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Udanin, 13.07.2017 r. 

 

PROTOKÓŁ Nr 7/Pr/2017 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” 

odbytego w dniu 13.07.2017 roku w Udaninie 

w sprawie: ponownej oceny wniosków 

 

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.Wybór Sekretarza posiedzenia. 

5.Stwierdzenie prawidłowości reprezentacji poszczególnych sektorów. 

6.Przedstawienie pism UMWD w sprawie  wniesionego odwołania od protestu w naborze 

Nr 1/2017 - do oceny WoPP zarejestrowanego pod Nr 1/21 oraz 1/19. 

7.Rozpatrzenie odwołania od wniesionych protestów. 

8.Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia protestów. 

9.Zakończenie posiedzenia.  

 

Posiedzeniu przewodniczył Marcin Malinowski – Przewodniczący Rady, który stwierdził na 

podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne. Przewodniczący przedstawił 

proponowany porządek posiedzenia. 

Posiedzenie odbywa się zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” - rozdział VIII Procedury odwoławczej od 

decyzji rady. Członkowie Rady otrzymali pisma UMWD w wersji elektronicznej zgodnie z 

procedurą. 

 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 

Na sekretarza posiedzenia wybrano Panią Zofię Heller-Sypek. 
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Przewodniczący Rady stwierdził, że nikt z członków rady nie poinformował o zmianie 

przynależności do wskazanego podczas pierwszego posiedzenia sektora społecznego. 

Wszyscy członkowie rady obecni na posiedzeniu zachowali swój status przynależności. 

Parytety zostały zachowane, żaden z sektorów nie posiada ponad 50% głosów w 

podejmowaniu decyzji. 

 

Przewodniczący przedstawił treść pisma UMWD w sprawie odwołania od protestu : 

 

1.Ilona Murias – WoPP Nr 1/19:  

Po dokonaniu analizy wniosków skierowanych do LGD przez UMWD – 

uwzględnienie protestu z wnioskiem o dokonanie ponownej oceny.  Rada podjęła 

następujące stanowisko: 

1)Uwzględnić  wniosek o ponowną ocenę. 

2)Dokonać ponownej oceny wniosku. 

3)Podjąć uchwałę w sprawie ponownej oceny wniosku. 

2.Grzegorz Przybylski – WoPP Nr 1/21: 

Po dokonaniu analizy wniosków skierowanych do LGD przez UMWD – 

uwzględnienie protestu z wnioskiem o dokonanie ponownej oceny.  Rada podjęła 

następujące stanowisko: 

1)Uwzględnić  wniosek o ponowną ocenę. 

2)Dokonać ponownej oceny wniosku. 

3)Podjąć uchwałę w sprawie ponownej oceny wniosku. 

 

Na wniosek Przewodniczącego Rada podjęła uchwały w sprawie dokonania zmiany w 

uchwale:  

1.Uchwała Nr 14/VII/Pr/2017- w sprawie dokonania zmiany w uchwale nr XIX/19.2/17. 

2.Uchwała Nr 15/VII/Pr/2017- w sprawie dokonania zmiany w uchwale nr XXI/19.2/17. 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady. 

 

Przewodniczący Rady 

Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 13.07.2017 r. 

 

Uchwała Nr 14/VII/Pr/2017 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Szlakiem Granity” 

z dnia 13.07.2017 r. 

 

       

w sprawie: ponownej oceny wniosku nr 1/19 Pani Ilony Murjas 

 

             Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 20 ust. 6 i 7 Regulaminu Organizacyjnego Rady w 

związku z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności (Dz. U z 2015 r. poz. 378 z późn.zm) oraz art. 58 ust.1 pkt. 1 w związku 

z art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 t o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U 2016 r. poz. 

217 z późn,zm) uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale Nr XIX/19.2/17 z dnia 25.04.2017 r. w sprawie oceny WoPP Nr 1/19 w ramach 

naboru nr 1/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – zwiększenie poziomu 

przedsiębiorczości – podejmowanie działalności gospodarczej w ramach zakresu, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 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 (Dz. U 2015, poz. 

1570 z póżn.zm) w wyniku ponownej oceny zmienia się brzmienie: 

 

1) w ust. 3 uchwały nr XIX/19.2/17 – na podstawie oceny wg kryteriów wyboru stwierdza się 

– operacja uzyskała 6,10 pkt. na: 

a) na podstawie oceny wg kryteriów wyboru stwierdza się – operacja uzyskała 6,78 pkt. 

 

§ 2 

W ust. 5 uchwały nr XIX/19.2/17 ustala się kwotę wsparcia w wysokości – 100 000,00  zł. 

 

                                                                  § 3 

Operacja została wpisana na listę operacji wybranych do dofinansowania w wyniku 

przeprowadzenia procedury odwoławczej – lista stanowi załącznik do uchwały. 

                                                                     

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 
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Udanin, dnia 13.07.2017 r. 

 

Uchwała Nr 15/VII/Pr/2017 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Szlakiem Granity” 

z dnia 13.07.2017 r. 

 

       

w sprawie: ponownej oceny wniosku nr 1/21 Pana Grzegorz Przybylskiego 

 

             Na podstawie § 10 ust. 1 oraz § 20 ust. 6 i 7 Regulaminu Organizacyjnego Rady w 

związku z art. 22 ust.5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności (Dz. U z 2015 r. poz. 378 z późn.zm) oraz art. 58 ust.1 pkt. 1 w związku 

z art. 58 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 t o zasadach realizacji programów w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U 2016 r. poz. 

217 z późn,zm) uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale Nr XXI/19.2/17 z dnia 25.04.2017 r. w sprawie oceny WoPP Nr 1/21 w ramach 

naboru nr 1/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” – zwiększenie poziomu 

przedsiębiorczości – rozwijanie działalności gospodarczej w ramach zakresu, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 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 (Dz. U 2015, poz. 

1570 z póżn.zm) w wyniku ponownej oceny zmienia się brzmienie: 

 

2)w ust. 3 uchwały nr XXI/19.2/17 – na podstawie oceny wg kryteriów wyboru stwierdza się 

– operacja uzyskała 9,0 pkt. na : 

a)na podstawie oceny wg kryteriów wyboru stwierdza się – operacja uzyskała 9,39 pkt. 

 

§ 2 

W ust. 5 uchwały nr XXI/19.2/17 ustala się kwotę wsparcia w wysokości – 300 000,00  zł. 

 

                                                                  § 3 

Operacja została wpisana na listę operacji wybranych do dofinansowania – lista stanowi     

załącznik do uchwały. 

 

                                                                    § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 


