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Udanin, 27.06.2017 r. 

 

PROTOKÓŁ Nr 6//2017 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” 

odbytego w dniu 27.06.2017 roku w Udaninie 

w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr 12/IV/17 Rady Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” z dnia 25.04.2017r. w sprawie przyjęcia listy 

rankingowej wniosków niewybranych do dofinansowania, zgodnych z PROW i LSR, które 

nie uzyskały wymaganej minimalnej ilości punktów wskazanej w ogłoszeniu o naborze 

wniosków Nr 1/2017 w terminie od 24.02.2017 r. – 16.03.2017 r. w ramach zakresu, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania 19.2 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 (Dz. U 2015, poz. 1570 z późń. zm).  

 

Członkowie Rady obecni wg listy obecności. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. 

 

Proponowany porządek posiedzenia:  

1.Otwarcie posiedzenia.  

2.Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności. 

3.Przyjęcie porządku posiedzenia. 

4.Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 12/IV/17 w 

sprawie przyjęcia listy rankingowej wniosków niewybranych do dofinansowania. 

5.Zakończenie posiedzenia.  

 

Posiedzeniu przewodniczył Marcin Malinowski – Przewodniczący Rady, który stwierdził na 

podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne. Przewodniczący przedstawił 

proponowany porządek posiedzenia. 

 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 

Na sekretarza posiedzenia wybrano Panią Zofię Heller-Sypek. 

Przewodniczący stwierdził,  ze w uchwale Nr 12/IV/17 w sprawie przyjęcia listy rankingowej 

wniosków niewybranych do dofinansowania błędnie została wpisana kwota limitu dostępnych 

środków w naborze – było 950 000,00 zł, a zgodnie z ogłoszeniem naboru powinno być 

1 330 000,00 zł. 
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Popełniony błąd pisarski nie skutkował zmianą pozycji wniosków na listach rankingowych. 

 

        Rada podjęła uchwałę nr 13/VI/17 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale 

Nr 12/IV/17 podjętej w dniu 25.04.2017 r. Uchwała w załączeniu do protokołu. 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady. 

 

Przewodniczący Rady 

Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 27.06.2017r. 

 

 

Uchwała Nr 13/VI/17 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 27.06.2017r. 

 

w sprawie: sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr 12/IV/17 Rady Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” z dnia 25.04.2017r. w sprawie przyjęcia listy 

rankingowej wniosków niewybranych do dofinansowania, zgodnych z PROW i LSR, które 

nie uzyskały wymaganej minimalnej ilości punktów wskazanej w ogłoszeniu o naborze 

wniosków Nr 1/2017 w terminie od 24.02.2017 r. – 16.03.2017 r. w ramach zakresu, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24.09.2015 r. w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania 19.2 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 (Dz. U 2015, poz. 1570 z późń. zm).  

 

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Szlakiem Granitu” w związku z ogłoszonym naborem wniosków Nr 1/2017 w 

ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie – Zwiększenie poziomu 

przedsiębiorczości – podejmowanie działalności gospodarczej przy ustalonym limicie 

dostępnych środków w wysokości 1 330 000 PLN na podstawie procedury wyboru operacji 

do dofinansowania uchwala się co następuje:  

 

§ 1 

Przyjmuje się listę rankingową wniosków niewybranych do dofinansowania zgodnych z 

ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz PROW 2014-2020, które nie otrzymały minimalnej liczby punktów wskazanej 

w ogłoszeniu o naborze. Lista stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Stowarzyszenia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                  Marcin Malinowski 
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