
protokół nr 9
z posiedzenia Rady ż dnia06.72.2017 r.

W sprawie oceny wnioskóW z działania: Projekty Grantowe nabór 1/2077lG i 2l2ol7lG

Początek posiedżenia - 9.00
W posiedzeniu z8odnie z listą obecności udział Wzięło 12 członkóW Rady . Dwóch członkóW Rady ż8łosiło

Wc2eŚniej sWoją nieobecnoŚĆ przeWodniczącemu Rady,
1, otwarcie obrad przez wiceprzewodniczącą Rado5laWę stramel - ŚWiteńkę

2. Podpisanie listy obecności przez członkóW Rady (obecnych 12 członkóW Rady).

3. Podpisanie deklaracji beżstronności przez cżłonkóW Rady w odniesieniu do każde8o

Wniosku w ramach nabotu 1|2077 /6 i2/2077 /6, W przypadku Wniosków: 2-u20I7 /G
deklaracji beżstronności nie podpisal slawomir Antoniewski , 1 2/2017/6 - Halina Tykierko,

3 ż/2017 /G Ewa slelEiej.
4. Aktualizacja prżeż Wszystkich cżlonkóW Rady rejestru interesu.

5, stWierdżenie przez prżeWodnjczącego, że na pod5taWie listy obecności, deklaracji

beżstronności i rejestru interesu ( załącznik nr 1 do protokołu )jest możliwe
przeprowadzenie obrad.

6. Wybór sekretarza, Prżewodnicżąca zaproponowała na sekretarża pracownika LGD Joannę

cebula, która Wyraziła zgodę. W głosowaniu Wszyscy opowiedzielisię za tą kandydaturą.

7. odczytanie przez przewodniczące8o izatwierdzenie porządku obrad -Wszyscy,,za"
8. W ramach naboru 1/207l/G wpĘnęło7 WnioskóW. Z8odnie z procedurą oceny WnioskóW

przewodnicząca Wskażała 3 cztonkÓW Rady tj: Joannę Kwiatkowską, Radosławę stramel -
ŚWiteńkę i Miroslawa Wolaka do oceny Według karty oceny Wstępnej oraz karty zgodności

z PRoW.

9. Prżedstawjenie przez 3 członkóW Rady swojej oceny.

10. oceniający uznali, że Wsżystkie Wnioski ( 7 ) przesz|y pozytywną ocenę Wedlu8 karty oceny

Wstępnej izostały przekazane do dalszej oceny,

11. oceniający uznali, źe Wszystkie oceniane Wnioski, które przeszły pozytywna ocenę Wstępną

(7) są z8odne z kartą PRoW.

12, Dyskusja. Wszyscy czlonkowie Rady przychylili się do tej oceny

13, Podjęcie uchwaty 1/'],/2017 /G w spftwie zatwierdzenia liśty WnioskóW ż8odnych lub

niezgodnych z kartą wstępną- Wszyscy,,za"

14. Podjęcie uchwały 2 /7/2077lG vl swawie zatwierdzenia listy Wniosków z8odnych lub

niezgodnych z PRoW - Wszyscy,,za"

15. ocena według karty zgodności z ceiem 8łóWnym i celami szcze8ólowymi §R prżez

osią8anie zaplanowanych w LsR WskaźnikóW, przez członków Rady z8odnie ż deklaracją

bezstronności.

16. oceniający uznali, że Wszystkie oceniane Wnioski są żgodne z celem 8łóWnym i celami

szcze8Ótowymi tsR przez osią8anie zaplanowanych W LsR WskaŹnikÓW i przekazalije do

dalszej oceny.

17, Podjęcie uchwaty n l 3/I/2oI7 /G w spftwie zgodności z celem BlóWnym i celami

szcze8ólowymi §R przez osiąganie zaplanowanych w LsR WskaźnikóW- wszyscy ,,za"

18. Preżentacja WnioskóW i ocena z lokalnymi kryteriami. osoby, które prezentowały Wnioski

zostały losowo Wybrane przed posiedzeniem Rady.



