4 liczbg 23 Czlonk6w Rady.

Przewodnicz4cy posiedzenia poprosil wszystkich Czlonk6w Rady obecnych o wypelnienie Rejestru

powi4za6.

Lista obecnoici oraz Rejestr powiqzari Czlonkdw Rady stanowi zalqcznik do protokolu.

Stwierdzenie quorum

W wyniku analizy listy obecnoSci oraz Rejestru powi4zaf., Wiceprzewodnicz1cy stwierdzil
prawomocnoSd posiedzenia i podejmowanych przez Radg decyzji.
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Przewodnicz4cy posiedzenia zapoznat zebranych w zakresie brak6w/ wyjaSniefr do dokurnentacji

wyboru operacji ipoinformowal o konicznoSci ponownej oceny wniosku Nr 4119.2.1.2011.

Przed przyst4pieniem do oceny wniosku, Przewodnicz4cy posiedzenia pouczyl zebranych o zasadach

poufiroSci i bezstronnoSci.

Deklaracjg bezstronno6ci i poufnoSciz\o\lo l4 Cztonk6w Rady bior4cychudzial w posiedzeniu.

Rejestr interes6w CzlonkaRady wypelnilo 14 os6b.

Reprezentacja grup interesu:

Deklaracje stanowiq zalqcznik do protokolu

Rejestr powiqzait Czlonk1w Rady stanowi zalqcznik do protokolu

Reprezentowane sektoty:

Sektor publiczny- 3

Sektor gospodarczy - 6

Sektor spoleczny - 5

wnl

W dniu 3l lipca 2017 r. Rada LGD obradowala w nastgpuj4cym skladzie:

Krzysztof Olszak - W6jt Gminy Ulg2

Beata Siedlecka - Burmistrz Miasta Deblin

Ryszard Piotrowski - W6jt Gminy Nowodw6r

Zdzislaw Kostyra

Krystian Twarowski

Maciej Jurkowski
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Informacja o wylqczeniach

Z oceny rvniosk6w o przyznanie pomocy wyl4czyli sig:

Lista Czlonk6w Rady v'rytr4czonych z oceny wniosk6w o przyznanie pomocy w ramach

;:rzedsigwzigcia 3.1. Budowa, modernizacja obiekt6w z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i
ku ltura lne

Podjgta zoslala Uchwala Nr IX/140/2017 z dnia 31.07.2017 w sprawie wyl4czenia Czlonka Rady z
oceny wniosku.

ZaprzyjEciem Uchwaty oddano 13 glos6w, przeciw 0 glos6w, wstrzymuj4cych sig 0 glos6w.

Przyj gcie porz4dku zebrania

Po stwierdzeniu prawomocno6ci posiedzenia i zdolnoSci do podejmowania Uchwal Przewodnicz4cy

Zebr ania przed stawil j ego porz4d ek.

7 Tadeusz Szymajda Gospodarczy

8. Jerzy Kosior Gospodarczy

() Mieczyslaw Marciniak Gospodarczy

l0 Halina Surmacka Spoleczny

ll Jerzy WojtaS Spoleczny

12 Justyna I-ubianka Spoleczny

ta
lJ. Waldemar Przvbvsz Spoleczny

t4 Zbigniew Dudzik Spoleczny

4/19.2tv201'7
Ochotnicza Straz Po2arna

w Korzeniowie

Remont i modernizacja

budynku Swietlicy

wiejskiej znajduj4cej sig w
remizie OSP Korzeni6w

Krzysztof Olszak
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Porz4dek posiedzenia:

1. Otwarcie zebrania

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjgcie porz4dku zebrania

4. Wyb6r Komisji Skrutacyjnej

5, Rozpatrzenie wezwafi UMWL do zlolenia wyja6niefr zawartych w pismach z dnia25 lipca
2017 r. o znaku sprawy UM03-6933-UM0310019/15 PW-I.052.3.19.2015.FKA do oceny
wniosk6w dokonanej w dniu 8 maja 2017 r. w ramach Przedsigwzig6:

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

3.2. Budows, modernizacja obiektdw na cele turystyczne

i podjgcie stosownych Uchwal

6. Dyskusje, wnioski izapy4ania

7. Zarnknigcieposiedzenia

Po czym przyst4piono do glosowania. Za przyjgciem proponowanego porz4dku obrad oddano 14

glos6w, przeciw 0 glos6w, wstrzymuj4cych sig 0 glos6w.

