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Zafqcznik nr 20 do Podrqcznika procedur i zasad ...

- protok6l z posiedzenia Rady LGD

PROTOKoI Z POSIEDZENIA RADY LGD

W dniu 23 marca 2017 r. w Biurze LGD ,,Lepsza Przyszloi(, Zierni Ryckiej'? zls w Rykach, przy ul.

Wycz6lkowskiego l0A odbylo sip posiedzenie Rady LGD,,LepszaPrzyszloi;( Zierni Ryckiej".

Przedmiot posiedzenia

Przedmiotem posiedzenia bylo rozpatrzenie wezwaf do zlohenia wyjaSnieri zawartych w pismach Urzgdu

Marszalkowskiego Wojew6dztwa Lubelskiego z dnia l6 marca 2017 r. Nr UM03-6933-UM03 10019/15

PW-1.052.3. 19.2015.FKA dla przedsiqwziqc:

l.l. Rozu,6j istnieiqcych firm w tym wdra2aiqcych nowe technologie i innowacje oraz

uwzglqdniaj qcych oc hronq irodowiska .

1.2. Zalo2ona i zarejestrowana nowa firma

Zgodnie z Regulaminern Rady oraz Procedur4 wyboru i oceny operacji w

przewod n i czyl J aroslaw Zaczek - Przewod n i cz4cy Rady.

Przebieg obrad protokotowal Zdzislaw Kostyra - Czlonek Rady wybrany

wzglgdu na nieobecnoSi sekretarza Rady.

Podjgto Uchwalg Nr Vl/83/2017 w sprawie wyboru sekretarza.

Za przyjpciem Uchwaly oddano l5 glos6w, przeciw - 0 glos6w, wstrzymuj4cych sig - 0 glos6w

Otwarcie zebrania

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

stwierdzil, iz w posiedzeniu uczestniczy l5 os6b na og6ln4 liczbq 24 Czlonk6w Rady. Przewodnicz4cy

posiedzenia poprosil wszystkich Czlonk6w Rady obecnych o wypelnienie Rejestru powi4zari.

Lista obecnoici oraz Rejestr Powiqzan Czlonka Rady stanowi zalqcznik do protokolu

Stwierdzenie quorum

W wyniku analizy Iisty obecnoSci oraz Rejestru Powi4zari, Przewodniczqcy stwierdzil prawomocnoSi

posiedzenia i podejmowanych przez Radg decyzji.

ramach LSR posiedzeniu

w glosowaniu jawnym, ze
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Przed przyst4pieniem do oceny wniosk6w, Przewodnicz4cy posiedzenia pouczyl zebranych o zasadach

poufnoSci i bezstronnoSci.

Deklaracjg bezstronnoSci i poufnoSci zloLylo I 5 Czlonk6w Rady bior4cych udzial w posiedzeniu.

Rejestr interes6w Czlonka Rady wypelnilo l5 os6b.

Przewodniczac.v posiedzenia stwierdzil. ze zadna z grup interesu nie posiada wiecej niz 490lo praw glosu

na poziomie decyzji podejmowanych przez Rade LGD w stosunku do kazdego z ocenianych wniosk6w.

Informacja o wylqczeniach

Z ponownej oceny wniosk6w o dofinansowanie operacji nikt nie zostal wylqczony spoSr6d Czlonk6w

Rady.

Deklaracj e stanow iq zalqcznik do protokolu

Rejestr powiqzan Czlonk1w Rady stanowi zalqcznik do protokolu

Reprezentowane sektory:

Sektorpubliczny - 3 os6b

Sektor gospodarczy - 7 osoby

Sektorspoleczny - 5 osoby

**S
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Rolny na rzecz Rozwoj

W dniu 23 marca2017 r. Rada LGD obradowala w nastgpuj4cym skladzie:

Lp. Nazwisko i lmie Czlonka Radv Reorezentowanv sektor
I Jaroslaw Zaczek publiczny

2 Krzysztof Olszak publiczny

1
J Ryszard Piotrowski publiczny

4 Tadeusz Szymaida gospodarczy

Zdzislaw Kostyra gospodarczy

6 Jerzy Kosior gospodarczy

7 Krystian Twarowski gospodarczy

8 Maciej Jurkowski gospodarczy

9 Janusz iakubik gospodarczy

l0 Mieczyslaw Marciniak gospodarczy

tl Zbigniew Dudzik spoleczny

t2 Malgorzata Szymafiska spoleczny

l3 Jerzy Wojtad spoleczny

t4 Marian Graczvk spoleczny

I5 Waldemar Przybysz spoleczny
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Przyj gcie porzqdku zebrania

Po stwierdzeniu prawomocnosci posiedzenia i zdolnoSci do podejmowania Uchwal, przedstawit jego

porz4dek.