19. Prezentacja przez Mirosława Wolaka Wniosku nr 1 1/2017 /G żłożone8o prżez Partnerstwo

Wokół Trójgarbu, Po prezentacji członkowie Rady ocenili Wniosek - średnia ilość punktóW

Według lokalnvch kryteliów -27,64
20. W tym momencie salę opuścił sławomir Antoniewski, który nie podpisał deklaracji

bezstronności W stosunku do ocenianego Wniosk!, Preżentacja przeż Andżelikę Godyk -
KijewskąWniosku nr 2-1 l2o77 /G złożony pflezstowarzyszenie "Prżymierze" im, opata
Bernarda Rosy, Po prezentacji czlonkowie Rady ocenili Wniosek - średnia ilość punktóW

Wedłu8 lokalnych kryteriów -20,20
21. Prezentacja przez Barbarę Jochymek Wniosku nr 3-1/2017/G ztożone8o przez Fundację

Edukacyjno , społeczną "Polny Kwiat". Po prezentacji członkowie Rady ocenili wniosek -

średnia ilość punktóW Wedłu8 lokalnych kryterióW - 20,45

22, Prezentacl'a przez Joannę Kwiatkowską Wniosku nr 4-1/2017/G żlożone8o przez Fundację

Rodzinna stację. Po prezentacji członkowie Rady ocenili Wniosek - średnia ilość punktóW

Wedłu8 lokalnych kryte liów - zż,82
23. Prezentacja przez Marię ŚWietlik Wniosku nr 5-1/2o17/G złożone8o przez stowarzyszenie

na Rzecz Rozwoju chełmska Śląskiego " Tkacze Śląscy". Po prezentacji cżłonkowie Rady

ocenili wniosek - średnia ilość punktóW Wedłu8 lokalnych kryterjóW-25,82
24. Preze nta cja przeż sławom ira Anto n iewskiego Wn ios ku n r 6-1/2017 /G llożonego plzez

stowarżyszenie Nowoczesny senior. Po prezentacji czlonkowie Rady ocenili Wniosek -

średnia ilość punktóW Według lokalnych kryterióW*22,364
25. Prezentacja przeżTomasza Gromalę Wniosku nr7 7/2017/G zlożonego wzez Kólko

Rolnicze W Przedwojowie. Po prezentacji członkowie Rady ocenili Wniosek - średnia jlość

punktóW Według lokalnych kryterióW - 19,73

26. Wy8enerowanie z systemu listy po8lądowej z ilością przyznanych punktóW Według której

Rada mo8ła podjąć kolejne uchwały-

27, Podjęcie pojedynczych t]chwal;

Uchwata ff 4 /7/2017 /G W sprawie Wniosku nl 1,-1/2077 /G złożone9o przez Partnerctwo Wokól
Trójgarbu W sprawie wyboru danej operacji oraż ustalenia kwoty Wsparcia Wraz z uzasadnieniem

oceny i podaniem licżby punktÓW otrżymanych prżez operację oraż Wskazaniem czy operacja mieści

sie W limicie środkóW Wskażanych W ogłoszeniu o naborze,

Liczba członkóW Rady uprawionych do 8losowania 12.

sprawdzenie grupy interesu ; Wladza publiczna Wynosiła 41,67 %

Uchwalę 8iosowało 12 członków Rady- Wszyscy,,za"

uchwala nr 5/1l20I1/G W sprawie Wniosku nr 2 -7/2oL7 /G ztożonego prżeż stowarzyszenie

"Przymierze" im. opata Bernarda Rosy w sprawie Wyboru danej operacji oraz ustalenia kwoty

Wsparcja Wraz z uza§adnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez opelację oraz

Wskazaniem czy opelacja mieści sję w limicie środkóW Wskazanych W o8łoszeniu o naborze.

Liczba członków Rady uprawionych do głosowania 11.

spraWdzenie 8rupy interesu : Władza publicżna Wynosiła 45,45 %

Uchwałę głosowało 11członkóW Rady - Wszyscy ,,za"

Uchwała ff 6/1/ż077 /G W sprawie Wniosku nr 3 -1l2o77 /G złożone9o przez Fundację Edukacyjno -

społeczną "Polny Kwiat" W sprawie Wyboru danej operacji oraz ustalenia kwoty Wsparcia Wraz z

uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktÓW otrzymanych prżez operację oraż Wskażaniem czy

operacja mieŚci się W limicie ŚrodkÓW Wskazanych W ogtoszeniu o naborze,

Liczba członkóW Rady uprawionych do 8łosowania 12,



§prawdzenie 8rupy jnteresu : Władża publicżna wynosila 4'].,6-I %

Uchwałę 8losowało 12 członków Rady- wszyscy,,za"
. Uchwala nr7/I/2o17/G W sprawie Wniosku ff Ą 1/2017 /G złożonego przeż Fundację Rodżinna

stację W sprawie Wyboru danej operacji oraz ustalenia kwoty Wsparcia Wraż ż uzasadnieniem oceny

i podaniem licżby punktóW otrżymanych przez operację oraz Wskażaniem cży operacja mieści się W

limicie środkóW Wskazanvch W ogłosżeniu o naborze.

