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Leszno, 3 marca 2017 roku 

 

PROTOKÓŁ 

z II posiedzenia Rady 

 Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Posiedzenie Rady rozpoczęło się dnia 3 marca 2017 roku o godz. 13.05 w sali nr 101 siedziby 

stowarzyszenia. 

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

i dokonał otwarcia II posiedzeniu 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 II posiedzenia – pracownika Biura WLGD 

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

 

2. Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad II 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 I 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 1/2017. 

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 

2/2017. 

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 I Posiedzenia Rady. 

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

Członkowie Rady Stowarzyszenia większością głosów, 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 1/2017. 

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 1/2017.  

 

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 1/2017. Deklaracje 

zostały wypełnione i podpisane przez członków Rady. 

Deklaracje stanowią załącznik do protokołu. 

 

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

od oceny poszczególnych wniosków w naborze nr 1/2017. 

Na podstawie złożonych oświadczeo ustalono iż: 

- z oceny operacji nr 1/ WLGD-1/2017-02 wyłącza się członek Rady Piotr Jaoczak, 

- z oceny operacji nr 1/ WLGD-1/2017-03 wyłącza się członek Rady Tomasz Biernaczyk, 

- z oceny operacji nr 1/ WLGD-1/2017-06 wyłącza się członek Rady Monka Raczyoska, 

- z oceny operacji nr 1/ WLGD-1/2017-12 wyłącza się członek Rady Leszek Józefczak. 

W związku z tym wpisano stosowne informacje do Rejestru Interesów Członków Rady WLGD Kraina 

Lasów i Jezior, który stanowi  załącznik do protokołu. 

 

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

naborze nr 1/2017. 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. 

Dyrektor poinformował że limit środków dostępnych w naborze 1/2017 (dla przedsięwzięcia 1.1.1) to 

6 mln zł. Wnioski pozytywnie ocenione przez Biuro LGD opiewają na kwotę 4 828 656,76 zł., co 

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

naborze.  

 

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 oraz, że parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b 
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rozporządzenia UE nr 1303/2013 zostanie zachowany podczas oceny każdego z wniosków, biorąc pod 

uwagę wyłączenia, o których mowa powyżej. 

 

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  1/2017 i LSR. 

Następnie Rada podjęła uchwałę nr II/3/17 w sprawie ustalenia list operacji zgodnych z ogłoszeniem 

o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 oraz zgodnych z LSR. 

Uchwała nr II/3/17 stosunkiem głosów: za - 10, 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.  

 

Przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi wnioskami w ramach naboru 1/2017:  

1) Wniosek nr WLGD-1/2017-01 pt: Przebudowa drogi gminnej ulica Sportowa w Dąbczu złożony 

przez Gminę Rydzyna. 

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

oddano 10 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  9,70 punktu. 

 

2)Wniosek nr WLGD-1/2017-02 pt: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czarkowie i przebudowa 

świetlicy wiejskiej w Waszkowie złożony przez Gminne Centrum Kultury w Poniecu. 

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. 

 

3)Wniosek nr WLGD-1/2017-03 pt: Budowa placu zabaw w miejscowości Kąkolewo i  Świerczyna 

złożony przez Gminę Osieczna. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 9 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  8,78 punktu. 

 

4)Wniosek nr WLGD-1/2017-04 pt: Budowa miejsc rekreacji na terenie Gminy Bojanowo złożony 

przez Gminę Bojanowo. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 10 ważnych głosów i nieważnych nie było. 
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Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  9,80 punktu. 

 

5)Wniosek nr WLGD-1/2017-05 pt: Budowa wraz z rozbudową obiektów zagospodarowania plaży w 

Gołanicach złożony przez Gminę Święciechowa. 

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

oddano 10 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

przyznano operacji  10,00 punktu. 

 

6)Wniosek nr WLGD-1/2017-06 pt: Przebudowa dróg gminnych - ul. Boczna i ul. Ogrodowa w 

Wilkowicach  złożony przez Gminę Lipno. 

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

oddano 9 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

przyznano operacji  9,67 punktu. 

 

7)Wniosek nr WLGD-1/2017-07 pt: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż brzegu jeziora 

Wieleoskiego złożony przez Gminę Przemęt. 

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

oddano 10 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

przyznano operacji  10,30 punktu. 

 

8)Wniosek nr WLGD-1/2017-08 pt: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 315 

relacji Obra-Świętno złożony przez Gminę Wolsztyn. 

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

oddano 10 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

przyznano operacji  9,90 punktu. 