Wyb6r Komisj i Skrutacyjnej

Nastgpnie prryst4piono do wyboru Komisji Skrutacyjnej czuwaj4cej nad prawidlowym przebiegiem
procesu oceny i wyboru operacji, poprawno6ci dokumentacji oraz zgodno6ci formalnej.

Zgloszone zostaly kandydatury na Czlonk6w Komisji Skrutacyjnej w osobach: Justyna Lubianka i

Waldemar Prrybysz,kt6rzy wyrazili zgodg na pracA w Komisji. Innych kandydat6w nie zgloszono.

Przewodnicz4cym Komisji Skrutacyjnej jest Sekretarz Rady - Beata Siedlecka.

Przyst4piono do glosowania nad podjgciem Uchwaty Nr DV14112017 w sprawie powolania Komisji
Skrutacyjnej.

ZapodjEciern Uchwaly oddano 14 glos6w, przeciw 0 glos6w, wstrzymuj4cych sig 0 glos6w.
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Rozpatrzcnie wezwafi do zloizenia wyjaSnieri

Zgodnie z wezwartiem do uzupelnienia brak6w/ zlo?enia wyja$nieri zawarlych w pi6mie Urzgdu
Marszalkowskiego wojew6dztwa Lubelskiego Nr uM03-6g33-uM03l00lg/t5 pw-
l'052'3'19'2015.FKA zdrtia25 lipca20l7 r. (Pisrno stanowi zal4czrrikdo protokolu).

Attna wqsowska - PrezesT'arz4du orn6wila zakres uzupelrrieri iwyjaSrrieri z'awaftychw pisrnach dla
wrriosk6w zloaot"tyc|t w raltraclt Przedsigwzigcia 3.1 . Budou,a, modernizacja obiektou, z
przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne uzupelnia sig dokurrrentacjQ dotycz4cq wyboru
operacji do fi nansowan ia.

Punkt I pisma:

Pod.igta zostal uchwala Nr lxll42l20l7 w sprawie zmian zal4cznika Nr I do Uchwaty Nr
Vf f f/l lll20l1 Rady Stowarzyszeria z dnia 8 rnaja 2011 r, w sprawie zatwierdzenia listy operac.ji
zgodnych z LSR.

ZaprzylEciem Uchwaty oddano l4 glosow, przeciw 0 glos6w, wstrzymuj4cych sig 0 glosow.

Punkt 2 pisma

Prostuje sig oczywiste ornytki pisarskie w protokole z posiedzenia Rady zdnia8 rnaja 20ll r.:

- na stronie 3 protokolu prostuje sig liczbg glos6w oddanych za przy.igcieur Uchwaly Nr VIII/9112017
zamiast: ,,za przyjgciem Uchwaty odclano l3 glosow" powinno byc: ,,za przyjgciem Uchwaly

oddano l4 gtosow",

- na stronie 3 protokolu prostuje sig liczbg glosow oddanych za przyjgciem Uchwa{y Nr yllll92l20l7
zamiast: ,,... przeciw oddano 0l glos6w...", powinno byc: ,,... przeciw oddano 0 glos6w...."

- na stronie l4 protokolu w tabeli Lista oceniorryclr operacji prostuje sig liczbg punkt6w uzyskanych w
rarnach oceny wedlug lokalnych kryteri6w wyboru dla wniosku Nr l/l g.2lll201J zamiast liczba
punkt6w 42 powinrro by6: 38

Punkt 3 pisma

Nastgpnie przyst4piono do wyjasnierria prawidrowosci przyznawania punkt6w
zgodnoSci z lokalnyrni kryteriami.

Ze wzglgdu na wyt4czetrie sig Przewodnicz.4aego zebraria Rady Stowarzyszenia
Uchwaty Nr IX/14312017 w sprawie powolania przewodnicz4cego zebrania. Na

w ramach oceny

LGD na podstawie

Przewodn ic z1cego
zebrania powolano Paniq Haling Surnrack4.