Licżba członkóW Rady uprawionych do głosowania 12,

spraWdzenie grupy interesu : Władza publjczna wYnoslla 41,67%

lJchwałę 8łosowało 12 członkóW Rady -Wszyscy,,za
. Uchwała nr 8/1/2017G W sprawie Wniosku ff s 1/2017 /G zlożone8o przez stowarzyszenie na

Rzecz Rozwoju chelmska Śląskiego " Tkacże Śląscy" W sprawje Wyboru danej operacji oraz ustalenia

kwoty Wsparcia Wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktóW otrzymanych prżez

operację oraz Wskazaniem czy operacja mieści się W limicie środkóW Wskazanych W o8loszeniu o

naborże,

Licżba czlonkóW Rady uprawionych do gtosowania 12,

sprawdżenie grupy interesu : Władza publiczna wynosila 4I,67 %

Uchwałę głosowało 12 członkóW Rady- Wszyscy,,za

. Uchwala nr 9/1/2017/G W sprawie Wniosku N 6-7/2017 /G llożoaego przez stowarzysżenie

Nowoczesny senior W sprawie Wybolu danej operacji oraz ustalenia kwoty Wsparcia Wraz z

uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktÓW otrzymanych przez operację oraz Wskazaniem czy

operacja mieŚci się W limicje ŚrodkÓW Wskazanych W o8łoszeniu o naborze,

Liczba członków Rady uprawionych do głosowania 12,

spraWdzenie 8rupy interesu : Władza publiczna wynosila 41,67 yo

Uchwałę głosowało 12 członkóW Rady - Wszyscy ,,za

. uchwała nr 10/L/ż017/G W sprawie Wniosku nr1 7/2077 /G złożone8o prżez Kółko Rolnicze

W Przedwojowie W sprawie wyboru danej operacja oraz ustalenja kwoty Wsparcia wraż z

uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktÓW otrżymanych przez operację oraz

wskazaniem czy operacja mieści się W limicie środkóW Wskazanych W ogłoszeniu o naborze.

Liczba cztonkóW Rady uprawionych do 8tosowania 12.

sprawdzenie grupy interesu : Wladza publiczna wynosiła 41,67 yo

lJchwałę 8łosowało 12 członków Rady- Wszyscy,,za

28. uchwala ff 1,1/7/2o17/G W sprawie Wstępnie Wybranych WnioskóW Wybranych do

dofinansoWania -liczbą przyznanych punktóW oraz kwotami Wsparcia, z zaznaczeniem,

które miesżczą się W dostępnym limicie środkóW. Uchwałę 8łosowało 12 członkóW Rady-
Wsżysry,,za

29. vchwala nr 12/Ilz017/G W sprawie listy rankingowej Wybrany.h WnioskóW do

finansowania. Uchwałę głosowało 12 członkóW Rady - Wszyscy,,za

30. ocena Rady naboru 2/2017lG
31. W ramach naboru 2/2017/G wpłynęło 6 WnioskóW. z8odnie z procedurą oceny WnioskóW

przewodnicząca wskazała 3 cżłonkóW Radytj: ]oannę Kwiatkowską, Radosławę stramel-
ŚWiteńkę i Mirosława Wolaka do oceny Wedłu8 karty oceny Wstępnej oraz karty żgodności

z PRoW,
32. Przedstawienie prżez 3 cżlonkóW Rady swojej oceny.

33. oceniający uznali, że Wszystkie Wnioski ( 6 ) przeszły pozytywną ocenę Wedlug karty oceny

Wstępnej i zostały prżekazane do dalszej oceny.



34, oceniający uznalj, że Wsżystkie oceniane Wnioski, które przeszły pozytywna ocenę Wstępną

(7) są zgodne z kartą PRoW,

35, Dy§kusja, Wszyscy członkowie Rady prżychylili się do tej oceny

36. Podjęcie uchwały 1l2/2o77/G vl swawie zatwierdzenia listy WnioskóW zgodnych lub

niezgodnych z kartą Wstępną - Wsżyscy,,ża"

37. Podjęcie uchWały 2 /2l2o77 /G w spńwie zatwierdzenia listy WnioskóW zgodnych lub

nież8odnych z PRoW - Wszyscy ,,za"

38. ocena Wedtug karty zgodności z ceiem głóWnym i celami szcże8ółowymi [sR przez

osią8anie zaplanowanych W LsR WskaźnikÓW, przez członków Rady z8odnie z deklaracją

beżśtronności.

39, oceniający uznali, że Wszystkie oceniane Wnjo§kisą żgodne z celem głóWnym i celami

szczegótowymi LsR przez osiąganie zaplanowanych W LsR WskaŹnikÓW i prżekazalije do

dalszej oceny.