Porzqdek posiedzenia:

l. Otwarcie zebrania

2. Stwierdzenie qworum

3. Przyjpcie porzqdku zebrania

4. Przyjecie protokolu z poprzedniego posiedzenia

5. Wyb6r Komisji SkrutacYjnej

6. Rozpatrzenie wezwaf'tuMwl w Lublinie do zlozenia do zlokeniawyjaSniei zawartych w

pismach z dnia 16.03.2017 r. o znaku sprawy UM03-6933-UM0310019/15

PW-;.052.3.19.2015.FKA do oceny wniosk6w dokonanej w dniu l6 stycznia 2017 r. w ramach

Przedsiqwzigi:

Ll Rozwdj istniejqcychfirm w tym wdra2ajqcych nowe technologie i innowacie oraz

uwz glqdniai qcych ochronq irodow is ka

1.2 Zaloiona i zareiestrowana nowa firma

7. Podjdcie Uchwal

8. Dyskusje, wnioski i zapytania

9. Zamkniecie posiedzenia

Po czym przystqpiono do glosowania,Zaprzyjgciem proponowanego porz4dku obrad oddano l5 glos6w,

przeciw - 0 glos6w, wstrzymujqcych sig 0 gtos6w.

Przyjpcie protokolu z poprzedniego posiedzenia

Za przyjgciem protokolu z poprzedniego posiedzenia Rady oddano 15 glos6w, wstrzymujqcych siQ 0

glos6w, przeciw 0 glos6w.

Wyb6r Komisji Skrutacyjnej

NastQpnie przyst4piono do wyboru Komisji Skrutacyjnej czuwaj4cej nad prawidlowym przebiegiem

procesu oceny i wyboru operacji, poprawnoSci dokumentacji orazzgodno6ci formalnej.

Zgloszone zostaly kandydatury na Czlonk6w Komisji Skrutacyjnej w osobach: Zdzislaw Kostyra,

MalgorzataSzymariska, Zbigniew Dudzik ktorzy wyrazili zgodp na pracQ w Komisji.

Na Przewodnicz4cego Komisji Skrutacyjnej wybrano PanaZdzislawa Kostyrq '
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Przyst4piono do glosowania nad podjpciem Uchwaly Nr Vll 84 I 2017 w sprawie powolania Komisji
Skrutacyjnej.

Zaprzyjpciem Uchwaly oddano l5 glos6w, przeciw 0 glos6w, wstrzymuj4cych sip 0 glos6w.

Rozpatrzenie wezwan do zlohenia wyjaSnieri.

Zgodnie z zaleceniami Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Lubelskiego wskazanych w piSmie o

znaku sprawy UM03-6933-UM0310019/15 Pw-t.052.3.19.2015.FK A z dnia 16.03.20t 7 r. w ramach

Przedsigwzigcia: 1,1 Rozw6i istniejqcychfirm w tym wdra2ajqcych nowe technologie i innowacie oraz

uwzglqdniaj qcych ochronq Srodow is ka .

(pismo stanowi zalqcznik do protokolu). om6wienie pisma oraz zakrelr omylek dokonala Anna
Wqsowska - Prezes Zarzqdu.

Celem wyeliminowania blpd6w pisarskich podjgta zostala podjpta uchwata Nr VI/g5/2017 w sorawie

zatwierdzenia listy operacjizgodnych z LSR i PROW.

zaprzyjqciem Uchwaly oddano l5 glos6w, przeciw - 0 glos6w, wstrzymujqcych sig - 0 glos6w.

Nastppnie zostala podjpta uchwata Nr VI/86/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do
finansowania.

zaprzyjgciem Uchwaly oddano l5 glos6w, przeciw - 0 glos6w, wstrzymuj4cych sip - 0 glos6w.

