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Leszno, 2 marca 2018 roku 

 

 

PROTOKÓŁ 

z VII posiedzenia Rady 

 Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Posiedzenie Rady rozpoczęło się dnia 2 marca 2018 roku o godz. 13.00 w sali nr 101 siedziby 

stowarzyszenia. 

Przewodniczący Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior Tomasz Biernaczyk przywitał wszystkich przybyłych 

i dokonał otwarcia VII posiedzenia Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior. Na obrady przybyło 10 członków 

Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior1 (na ogólną liczbę 13 członków), co stanowiło quorum niezbędne do 

podejmowania decyzji i uchwał. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził 

prawomocnośd obrad. 

Następnie Przewodniczący zaproponował na protokolanta posiedzenia – pracownika Biura WLGD 

panią Grażynę Szaoca. Członkowie Rady jednogłośnie wyrazili zgodę na tą kandydaturę.   

 

2. Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad VII posiedzenia Rady. Członkowie Rady 

stowarzyszenia jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przyjęli proponowany porządek obrad.     

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z VI Posiedzenia Rady. 

4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach   19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośd” nabór wniosków 

o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie 1.1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury społecznej, 

złożonych w naborze wniosków nr 5/2018. 

5. Ocena złożonych wniosków. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia listy operacji wybranych do finansowania. 

7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach   19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośd” nabór wniosków 

o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie 1.1.2 Utrzymanie lub utworzenie nowych miejsc pracy w 

ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury społecznej, złożonych w naborze wniosków nr 

6/2018. 

8. Ocena złożonych wniosków. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia listy operacji wybranych do finansowania. 

10. Dyskusja, wolne głosy i wnioski. 

11. Zakooczenie obrad. 

 

 

 

                                                           
1
 Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
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ad 3. Przyjęcie protokołu z VI Posiedzenia Rady. 

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

Członkowie Rady Stowarzyszenia jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjęli protokół. 

ad 4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośd” nabór 

wniosków o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie 1.1.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury 

społecznej, złożonych w naborze wniosków nr 5/2018. 

Dyrektor Biura WLGD Maciej Tomaszewski przedstawił członkom Rady WLGD Kraina Lasów   

i Jezior listę wniosków, które wpłynęły do Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior  w naborze nr 5/2018. 

Dyrektor poinformował że limit środków dostępnych w naborze 5/2018 (dla przedsięwzięcia 1.1.1) to 

1 187 256,04 zł. Wnioski pozytywnie ocenione przez Biuro LGD opiewają na kwotę 1 333 972,75 zł, co 

oznacza, iż wszystkie złożone wnioski nie mieszczą się w dostępnej puli środków wskazanej w 

ogłoszeniu o naborze. 

 

Przewodniczący Rady wezwał członków Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior do złożenia pisemnego 

oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru 

operacji” w odniesieniu do poszczególnych operacji dotyczących naboru nr 5/2018. Deklaracje 

zostały wypełnione i podpisane przez członków Rady. 

Deklaracje stanowią załącznik do protokołu. 

Następnie Członkowie Rady podali wymagane informacje do Rejestru Interesów Członków Rady 

WLGD Kraina Lasów i Jezior, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady wezwał członków Rady do złożenia oświadczeo co do wyłączenia się 

od oceny poszczególnych wniosków w naborze nr 5/2018 – żaden z członków nie wyłączył się.  

 

ad 5. Ocena złożonych wniosków  

Przed przystąpieniem do oceny wniosków przez członków Rady, Przewodniczący dokonał 

sprawdzenia parytetów sektorów i proporcji grup interesu, które reprezentują poszczególni 

członkowie Rady. W efekcie stwierdził, że skład Rady jest zgodny z wymaganiami określonymi w 

art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia UE nr 1303/2013, ale nie zostanie zachowany parytet określony w 

art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia UE nr 1303/2013 z uwagi na obecnośd 5 członków Rady tworzących 

jedną grupę interesu. Z tego powodu Wiceprzewodnicząca Rady Maja Flieger wyłączyła się od oceny 

wniosków z uwagi na naruszenie art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia UE nr 1303/2013. Przewodniczący 

ogłosił, że biorąc pod uwagę to wyłączenie skład Rady podczas oceny każdego wniosku będzie zgodny 

z cyt. wyżej przepisami. 