 

9)Wniosek nr WLGD-1/2017-09 pt: Budowa siłowni zewnętrznych w Pawłowicach i Oporowie 

złożony przez Gminę Krzemieniewo. 

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

oddano 10 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

przyznano operacji  10,80 punktu. 

 

10)Wniosek nr WLGD-1/2017-10 pt: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krzycku Wielkim złożony 
przez Gminny Ośrodek Kultury Włoszakowice. 
Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 10 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

przyznano operacji  9,70 punktu. 
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11)Wniosek nr WLGD-1/2017-11 pt: Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 4788P 

droga krajowa nr 12 - Górzno  złożony przez Powiat Leszczyoski. 

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

oddano 10 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  10,00 punktu. 

 

12)Wniosek nr WLGD-1/2017-12 pt: Urządzenia placów zabaw w miejscowościach Miastko, 

Radomyśl, Przylesie i Wijewo złożony przez Gminę Wijewo. 

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

oddano 10 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

przyznano operacji  10,89 punktu . 

 

13)Wniosek nr WLGD-1/2017-13 pt: Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego świetlicy 

wiejskiej na bibliotekę publiczną wraz z przebudową i rozbudową złożonego przez Gmina Śmigiel. 

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

oddano 10 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

przyznano operacji  8,30 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-1/2017-01 

Uchwała nr II/4/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 3 marca 2017 

roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr II/4/17 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Wniosek nr WLGD-1/2017-02 

Uchwała nr II/5/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 3 marca 2017 

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 II/5/17 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Wniosek nr WLGD-1/2017-03 

Uchwała nr II/6/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 3 marca 2017 

roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 9 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 
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Przewodniczący stwierdziła , iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr II/6/17 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Wniosek nr WLGD-1/2017-04 

Uchwała nr II/7/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 3 marca 2017 

roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdziła , iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr II/7/17 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Wniosek nr WLGD-1/2017-05 

Uchwała nr II/8/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 3 marca 2017 

roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdziła , iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr II/8/17 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Wniosek nr WLGD-1/2017-06 

Uchwała nr II/9/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 3 marca 2017 

roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

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

Przewodniczący stwierdziła , iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr II/9/17 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Wniosek nr WLGD-1/2017-07 

Uchwała nr II/10/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 3 marca 2017 

roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdziła , iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr II/10/17 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Wniosek nr WLGD-1/2017-08 

Uchwała nr II/11/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 3 marca 2017 

roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr II/11/17 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Wniosek nr WLGD-1/2017-09 
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Uchwała nr II/12/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 3 marca 2017 

roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr II/12/17 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Wniosek nr WLGD-1/2017-10 

Uchwała nr II/13/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 3 marca 2017 

roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr II/13/17 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Wniosek nr WLGD-1/2017-11 

Uchwała nr II/14/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 3 marca 2017 

roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr II/14/17 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Wniosek nr WLGD-1/2017-12 

Uchwała nr II/15/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 3 marca 2017 

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 II/15/17 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Wniosek nr WLGD-1/2017-13 

Uchwała nr II/16/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 3 marca 2017 

roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr II/16/17 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

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

Następnie sporządzono projekt listy ocenionych operacji. Wobec faktu, iż wnioski nr WLGD-1/2017-

05 i WLGD-1/2017-11  oraz wnioski nr WLGD-1/2017-01 i WLGD-1/2017-10 otrzymały tę samą 

średnią arytmetyczną punktów, Przewodniczący, zgodnie z § 23 ust. 7 Regulaminu Rady, zarządził 
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dodatkowe głosowania, proponując kolejnośd operacji na liście. Członkowie Rady jednomyślnie 

zaakceptowali kolejnośd wniosków zaproponowaną przez Przewodniczącego. 

 

Następnie Przewodniczący przystąpił do głosowania nad uchwałą nr II/17/17 Rady Wielkopolskiej 

Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie ustalenia listy operacji 

wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017. 

Wynik głosowania: 

za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr II/17/17 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

ad 7. Omówienie wniosków  o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania 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 2/2017. 

 

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 2/2017.  

 

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 2/2017. Deklaracje 

zostały wypełnione i podpisane przez członków Rady. 

Deklaracje stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady wezwał członków Rady do złożenia oświadczeo co do wyłączenia się od oceny 

poszczególnych wniosków w naborze nr 2/2017. 

Przewodniczący stwierdził, że żadna z osób nie wyłączyła się z oceny wniosków. 

