
  

 

 

 

 

Parczew, 12.04.2017 

 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady LGD „Jagiellońska Przystań” 

z dnia 11.04.2017 r. 

 

 

Cel posiedzenia: Ponowna ocena projektu nr 4/2/2016 oraz wskazanie podstaw przyznania punktów w ramach kryterium nr 3. Przygotowanie 

Wnioskodawcy do realizacji operacji w ramach naboru 2/2016. 

Termin posiedzenia: 11.04.2017 r. 

Miejsce posiedzenia: Biuro LGD, ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Chilczuk o godz. 14.00 otworzył posiedzenie, witając przybyłych członków Rady. W posiedzeniu Rady uczestniczył 

także pracownik Biura LGD – Mirosław Dorosz. 

Na podstawie podpisanej listy obecności (załącznik do protokołu) Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia (obecnych 11 na 15 

członków Rady). Obecni reprezentują następujące sektory: 

Sektor Liczba obecnych % obecnych 

Publiczny  4 36,36% 

Społeczny 3 27,27% 

Gospodarczy 4 36,36% 

Razem 11 100% 

 

Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Wypełnienie deklaracji bezstronności i poufności oraz aktualizacja danych w rejestrze interesów. 

3. Zatwierdzenie stanowiska Rady w sprawie wyjaśnień do pisma Zarządu Województwa Lubelskiego. 

4. Przeprowadzenie ponownej oceny projektu w ramach naboru 2/2016.  

5. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący zaproponował aby zamienić kolejność porządku między punktem 3 i 4.  

Rada przyjęła jednogłośnie zmiany w porządku obrad: 



  

 

 

 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Wypełnienie deklaracji bezstronności i poufności oraz aktualizacja danych w rejestrze interesów. 

3. Przeprowadzenie ponownej oceny projektu w ramach naboru 2/2016.  

4. Zatwierdzenie stanowiska Rady w sprawie wyjaśnień do pisma Zarządu Województwa Lubelskiego. 

5. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

 

Ad. 2  

Każdy z Członków Rady wypełnił deklaracje bezstronności i poufności oraz zaktualizował dane w rejestrze interesów (załączniki do protokołu). 

 

Ad. 3 

Członkowie Rady przystąpili do ponownej oceny operacji nr 4/2/2016 w ramach kryterium nr 3. Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji operacji 

poprzez wypełnienie kart oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. Ocena dotyczyła ponownego rozpatrzenia protestu na wezwanie Zarządu 

Województwa Lubelskiego. Rada jednogłośnie podtrzymała swoje stanowisko w kwestii oceny operacji dokonanej na posiedzeniu Rady w dniu 

26.01.2017 r. oraz po przeprowadzeniu „autokontroli” w dniu 28.02.2017 r. Podjęto uchwałę nr I/58/17 o podtrzymaniu stanowiska w sprawie 

złożonego protestu. Głosowało 8 z 11 obecnych członków Rady (8 głosów za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się). 

 

Ad. 4 

Rada LGD dokonała analizy oceny operacji złożonych w ramach naboru nr 2/2016 odnośnie kryterium nr 3. Przygotowanie Wnioskodawcy do 

realizacji operacji  oraz wskazała podstawy przyznania punktów. Wyjaśnienia zawarto w 13 stanowiskach Rady LGD, które zatwierdzono uchwałami 

od nr I/59/17 do I/71/17. Stanowisko nr 1 zostało zatwierdzone przez wszystkich członków Rady LGD (uchwała nr I/59/17). Stanowiska od 2 do 13 

dotyczyły poszczególnych operacji, dlatego zostały zatwierdzone przez członków Rady, którzy wypełnili deklaracje poufności i bezstronności w 

stosunku do tych wnioskodawców, z którymi nie pozostają w formalnych lub nieformalnych zależnościach. 

 

Wyniki głosowania: 

 

Uchwała nr I/59/17 - głosowało 11 z 11 obecnych członków Rady (11 głosów za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się). 

Uchwała nr I/60/17 - głosowało 10 z 11 obecnych członków Rady (10 głosów za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się). 

Uchwała nr I/61/17 - głosowało 11 z 11 obecnych członków Rady (11 głosów za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się). 

Uchwała nr I/62/17 - głosowało 9 z 11 obecnych członków Rady (9 głosów za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się). 

Uchwała nr I/63/17 - głosowało 8 z 11 obecnych członków Rady (8 głosów za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się). 

Uchwała nr I/64/17 - głosowało 11 z 11 obecnych członków Rady (11 głosów za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się). 

Uchwała nr I/65/17 - głosowało 11 z 11 obecnych członków Rady (11 głosów za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się). 

Uchwała nr I/66/17 - głosowało 9 z 11 obecnych członków Rady (9 głosów za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się). 



  

 

 

 

 

Uchwała nr I/67/17 - głosowało 11 z 11 obecnych członków Rady (11 głosów za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się). 

Uchwała nr I/68/17 - głosowało 11 z 11 obecnych członków Rady (11 głosów za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się). 

Uchwała nr I/69/17 - głosowało 11 z 11 obecnych członków Rady (11 głosów za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się). 

Uchwała nr I/70/17 - głosowało 11 z 11 obecnych członków Rady (11 głosów za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się). 

Uchwała nr I/71/17 - głosowało 10 z 11 obecnych członków Rady (10 głosów za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się). 

 

Ad. 5 

Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady. 

 

              Przewodniczący Rady 

 

  Krzysztof Chilczuk 

 

 

 

 

Lista załączników do protokołu: 

1) lista obecności, 

2) rejestr interesów, 

3) deklaracje bezstronności i poufności,  

4) karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 

5) listy członków uprawnionych do przeprowadzenia ponownej oceny operacji nr 4/2/2016 oraz zatwierdzenia Stanowisk Rady LGD, 

6) uchwały podjęte podczas posiedzenia Rady. 

 