 

Dyrektor Biura WLGD Maciej Tomaszewski przedstawił członkom Rady wnioski, które wpłynęły do w 

naborze nr 5/2018. Poinformował, że wszystkie wnioski przeszły pozytywnie wstępną weryfikację 

zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy dokonaną przez pracowników Biura. Żaden z 

wniosków nie otrzymał oceny negatywnej, jako niezgodny z LSR i PROW.  

Rada zaakceptowała wynik oceny przeprowadzonej przez pracowników. 

Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 

2014-2020 stanowią załącznik do protokołu. 
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Następnie Przewodniczący poprosił pracowników Biura o rozdanie członkom Rady kart oceny 

zgodności z LSR.  

Rada przystąpiła do oceny złożonych wniosków w kolejności wynikającej z nadanych im numerów 

przez wypełnienie przez członków Rady imiennych kart oceny zgodności operacji z LSR. 

Po zebraniu kart Przewodniczący ogłosił, iż wszystkie oceniane wnioski zostały uznane za zgodne z 

ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr  5/2018 i LSR. 

Następnie Rada podjęła uchwałę nr VII/70/18 w sprawie ustalenia list operacji zgodnych z 

ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2018 oraz zgodnych z LSR. 

Uchwała nr VII/70/18 stosunkiem głosów: za - 9, przeciw-0, wstrzymujących się – 0 - została podjęta 

jednogłośnie. 

 

Następnie Przewodniczący poprosił pracowników Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior o rozdanie kart 

oceny operacji według kryteriów wyboru i poprosił członków Rady o ocenę  wniosków. Przypomniał 

zebranym, iż minimalne wymagania, które musi spełnid wniosek, aby znaleźd się na liście operacji 

wybranych do finansowania, to w tym naborze 5 punktów. 

Ocenę poprzedziła analiza i dyskusja nad każdym ze złożonych wniosków. 

 

Przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi wnioskami w ramach naboru 5/2018:  

1) Wniosek nr WLGD-5/2018-01 pt: Budowa trybun na boisku sportowym w Czaczu  złożony przez 

Gminę Śmigiel. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 9 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  11,33 punktu. 

 

2) Wniosek nr WLGD-5/2018-02 pt: Zakup wyposażenia – fortepianu na potrzeby kultury złożony 

przez Gminę Śmigiel. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 9 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  11,11 punktu. 

 

3) Wniosek nr WLGD-5/2018-03 pt: Budowa trybun na boisku sportowym w Śmiglu złożony przez 

Gminę Śmigiel. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 9 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  10,11 punktu. 

 

4) Wniosek nr WLGD-5/2018-04 pt: Budowa świetlicy wiejskiej w Sułowie Małym złożony przez 

Gminę Bojanowo. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 9 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  9,33 punktu. 
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Przewodniczący ogłosił, iż wniosek ten nie osiągnął wymaganego minimum punktowego, aby znaleźd 

się na liście operacji wybranych do finansowania. 

 

5) Wniosek nr WLGD-5/2018-05 pt: Budowa ciągu pieszo rowerowego przy drodze powiatowej nr 

3930P w m. Bojanice od km 4+695 do km 5+352 złożony przez Gminę Krzemieniewo. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 9 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  11,78 punktu. 