 

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

naborze nr 2/2017. 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. 

Dyrektor poinformował że limit środków dostępnych w naborze 2/2017 (dla przedsięwzięcia 1.1.2) to 

3,5 mln zł. Wnioski pozytywnie ocenione przez Biuro LGD opiewają na kwotę 835 768,85 zł, co 

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

naborze.  
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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 jest zgodny z wymaganiami określonymi w art. 

32 ust. 2 lit. b rozporządzenia UE nr 1303/2013 oraz że parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b 

rozporządzenia UE nr 1303/2013 zostanie zachowany podczas oceny każdego z wniosków. 

 

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 2/2017 i LSR. 

 

Następnie Rada podjęła uchwałę nr II/17/17 z dnia 3 marca br. w sprawie ustalenia list operacji 

zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017 oraz zgodnych z LSR. 

Uchwała nr II/17/17 stosunkiem głosów: za - 10, 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.  

 

Przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi wnioskami w ramach naboru 2/2017:  

1) Wniosek nr WLGD-2/2017-01 pt: "Kulturalna stajenka" - adaptacja pomieszczeo na cele 

kulturalne złożony przez Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Bojanowie . 

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

oddano 10 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  9,50 punktu. 

2) Wniosek nr WLGD-2/2017-02 pt: "Remont i termomodernizacja Budynku Biblioteki Publicznej 

Gminy i Miasta Wolsztyn złożony przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Wolsztyn im. 

Stanisława Platera. 

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

oddano 10 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  8,80 punktu. 

 

Następnie Przewodniczący przedstawił Radzie projekty uchwał w sprawie wyboru operacji oraz 

ustalenia kwoty pomocy i przystąpił do ich głosowania: 

Wniosek nr WLGD-2/2017-01 

Uchwała nr II/19/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 3 marca 2017 

roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 
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Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr II/19/17 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Wniosek nr WLGD-2/2017-02 

Uchwała nr II/20/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 3 marca 2017 

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 II/20/17 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

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

Następnie Przewodniczący przystąpił do głosowania nad uchwałą nr II/21/17 Rady Wielkopolskiej 

Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie ustalenia listy operacji 

wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017. 

Wynik głosowania: 

za – 10 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr II/21/17 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

ad 10. Dyskusja , wolne głosy i wnioski. 

Dyrektor Maciej Tomaszewski poinformował o konieczności organizacji szkolenia dla członków Rady 

przed kolejnym naborem wniosków, zgodnie z harmonogramem szkoleo. 

 

ad 11. Zakooczenie obrad. 

Przewodniczący podziękował wszystkim członkom za przybycie, a następnie dokonał zamknięcia 

obrad. 

Posiedzenie zakooczyło się o godzinie 15.10 

Na tym protokół zakooczono i podpisano. 

 

 Protokolant        Przewodniczący obrad 

 

        /-/ Grażyna Szańca                                                       /-/ Tomasz Biernaczyk 

         

 

Załączniki: 

1.Lista obecności członków Rady. 
2. Deklaracje bezstronności dotyczące naboru 1/2017 (10szt.); 
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3. Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 
2014-2020 dotyczące naboru 1/2017 (13 szt.); 
4. Karty oceny zgodności operacji z LSR dotyczące naboru 1/2017 (126 szt.); 
5. Uchwała nr II/3/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w sprawie 
ustalenia list operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 
oraz zgodnych z LSR wraz z załącznikiem; 
6. Karty oceny operacji według kryteriów wyborów (126 szt.); 
7.Uchwały nr II/4/17-II/16/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w 
sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy dotyczące naboru 1/2017 wraz z 
uzasadnieniem; 
8. Uchwała nr II/17/17 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 1/2017. 
9. Deklaracje bezstronności dotyczące naboru 2/2017 (10szt.); 
10. Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na 
lata 2014-2020 dotyczące naboru 2/2017 (2 szt.); 
11.Karty oceny zgodności operacji z LSR dotyczące naboru 2/2017 (20 szt.); 
12. Uchwała nr II/18/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w sprawie 
ustalenia list operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017 
oraz zgodnych z LSR wraz z załącznikiem; 
13. Karty oceny operacji według kryteriów wyborów (20 szt.); 
14.Uchwały nr II/19/17-II/20/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w 
sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy dotyczące naboru 2/2017 wraz z 
uzasadnieniem; 
15. Uchwała nr II/21/17 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 2/2017; 
16. Rejestr Interesów Członków Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


