Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych
2. Stwierdzenie quorum
3. Wybór Sekretarzy posiedzenia i Komisji Skrutacyjnej
4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
5. Podpisanie Rejestru interesów, weryfikacja parytetów
6. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów
nr 5/2018/G w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego , wg kolejności składania 2 wnioski
7. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów
nr 6/2018/G w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej - 12 wniosków
8. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów
nr 7/2018/G w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
kulturalnej - 2 wnioski
9. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów
nr 8/2018/G w zakresie promocji obszaru objętego LSR - 8 wniosków
10. Przeprowadzenie głosowania nad złożonymi wnioskami oraz podjęcie uchwał
11. Zatwierdzenie list operacji zgodnych z ogłoszeniami o naborze wniosków o
powierzenie grantu oraz zgodnych z LSR i niezgodnych z ogłoszeniem naboru
wniosków o powierzenie grantu oraz niezgodnych z LSR (jeśli takie operacje
wystąpią)
12. Zatwierdzenie list ocenionych operacji wybranych i niewybranych do finansowania
13. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa na operacje,
które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady
14. Wolne wnioski, zapytania
15. Zakończenie posiedzenia
Opis przebiegu posiedzenia:
1.

Otwarcia posiedzenia i powitania zebranych dokonał pan Wojciech Chojnowski,
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.

2.

Stwierdzenie quorum i sporządzenie listy obecności – zgodnie z listą obecności
w posiedzeniu Rady wzięło udział 11 spośród 14 członków Rady co zgodnie
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z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” stanowi quorum.
W spotkaniu wziął udział także Prezes Zarządu oraz 3 pracowników Biura
Stowarzyszenia. Lista obecności jest załącznikiem do Protokołu. Nieobecność
na zebraniu członków Rady - Tadeusza Jankowskiego, Michała Kubiaka oraz

Jana

Rosiaka została wcześniej zgłoszona Przewodniczącemu Rady telefonicznie.
3.

Wybór Sekretarzy Posiedzenia - Przewodniczący Rady zaproponował na Sekretarzy
posiedzenia, stanowiących jednocześnie Komisję Skrutacyjną, pracowników Biura
Stowarzyszenia: Agnieszkę Lewandowską, Joannę Dunikowską-Krzywda i Marcina
Kaliszaka. Kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie przez członków Rady.

4.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. Członkowie Rady nie zgłosili
do niego uwag i został on zatwierdzony jednomyślnie.

5.

Przed rozpoczęciem procedury oceny i wyboru do finansowania poszczególnych operacji
wszyscy obecni na zebraniu członkowie Rady podpisali aktualny Rejestr interesów, który
daje

możliwość

weryfikacji

ewentualnych

powiązań

członków

Rady

z Wnioskodawcami. Weryfikacja aktualności danych zawartych w Rejestrze nastąpiła
przed posiedzeniem Rady. Rejestr interesów stanowi załącznik do Protokołu.
6.

Agnieszka Lewandowska, Kierownik Biura, poinformowała uczestników posiedzenia, że
operacje złożone podczas naboru wniosków o powierzenie grantu nr 5/2018/G w zakresie
wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności
lokalnej

w

zakresie

ochrony

środowiska

i

zmian

klimatycznych,

a

także

z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych spełniła formalne wymogi naboru zgodnie z
wypełnionymi przez pracowników Biura dokumentami: kartą oceny formalnej operacji
oraz kartą weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014–2020.
Przystąpiono do oceny operacji poprzez wypełnienie kart zgodności operacji z LSR oraz
kart zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji do finansowania:
a)

Wniosek nr SWW-1/5/2018/G, Wnioskodawca: Joanna Żabierek,
tytuł operacji: Zamotani tradycjami - warsztaty kulturowe dla mieszkańców obszaru
Wielkopolski Wschodniej
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura
Joanna

Dunikowska-Krzywda

dokonała

weryfikacji

Rejestru

interesów

pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
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- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację
członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia
oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik do Protokołu.
b) Wniosek nr SWW-2/5/2018/G, Wnioskodawca: Joanna Żabierek,
tytuł operacji: Ujawnij w sobie moc przyrodnika - warsztaty edukacyjne dla
mieszkańców obszaru Wielkopolska Wschodnia
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację
członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia
oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik do Protokołu.
Po dokonaniu przez Radę oceny wniosku złożonego w ramach naboru wniosków
o powierzenie grantów nr 5/2018/G członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzili listę
operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantu oraz
zgodnych z LSR. Na podstawie weryfikacji karty oceny zgodności z LSR nie
stwierdzono operacji niezgodnych z LSR. Po analizie Protokołu Komisji Skrutacyjnej
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zawierającego informację o przyznanych punktach Komisja sporządziła listę
ocenionych operacji wybranych do finansowania w celu podjęcia stosownej uchwały.
7.