 

 

Następnie Przewodniczący przedstawił Radzie projekty uchwał w sprawie wyboru operacji  oraz 

ustalenia kwoty pomocy wraz z uzasadnieniem i przystąpił do ich głosowania: 

 

Wniosek nr WLGD-5/2018-01 

Uchwała nr VII/71/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 2 marca 2018 

roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VII/71/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-5/2018-02 

Uchwała nr VII/72/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 2 marca 2018 

roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VII/72/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-5/2018-03 

Uchwała nr VII/73/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 2 marca 2018 

roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VII/73/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Wniosek nr WLGD-5/2018-04 

Z uwagi na fakt, iż limit środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy 

nr 5/2018 wynosił 1 187 256,04 zł, a operacja, której dotyczy wniosek o przyznanie pomocy złożony 

przez Gminę Bojanowo znajdzie się na liście wybranych operacji na miejscu 5., co oznacza, że nie 
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mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu. W tej sytuacji Rada WLGD, po analizie 

deklaracji wnioskodawcy, postanowiła obniżyd kwotę wsparcia do poziomu powodującego, że 

operacja zmieści się w limicie dostępnych środków. Tym samym kwotę pomocy ustalono na 225 

624,00 zł, co oznacza, że do limitu środków wskazanych w ogłoszeniu zostanie przyjęta kwota 

kosztów kwalifikowanych operacji w wysokości 354 588,78 zł. 

Uchwała nr VII/74/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 2 marca 2018 

roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VII/74/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Wniosek nr WLGD-4/2017-05 

Uchwała nr VII/75/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 styczeo 

2018   roku w sprawie wyboru operacji. 

Wynik głosowania: 

za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VII/75/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

ad. 6 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia listy operacji wybranych do finansowania. 

Następnie Przewodniczący przystąpił do głosowania nad uchwałą nr VII/76/18 Rady Wielkopolskiej 

Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie ustalenia listy operacji 

wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2018. 

Wynik głosowania: 

za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VII/76/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

ad. 7 Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach  19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośd” nabór 

wniosków o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie 1.1.2 Utrzymanie lub utworzenie nowych 

miejsc pracy w ramach rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury społecznej, złożonych w naborze 

wniosków nr 6/2018. 

 

Dyrektor Biura WLGD Maciej Tomaszewski przedstawił członkom Rady WLGD Kraina Lasów   

i Jezior listę wniosków, które wpłynęły do Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior  w naborze nr 6/2018. 

Dyrektor poinformował że limit środków dostępnych w naborze 6/2018 (dla przedsięwzięcia 1.1.2) to 

2 756 982,38 zł. Wnioski pozytywnie ocenione przez Biuro LGD opiewają na kwotę 3 237 337,22  zł., 

co oznacza, iż wszystkie złożone wnioski nie mieszczą się w dostępnej puli środków przeznaczonej w 

naborze.  
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Przewodniczący Rady wezwał członków Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior do złożenia pisemnego 

oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru 

operacji” w odniesieniu do poszczególnych operacji dotyczących naboru nr 6/2018. Deklaracje 

zostały wypełnione i podpisane przez członków Rady. 

Deklaracje stanowią załącznik do protokołu. 

Następnie Członkowie Rady podali wymagane informacje do Rejestru Interesów Członków Rady 

WLGD Kraina Lasów i Jezior, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady wezwał członków Rady do złożenia oświadczeo co do wyłączenia się 

od oceny poszczególnych wniosków w naborze nr 6/2018. 

Na podstawie złożonych oświadczeo ustalono iż: 

- z oceny operacji nr 1/ WLGD-6/2018-01 wyłącza się członek Rady Piotr Jaoczak, 

- z oceny operacji nr 3/ WLGD-6/2018-03 wyłącza się członek Rady Tomasz Biernaczyk, 

- z oceny operacji nr 4/ WLGD-6/2018-04 wyłącza się członek Rady Tomasz Biernaczyk, 

- z oceny operacji nr 5/ WLGD-6/2018-05 wyłącza się członek Rady Łukasz Bartkowiak, 

z powodu związków z wnioskodawcą, które mogą wywoład wątpliwości co do bezstronności danego 

członka Rady. 