Zgodnie z zaleceniami Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Lubelskiego wskazanych w piSmie o

znaku sprawy UM03-6933-UM0310019/15 PW-1.052.3.t9.2015.FKA z dnia 16.03.201J r. w ramach

Przedsipwzigcia:1.2 Zalo\ona izarejestrowana nowa firma. Zakres popelnionych omylek oraz pismo

om6wila Anna Wqsowska - prezes Zarzqdu.

W zwiqzku z powylszym dokonano ponownej oceny wniosk6w:

Przyst4piono do glosowania nad Uchwalq Nr VI/8712017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji
zgodnych z LSR i Programem Rozwoju obszar6w wiejskich na lata 2014-2020.

zaprzyjpciem Uchwaly oddano l5 glos6w, przeciw - 0 glos6w, wstrzymuj4cych sip - 0 glos6w.

Dokonanie oceny operacji wedlug lokalnych kryteri6w wyboru

Przyznanie punkt6w dla poszczeg6lnych operacji wedlug lokalnych kryteri6w wyboru dokonywane bylo
przez 3 osoby wybrane losowo przez Przewodnicz4cego posiedzenia reprezentuj4c e r62ne sektory.

LP. Nr ewid. Wniosku nadany
przezLCD

Imip i nazwiskoA.'tazwa Wnioskodawcy

I 4119.2t1t2016tP Grzegorz, Ruszkiewicz
2 8lt9.2lU20t6tP Magdal ena Katarzynq Kry czka
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Wyb6r operacji do finansowania i ustalenie kwoty wsparcia

Przyst4piono do glosowania nad Uchwal4 Nr VI/88/2017 w sprawie zalwierdzenia listy operacji

wybranych do fi nansowania.

Za przyjEciern Uchwaly oddano | 5 glos6w, przeciw - 0 glos6w, wstrzymuj4cych sig - 0 glos6w.

Ustalenie kwoty wsparcia

Po dokonaniu merytorycznej oceny wniosk6w Czlonkowie Rady dokonali ustalenia kwoty wsparcia dla

kazdej operacj i poprzez sprawdzenie:

l) PrawidlowoSci zastosowania wskazanej w LSR wartoSci pomocy okreSlonej dla danej grupy

Beneficjent6w w granicach okreSlonych w Rozporz4dzeniu

2) PrawidlowoSci zastosowania wskazanej w LSR lub ogloszeniu o naborze maksymalnej kwoty

porxocy dla danego typr-r operacji

3) RacjonalnoSci wnioskowanej kwoty pomocy oraz kwalifikowalnoSci koszt6w zaplanowanych do

poniesienia, okreSlonych we wniosku o przyznanie pomocy zgodnie z zasadami

kwalifikowalnoSci.

Wyb6r operacji do dofinansowania i podjgcie Uchwal

Przyst4piono do podjpcia Uchwal w sprawie wyboru operacjido finansowania.

W sprawie wyboru operacji do finansowania podjgto Uchwaty:

l) Nr VI/89/2017 w sprawie wyboru operacjido finansowania

Za przyjpciern Uchwaly oddano I 5 glos6w, przeciw 0 glos6w, wstrzymuj4cych sig 0 glos6w.

2) Nr VI/90/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania

Za przyjpciem Uchwaly oddano l5 glos6w, przeciw 0 glos6w, wstrzymuj4cych sig 0 glos6w

Listg ocenionych operacji przedstawia poniZsza tabelka

LP. Nr ewid. Wniosku
nadany przezLGD

Imig i nazwiskoA.Jazwa Wnioskodawcy Liczba
pr.rnkt6w

uzyskanych w
ramach oceny
wg lokalnych
kryteri6w
wyboru

Wnioskowana
Kwota pomocy

4il9.2/U2016/P Grzesorz Ruszkiewicz 28 100 000,00 zl
2 8t19.2nt20t6tP Magdal e na Katarzy na Kryczka 2l I 00 000,00 zl
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Dyskusja, wnioski i zapytania

Obszar6w Wiejskich: Europa

Na tym posiedzenie zakodczono.

Protokolowal:
?/.,bfa-,

lmiq i nazwisko

fel.za k "r-.
Fu nkcja Funkcja

Zalaczniki:

1. Lista obecno6ci z posiedzenia Rady

2. Deklaracje bezstronno5ci i poufnodci.

3. Karty oceny wniosk6w.

4. Wynik gfosowania w sprawie wyboru operacji

5. Pisma z zaleceniami od Urzqdu Marszatkowskiego

A r4,o""""'/""""
lmig i nazwisk
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