Za przy.iEciem Uchwaty oddano l4 glosow, przeciw 0 glosciw, wstrzyrnuj4cych sig 0 glosow.
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w ramach wnioskr'r nr 4llg.2lll20l7 zlo2onego przez ochotrricz1 stra2 po2am4 w Korzeniowie
dokonano ponownej oceny.

Dokonanie oceny operacji wedlug lokalnych kryteri6w wyboru

Przyznanie punkt6w dla poszczeg6lnych operac.ii wedlug lokalnych kryteri6w wyboru dokonywanebylo przez 3 osoby wybrane losowo przez Przewodnicz4cego posiedzeiia reprezentuj4ce r6znesektory.

Listg ocenionych operacji przedstawi a poni2szatabelka

Podczas oceny wniosku czlonek Rady wyr4czony zglosowania byr nieobecny

Podjgta zostala Uclrwala Nr IXll 4412017 w sprawie zmiany zat4cznika Nr I do Uchwaty NrVIII/l f 8l20l7 w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych.

za przyiEciem uchwary oddaro r4 gros6w, przeciw 0 gros6w, wstrzymu.i4cych sig 0 gtos6w.

Przyst4piono do podjgcia Uchwar w sprawie wyboru operacji do frnansowania.

Podjpta zostala Uchwala Nr lXll 45./2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania.

zaprzyigciem Uchwaly oddano l3 glos6w, przeciw 0 glos6w, wstrzyrnLri4cych sig 0 glos6w.

Podjgta zostala Uchwala Nr lXll 4612017 w sprawie zniany zal4czr-tikaNr I do Uchwaly Nr vlll/2017w sprawie listy operacji wybranych.

zaprzyjgciem uchwary oddano r4 grosow, przeciw 0 grosow, wstrzymuj4cych sig 0 gros6w.

Dalsz4 czgi(, zebrania poprowad zir wiceprzewodnicz4cy Rady - pan Krzysztof orszak.

LP Nr ewid. Wniosku
nadany przez LCD

Imig i nazwiskoNazwa
Wnioskodawcy

Liczba punkt6w
uzyskanych w
ramach oceny wg
lokalnych kryteri6w
wyboru

Wnioskowana

kwota pomocy

I 4/t9.2il/20t7 Ochotn icza Stra2 pozarna *
Korzeniowie

4l 98 899,00 zl
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W ramaclr kryterium nr 5 dla projekt6w lllg.2/ll20ti,2lt9.2/l/2017,7/1g.2/t/2017,8/1g.2/t/2017,
91 19.21 | /2017, l0/ 19.21 r/20r 7 dokonano stosownych wyjasrrieri.

Rada LGD wyjasnia, i2 przy ustalaniu wkladu wlasnego wnioskodawcy przyjgto dla wszystkich
zloaonych wniosk6w wartosd calkowit4 koszt6w kwalifikowalnych op.ru.li w stosunku do
wnioskowarrej kwoty.

Wniosek nr I I 19.21 | /2017

Warto56 calkowita

Wnioskowana kwota

Poziom dofi nan sow aria (%o)

Wniosek 2ll9.2lt/20t7

WartoSc calkowita

Wnioskowana kwota

Poziom dofi nansow ania (yo)

Wniosek nr 31 19.21 I 12017

Warto6i calkowita

Wnioskowana kwota

Poz iom d ofi n an sow ar"ia (o/o)

Wniosek nr 41 19.21 | 12017

Warto$i calkowita

Wnioskowana kwota

Poz i orn d ofi nan sow ania (o/o)

577 686,99 zl

' 367 582,00 zl

63,63

374 730,23

239 440,94

63,63

230162,77 zl

228 455,14 zl

99

99 999,95 zl

98 899,00 zl

98,90

* PrtrJrnm
Ro?woj(
Obstft&,
Wtliki(n

lril lald l0t*-?0)0

zl

zl

Wrriosek nr 6/ 19,21 | 12017
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Warro6i calkowita - 72 369.15 zl

Wnioskowana kwota - 6j 665,00 zl

Poziom dofinansow ania (%) - 93.50

Wniosek 7/19.2/tt20l7

Warto$i calkowita

Wnioskowana kwota

Poziom dofi nansow ania (%o)