 

ad 8. Ocena złożonych wniosków  

 

Przed przystąpieniem do oceny wniosków przez członków Rady, Przewodniczący dokonał 

sprawdzenia parytetów sektorów i proporcji grup interesu, które reprezentują poszczególni 

członkowie Rady. W efekcie stwierdził, że skład Rady po uwzględnieniu powyższych wyłączeo jest 

zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia UE nr 1303/2013, ale nie 

zostanie zachowany parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia UE nr 1303/2013 w 

przypadku wniosków nr WLGD-6/2018-01 i nr WLGD-6/2018-02, z uwagi na obecnośd 5 członków 

Rady tworzących jedną grupę interesu. Z tego powodu Przewodniczący Tomasz Biernaczyk wyłączył 

się od oceny wniosków nr WLGD-6/2018-01 i nr WLGD-6/2018-02, a Wiceprzewodnicząca Maja 

Flieger wyłączyła się z oceny wniosku nr WLGD-6/2018-01 z uwagi na naruszenie art. 34 ust. 3 lit. b 

rozporządzenia UE nr 1303/2013. Przewodniczący ogłosił, że biorąc pod uwagę wszystkie wyłączenia, 

skład Rady podczas oceny każdego wniosku będzie zgodny z cyt. wyżej przepisami.  

 

Dyrektor Biura WLGD Maciej Tomaszewski przedstawił członkom Rady wnioski, które wpłynęły do w 

naborze nr 6/2018. Poinformował, że wszystkie wnioski przeszły pozytywnie wstępną weryfikację 

zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy dokonaną przez pracowników Biura. Żaden z 

wniosków nie otrzymał oceny negatywnej, jako niezgodny z LSR i PROW.  

Rada zaakceptowała wynik oceny przeprowadzonej przez pracowników. 

Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 

2014-2020 stanowią załącznik do protokołu. 

Następnie Przewodniczący poprosił pracowników Biura o rozdanie członkom Rady kart oceny 

zgodności z LSR.  

Rada przystąpiła do oceny złożonych wniosków w kolejności wynikającej z nadanych im numerów 

przez wypełnienie przez członków Rady imiennych kart oceny zgodności operacji z LSR. 
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Po zebraniu kart Przewodniczący ogłosił, iż wszystkie oceniane wnioski zostały uznane za zgodne z 

ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr  6/2018 i LSR. 

Następnie Rada podjęła uchwałę nr VII/77/18 w sprawie ustalenia list operacji zgodnych z 

ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2018 oraz zgodnych z LSR. 

Uchwała nr VII/77/18 stosunkiem głosów: za - 9, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0 - została podjęta 

większością głosów. 

 

Następnie Przewodniczący poprosił pracowników Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior o rozdanie kart 

oceny operacji według kryteriów wyboru i poprosił członków Rady o ocenę  wniosków. Przypomniał 

zebranym, iż minimalne wymagania, które musi spełnid wniosek, aby znaleźd się na liście operacji 

wybranych do finansowania , to w tym naborze 6 punktów. 

Ocenę poprzedziła analiza i dyskusja nad każdym ze złożonych wniosków. 

 

Przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi wnioskami w ramach naboru 5/2018:  

1) Wniosek nr WLGD-6/2018-01 pt: Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej wraz z 

zagospodarowaniem terenu, budowa zbiorników bezodpływowych i zbiornika na gaz w Sarbinowie 

złożony przez Gminne Centrum Kultury w Poniecu. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 7 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  11,57 punktu. 

 

2) Wniosek nr WLGD-6/2018-02 pt: Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji  w 

Bojanowie złożony przez „Kulturalna Stajenka” – adaptacja pomieszczeo na cele kulturalne. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 9 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  10,22 punktu. 

 

3) Wniosek nr WLGD-6/2018-03 pt: Kompleksowe wyposażenie budynku Centrum Kultury i 

Biblioteki w Osiecznej złożony przez Centrum Kultury i Biblioteka w Osiecznej  . 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 9 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  11,89 punktu. 