40, Podjęcie uchwały nl3/2/2077/Gw sprawie zgod ności z celem 8łównym i celami

szcze8Ólowymi §R przez osiąganie zaplanowanych W tsR WskaŹnikÓW - Wsżyscy,,za"

41, Prezentacja WnioskóW iocena z lokalnymi kryteriami, osoby, które prezentowały Wnioski

zostały losowo wybrane przed posiedżeniem Rady.

42. W tym momencie salę opuścila Halina Tykierko, która nie podpisała deklaracji

bezstronnościW stosunku do oceniane8o Wniosku, Prezentacja przez Bartosża Filipa

Wniosku nr 1 2/2017/G złożoneBo przez stowarzysżenie optymistóW Krżeszowskich. Po

prezentacji członkowie Rady ocenili wniosek, Średnia iloŚĆ punktóW Wedłu8 lokalnych

kryterióW -31
43. Preżentac.ia Grze8orza szmajdzińskie8o Wnlosk| ff 2 2/2017 /G zlożony wżez

stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsistara Białka. Po prezentacjicżłonkowie Rady ocenili

wniosek - średnia ilość punktóW Wedłu8 lokalnych kryterióW - 27,25

44, W tym momencie salę opuścita EWa sier8ie.i, która nie podpisala deklaracji bezstronnościW

stosunku do ocenianego Wniosku, Prezentacja przez Grze8orza szmajdzińskie8o Wniosku nr

3-2/2017 /G zlożoneEo przez stowarzyszenie Doliny Zadrny. Po prczentacji cżłonkowie Rady

ocenili wniosek - średnia ilość punktóW Wedłu8Iokalnych kryterióW-33
45. Prezentacja przez Radosławę stra m e l ŚWite ń kę Wn iosku n r 4-2/20 L7 / G zlożoaego przez

stowarżyszenie Przyjaciół Parafii PW. Niepokalanego Poczęcia NMP i Publicznej szkoły

Podstawowej nr 6 W Bo8uszowie Gorcach "BoGUsZoWsKA szÓsTKA'. Po prezentacji

czlonkowie Radyocenili Wniosek- średnia ilość punktówwedłu8 lokalnych kryteriów-27
46. Prezentacja przez EWę siergiej Wniosku nr 5-2/2077 /G złożonego przez stowarzyszenie

Kulturalno , Ekolo8iczne "Filtrator". Po prezentacji cżłonkowie Rady ocenili Wniosek -

średnia ilość punktów Według lokalnych kryterióW-22,83
47, Prezentacja przez HalinęTykierko wniosku nl6-2/20L7/G złożonego przez Fundację

Rodżinna stacja. Po preżentacii członkowie Rady ocenili Wniosek - średnia ilość punktóW

Wedlug lokalnych kryte riów -21,83
48. Wvgenerowanie z systemu listy poglądowej z iloŚcią przyznanych punktóW Wedtu8 której

Rada mogła podjąć kole]'ne uchwaly,

49. Podjęcie pojedynczych uchwal;

Uchwała nr 4/2/2oI7 /G W sp rawie Wniosku n r 1 -2lzo77 złożonelo plzez stowa rzysze n ie

optymistóW Krzeszowskich W sprawie Wyboru danej operacji oraz ustalenia kwoty Wsparcia



Wraż z użasadnieniem oceny i podaniem liczby punktÓW otrzymanych przez opelację oraz

Wskazaniem czy operacja mieści się W limicie środkóW Wskazanych W ogłoszeniu o naborze,

Liczba czlonkóW Rady upraWionych do 8losowania 11,

5prawdzenie grupy interesu : Wladza publicżna Wynosiła 45,5 %

Uchwałę 8tosowało 11 czlonkóW Ra dy - Wszyscy ,,za

. Uchwała nr 5/2/2o17/G W sprawie Wniosk! n( 2 2/2017 /G żlożone8o prżeż stowarzysżenie na Rzecż

Rozwoju Wsi stara Białka W spraWie Wyboru danej operacji oraż ustalenia kwoty Wsparcia Wraż z

uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktÓW otrzymanych przez opefację oraz Wskazaniem czy

operacja mieŚci się W limicie ŚrodkÓW W5kazanych w o8łoszeniu o naborze,

Liczba cżłonkóW Rady uprawionych do głosowania 12,

spraWdzenie 8rupy interesu : Władza publicżna Wynosila 41,67 %

Uchwałę głosowało 12 członkóW Rady - Wszyscy ,, ża

. Uchwała nr 6/ż/2017/G W sprawie WnioskU nr 3 2/2017/G złożoneBo prżez stowarzyszenie Doliny

zadrny W 5praWie Wyboru danej operacji oraz ustalenia kwoty Wsparcia Wraz ż użasadnieniem oceny i

podaniem licżby punktóW otrzymanych przez operację oraż Wskazaniem czy operacja mieści się W

limicie środkóW W5każanych W o8ło§zeniu o naborze,

LicZba członkóW Rady uprawionych do 8łosowania 11.