Wniosek nr 81 19.2/ | 12017

WartoSc calkowita

Wnioskowana kwota

Poziom dofi nansow ania (%o)

Wniosek nr 91 19.2/ 1 /201 7

WartoSc calkowita

Wnioskowana kwota

Poziom dofi n an sow ania (o/o)

Wniosek nr t0/t 9.21112017

Warto66 calkowita

Wnioskowana kwota

Poziom dofi nansow aria (%o)

89 092,50 zl

56 689,56 zt

63,63

83 545,81 z+

53 160,19 zt

63,63

79 896,13 z+

50 837,90 zl

63,63

66 232,60 zl

42 143,80 zt

63,63
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Na wezwanie do uzupelnienia brakowlzLozenia wyja$nieri zawafiyclr w pismie UrzgduMarszalkowskiego wojew6dztwa Lubelskiego Nr uM03-6933-uM03 t00lg/15 pw_
I'052'3'19'2015'FKA z dria 25 lipca 20ll r. uzupelnia sig dokurnerrtac.jg w sprawie oceny i wyboru
operacji zlo2ortyc|t w ramach Przedsigwzigcia 3.2. Butlou,ct, ntodernizacja obiektou, na cele
turystyczne (Pisnro stanowi zalqcznik do protokolu).

Zakres uzupelnieri zawartych w pisrnie orrr6wila Anna w4sowska- prezes zarz4du.

Punkt I pisma

Podjqta zostala uchwala Nr fXll 4712017 w sprawie zrniany zal4cznika Nr I do Uchwaty Nrvlllll33l2}l7 Rady Stowarzyszenia LCD zdniag maja 20ri r.

za przyjEciem uchwaty oddano l4 gtos6w, przeciw 0 glos6w, wstrzyrnu.j4cych sig 0 glosow.

Nastgpnie zostala pod.igta uchwala Nr IX/l 4812017 w sprawie wyboru operacji do finansowania.

zaprzyjgciem uchwaty oddano r4 gtos6w, przeciw 0glos6w, wstrzyrnu14cych sig 0 glos6w.

Nastgpnie pod.igta zostala uchwala Nr tX/l 49l2017 w sprawie zmiany zal4cztrikaNr I do Uchwaty Nr
V1llll35l20l 7 Rady Stowarzysze nia z dnia g rnaja 2011 r.

zaprzyjgciem uchwaly oddano r4 glos6w, przeciw 0 glos6w, wstrzymui4cych sig 0 glos6w.

Wyjasnia sig 2e w Uchwalach wyrnienionych wy2ej popelniony zostal oczywisty bl4d pisarski. We
wniosku Nr 4/19'21212017 zlo2otryn przez Spoldzielnig Mieszkaniow4 w Rykach w punkcie 4.lll.6.5
zostal popelniony bt4d pisarski.

Podczas oceny wniosku Nr 4/19.21212017 przyznane zostaly punkty dla kryterium Nr 5 wnioskowany
udzial srodk6w wlasnych za wklad wlasny w przedziale od loh do l0('/o.

Punkt 2 pisma

Prostu.ie sig oczywiste ornylki pisarskie w protokole z posiedzenia Rady zdniaS maja 2017 r.:

- na stronie 5 protokolu prostuje sig liczbg glosow oddanych zaprzyjgciem Uchwaly Nryllll99l20l7
Zamiast: ,,za przyjEciern Uchwaly oddarro 14 gros6w,..", powinno by(: ,,Za przyjgciem Uchwaty
oddano l3 glos6w,..",
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- na stronie 5 protokolu prostu.ie sig liczbg glos6w oddanych zaprzyjgciem Uchwaly Nr Vlil/l 0ll20lj
zamiast: ,,za przyjgciern Uchwaty oddano l4 glos6w,..,', powinno byc: ,,za przy.lgciern Uchwaly
oddano l3 glos6w,..",

- na stronie 5 protokotu prostuje sig liczbg glos6w oddanych zaprzyjgciern Uchwaty Nr Vlll/l 0212017
zamiast: ,,za przyjgciem Uchwaly oddano r4 grosow,..", powinno by(: ,,Za przyjgciem Uchwaly
oddano l3 glos6w,..",