 

4) Wniosek nr WLGD-6/2018-04 pt: Budowa świetlicy wiejskiej w Jeziorkach złożony przez Gminę 

Osieczna. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 9 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  7,56 punktu. 

 

5) Wniosek nr WLGD-6/2018-05 pt: Rewitalizacja budynku Rydzyoskiego Ośrodka Kultury złożony 

przez Rydzyoski Ośrodek Kultury . 
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Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 9 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  11,11 punktu. 

 

Następnie Przewodniczący przedstawił Radzie projekty uchwał w sprawie wyboru operacji  oraz 

ustalenia kwoty pomocy wraz z uzasadnieniem i przystąpił do ich głosowania: 

 

Wniosek nr WLGD-6/2018-01 

Uchwała nr VII/78/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 2 marca 2018 

roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VII/78/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-6/2018-02 

Uchwała nr VII/79/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 2 marca 2018 

roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VII/79/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-6/2018-03 

Uchwała nr VII/80/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 2 marca 2018 

roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VII/80/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-6/2018-04 

Uchwała nr VII/81/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 2 marca 2018 

roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VII/81/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-6/2018-05 
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Uchwała nr VII/82/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 2 marca 2018 

roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VII/82/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

ad.9 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia listy operacji wybranych do finansowania. 

Następnie Przewodniczący przystąpił do głosowania nad uchwałą nr VII/83/18 Rady Wielkopolskiej 

Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie ustalenia listy operacji 

wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 6/2018. 

Wynik głosowania: 

za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VII/83/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

 

ad 10. Dyskusja , wolne głosy i wnioski. 

Dyrektor Maciej Tomaszewski przedstawił informacje o dalszych losach wniosków wybranych w 

poprzednich naborach,  zasygnalizował koniecznośd zmiany LSR i przedstawił plany związane z 

ogłaszaniem kolejnych naborów wniosków w 2018 r. 

 

ad 11. Zakooczenie obrad. 

Przewodniczący podziękował wszystkim członkom za przybycie, a następnie dokonał zamknięcia 

obrad. 

Posiedzenie zakooczyło się o godzinie 15.00 

Na tym protokół zakooczono i podpisano. 

 

   Protokolant         Przewodniczący obrad 

      

  …………………………………………..                                                 ………………………………………………. 

            Grażyna Szaoca                          Tomasz Biernaczyk 

  

 

 

Załączniki: 

1.Lista obecności członków Rady. 
2. Deklaracje bezstronności dotyczące naboru 5/2018 i 6/2018. 
3. Karty wstępnej weryfikacji operacji w naborze 5/2018 i 6/2018. 
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4. Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 
2014-2020 dotyczące naboru 5/2018 i 6/2018. 
5. Karty oceny zgodności operacji z LSR dotyczące naboru 5/2018 i 6/2018. 
6. Karty oceny operacji według kryteriów wyborów dotyczące naboru 5/2018 i 6/2018. 
7. Uchwała nr VII/70/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w sprawie 
ustalenia list operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2018 
oraz zgodnych z LSR wraz z załącznikiem. 
8. Uchwały nr VII/71/18 - VII/75/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i 
Jezior w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy dotyczące naboru 5/2018 wraz z 
uzasadnieniem. 
9. Uchwała nr VII/76/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w sprawie 
ustalenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 
nr 5/2018. 
10. Uchwała nr VII/77/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w 
sprawie ustalenia list operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 
6/2018 oraz zgodnych z LSR wraz z załącznikiem. 
11. Uchwały nr VII/78/18-VII/82/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i 
Jezior w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy dotyczące naboru 6/2018 wraz z 
uzasadnieniem. 
12. Uchwała nr VII/83/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w 
sprawie ustalenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie 
pomocy nr 6/2018. 
13. Rejestr Interesów Członków Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior dot. naboru 5/2018 i 6/2018. 
 
 
        Przewodniczący Rady  
                    WLGD Kraina Lasów i Jezior 

 
                  /-/ Tomasz Biernaczyk 

 

 

 

 