sprawdzenie 8rupy interesu : Władza publiczna wynosiła 45,5 %

Uchwałę 8losowało 11członkóW Rady - Wszyscy ,, za

. Uchwala nl7/2/2o1zc W sprawae Wniosku ff 4 2/2077lG zlożone8o przez stowarzyszenie Przyjaciół

Parafii PW. Niepokalane8o Poczęcia NMP iPublicznej szkoty Podstawowej nr 6 W Boguszowie Gorcach

"BoGUszowsKA szósTKA" W sprawie Wyboru danej operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia Wraż z

uzasadnieniem oceny i podaniem licżby punktÓW otrzymanych przez operację oraz Wskazaniem czy

operacja mieści 5ię W limicie środków Wskazanych w ogłoszeniu o naborże.

Liczba członkóW Rady uprawionych do 8łosowania 12.

sprawdzenie 8rupy interesu : W|adza publiczna Wynosiła 41,67 /o

Uchwalę 8łosowało 12 członkóW Rady- Wszyscy,,za

. Uchwała n( 8/2/2o17/G W sprawie Wniosku nr 5 2/2077/G zlożone8o przez stowarzyszenie Kulturalno -

Ekolo8icżne "Filtrator" W sprawie Wyboru danej operacji oraz ustalenia kwoty Wsparcia Wraz z

użasadnieniem oceny i podaniem liczby punktÓW otrzymanych przeż operację oraz Wskażaniem czy

operacja mieŚcj się W limicie ŚrodkÓW Wskazanych W ogłoszeniu o naborze.

Liczba cżłonkóW Rady Uprawionych do 8losowania 12,

sprawdzenie grupy interes! i władza publiczna wynosila 41,67 %o

Uchwałę 8łosowało 12 cztonkóW Rady - W§zyscy,,za

. Uchwała 9/2l2017/G W sprawie Wniosku nr 6-2/2017 /G zlożonego przez Fundację Rodzinna stacja W

sprawie Wyboru danej operacjj oraz ustalenia kwoty wsparcia Wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem

liczby punktóW otrzymanych przeż operację oraż W§każaniem czy operacja mieści się W limicie środkóW

Wskażanveh W ogłoszeniu o naborze,

Licżba członkóW Rady uprawionych do głosowania 12.

§prawdzenie grupy interesu : Władza publiczna Wynosjia 41,67 %

Uchwałę 8łosowało 12 członkóW Rady - Wszyscy ,, za

50, Uchwała nr 10/2/2017/G W sprawie Wstępnie wybranych WnioskóW Wybranych do dofinansowania -
licżbą przyznanych punktóW olaz kwotami Wsparcia, z zaznaczeniem, które mieszczą się W dostępnym

limicie środkóW, Uchwałę 8łosowało 12 członkóW Rady- Wszyscy,,za



51. Uchwala n( IL/2l2o17 /G W sprawie listy rankinBowej Wybranych Wniosków do finansowania. Uchwalę

głosowało 12 czlonkÓW Rady- Wszyscy,,ża

Zamknięcie obrads2-

przewodniczaca Radoślawa stramel świtcńka,

Qr urł, l,Lł. )' -u, t ćt, > lt ilu' i t
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załacznik nr 1do protokołu nr 9

Grupa interesu: Władza publiczna

podczas posiedzenaa Rady W dniu 06.12.2017 r. W sprawie Wyboru WnioskÓW Projekty Grantowe

nabór L/2077G i 2/2017 /G

tp.
lmię i nazwisko członka Rady

czy członek naleźy
do grupy interesu:
Władza publiczny ?

1 Barbara Jochymek
2 sławomif Antoniewski

3 EWa siefgiej

4 Grzegorz sżmajdziński

5 Halina TYkierko

6 Mifosław wolak x

7 Radosława stram€l-switeńka

8 Maria świetlik
9 Andźelika Grodyk-Kłewska x

10 Joanna kwiatkowska

77 Tomasz Gromala x

72 Barttomiei Filip

Liczba osób W danej 8rupie interesów

% udżiał grupy interesu w ogólnej
liczbie czlonkóW Rady obecnych na
posiedzeniu

47,67 yo
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