- na stronie 2l protokolu prostuje sig numer identyfikacyjny Beneficjenta dla wniosku nr
l/19'21212017 zlolonego przez ochotnicz4 stra2 Po2arn4 w Lendzie Ruskim - Zarniast Numer
062163283 powinno byc: 068482566

- na stronie 23 protokolu prostuje sig numer identyfikacy.jny Beneficjenta dla wniosku 
'rl/19'21212017 zlo2onego przez ochotnicz4 Straz Po2arn4 w Lendzie Ruskirn - zamiasr Numer

062163283 powinno 6yt: 068482566

- na stronie 27 protokolu prostuje sig numer identyfikacyjny Beneficjenta dla wniosku nrlll9'212/2017 zlo2onego przez ochotnicz4 Straz Pozarn4 w Lendzie Ruskirn - Zamiast Numer
062163283 powinno byc: 068482566

- na stronie 23 protokolrr prostuje sig oczywist4 ornylkg pisarsk4 Nr Uchwaty zamiast: UchwalaVIIlll32l20l7 powinno byc Uchwala Vilt/l 3312017

- na stronie 25 protokolu w tabeli w kolumnie Liczba pLrrrkt6w uzyskanych w ramach oceny wglokalnych kryteri6w wyboru: dla wniosku nr lll9.2l2l20l7 zamiast Iiczby punkt6w 42 powinno byi47; dla wniosku 2/19'21212017 wartosi 48 zmienion o na 52; dla wlioskrr nr 3119.2/212017 wartosc 50zmieniono na 47; dla wniosku nr 4/19.212120r7 wartosc 43 zmieniono na 5 r

w ramach kryterium 5 dla projektu2l19.2l2l20l7 dokonano stosownyc6 wyjasnieri.

Rada LGD wyja5nia, i2 przy
zlohonych wnioskow wartoS6
kwoty.

Wniosek nr 1 I 19.21212017

WartoSi calkowita

Wnioskowana kwota

Poziom dofi nansow ania (%)

ustalaniu wkladu wlasnego Wnioskodawcy przyjgto dla wszystkich
calkowit4 kosztow kwarifikowarnych w stosurrku do wnioskowanei

- 70 246,81 zl

- 69 474,00 zl

- gg,g0
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Umowa Nr 00020 6933 UM0310019/15
Untowa Nr 00017-6937 -UM0300019/16

145 477,35 zt

92 567,24 zL

63,63

ll2 173,76 zl

I 10 940,00 zl

98,90

310 149,00 zl

300 000,00 zl

96,72

*
*
*

***

***

*
*
*

Wniosek nr 21 19.21212017

WartoS6 calkowita

Wnioskowana kwota

Poziom dofi nan sowania(o/o)

Wniosek nr 3/ 19.21212017

Warto$6 calkowita

Wnioskowana kwota

Poziom dofi nansow ania (%)

Wniosek nr 4/19.2/212017

WartoS6 calkowita

Wnioskowana kwota

Poziom dofi nansow ania (%)

W ramach kryterium 11 dla projektu 2119.21212017 i 4119.212/2017 dokonano stosownych wyjasnieri.

Zgodnie z Procedur4 ustalania i zmiany kryteri6w, Lr6dtem weryfikacji kryterium dotycz4cego

realizacji operacji w miejscowo6ci poni2ej 5 tys. mieszkaric6w, s4 dokumenty Urzgdu Gminy
wlaSciwej do realizacji operacji. Brak stosownych informacji potwierdzonych przezurz4d powoduje

nie przy znanie punktacj i.

Pmgram
troawfu
Obffinrfi9
WbJsrj(h

ffi l$d {}ld-:.0}0

Dyskusja, wnioski i zapytania
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,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich: Europa lnwestujqca w Obszary Wiejskie"

Umowa llr 00020-6933 UM0310019/1"5
Urnowa Nr 00017'6937-UM0300019/16

Na tym posiedzenie zakohczono.

Protokolowal:

Beata Siedlecka

Zatwierdzil:

t-
II
trg

5

Zallczniki:

1. Lista obecno$ci z posiedzenia Rady

2. Deklaracje bezstronno6ci i poufno6ci

3. Karty oceny wniosk6w

4. Wynik glosowania w sprawie wyboru operacji

5. Pisma zzaleceniami od Urzgdu Marszalkowskiego
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