Agnieszka Lewandowska, Kierownik Biura, poinformowała uczestników posiedzenia,
że operacje złożone podczas naboru wniosków o powierzenie grantu nr 6/2018/G
w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej

spełniły

formalne

wymogi

naboru

zgodnie

z

wypełnionymi

przez pracowników Biura dokumentami: kartami oceny formalnej operacji oraz kartami
weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014–2020.
Przystąpiono do oceny operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie
grantu nr 6/2018/G poprzez wypełnienie kart zgodności operacji z LSR oraz kart
zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji do finansowania:
a) Wniosek nr SWW-1/6/2018/G, Wnioskodawca: Gmina Sompolno,
tytuł operacji: Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Sompolno, Mąkolno
i Mostki
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i stwierdziła zależność członka Rady Romana Bednarka
w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z Wnioskodawcą i tym samym został on
wyłączony z oceny operacji. Do oceny wniosku przystąpiło 10 członków Rady. Na
podstawie listy obecności i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała
sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 40 %
- sektor gospodarczy: 20 %
- sektor społeczny: 30 %
- mieszkańcy: 10 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację
członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia
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oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik do Protokołu.
b) Wniosek nr SWW-2/6/2018/G, Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna Lubstów
tytuł operacji: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lubstów
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację
członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia
oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik do Protokołu.
c) Wniosek nr SWW-3/6/2018/G, Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna Lubstów
tytuł operacji: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowa Wieś
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
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- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację
członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia
oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik do Protokołu.
d) Wniosek nr SWW-4/6/2018/G, Wnioskodawca: Joanna Żabierek
tytuł operacji: Budowa konnej zagrody rekreacyjnej przy ścieżce edukacyjnej "Bliżej
natury, czyli na szlaku obrzędów i smaku"
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację
członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia
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oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik do Protokołu
e) Wniosek nr SWW-5/6/2018/G, Wnioskodawca: Stowarzyszenie Sady Sompolna
tytuł operacji: Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Sompolno
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i stwierdziła zależność mogącą budzić wątpliwości co
do bezstronnej oceny operacji przez członka Rady Romana Bednarka w związku z tym,
że jest członkiem Stowarzyszenia „Sady Sompolna” i tym samym został on wyłączony
z oceny operacji. Do oceny wniosku przystąpiło 10 członków Rady. Na podstawie listy
obecności i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia
parytetów:
- sektor publiczny: 40 %
- sektor gospodarczy: 20 %
- sektor społeczny: 30 %
- mieszkańcy: 10 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację
członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia
oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik do Protokołu.
f) Wniosek nr SWW-6/6/2018/G, Wnioskodawca: Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci
i Młodzieży "Otwarcie"
tytuł operacji: Budowa boiska przy OREW w Marianowie
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
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Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację
członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia
oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik do Protokołu.
g) Wniosek nr SWW-7/6/2018/G, Wnioskodawca: Gminny Klub Sportowy "NAŁĘCZ"
Babiak
tytuł operacji: Doposażenie zaplecza sanitarno-szatniowego na Gminnym Stadionie
Sportowym w Babiaku
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i stwierdziła zależność mogącą budzić wątpliwości
co do bezstronnej oceny operacji przez członka Rady Wojciecha Chojnowskiego
w związku z tym, że jest członkiem Gminnego klubu Sportowego „NAŁĘCZ” Babiak
i tym samym został on wyłączony z oceny operacji. Do oceny wniosku przystąpiło 10
członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Joanna DunikowskaKrzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 40 %
- sektor gospodarczy: 20 %
- sektor społeczny: 30 %
- mieszkańcy: 10 %.
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Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację
członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia
oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik do Protokołu.
h) Wniosek nr SWW-8/6/2018/G, Wnioskodawca: Gmina Kramsk
tytuł operacji: Rozwój strefy integracyjno-rekreacyjnej w miejscowości Kramsk
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i stwierdziła zależność członka Rady Józefa Dropa
w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z Wnioskodawcą i tym samym został on
wyłączony z oceny operacji. Do oceny wniosku przystąpiło 10 członków Rady. Na
podstawie listy obecności i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała
sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 40 %
- sektor gospodarczy: 20 %
- sektor społeczny: 30 %
- mieszkańcy: 10 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację
członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia
oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik do Protokołu.
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i) Wniosek nr SWW-9/6/2018/G, Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Kramsk
tytuł operacji: Stworzenie infrastruktury rekreacyjnej w m. Drążek, gmina Kramsk
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację
członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia
oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik do Protokołu.
f) Wniosek nr SWW-10/6/2018/G, Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Sportu,
Rekreacji, Turystyki i Ochrony Środowiska "PLATAN" w Brzeźnie"
tytuł operacji: Siłownia "POD CHMURKĄ"
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
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Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację
członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia
oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik do Protokołu.
g) Wniosek

nr

SWW-11/6/2018/G,

Wnioskodawca:

Ochotnicza

Straż

Pożarna

w Pąchowie
tytuł operacji: Utworzenie placu zabaw w m. Pąchów
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
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Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację
członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia
oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik do Protokołu.
h) Wniosek nr SWW-12/6/2018/G, Wnioskodawca: Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji
w Kramsku
tytuł operacji: Modernizacja boiska w Kramsku
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację
członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia
oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik do Protokołu.
Po dokonaniu przez Radę oceny wniosków złożonych w ramach naboru wniosków
o powierzenie grantu nr 6/2018/G członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzili listę
operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów

oraz

zgodnych z LSR. Na podstawie weryfikacji kart oceny zgodności z LSR nie
stwierdzono operacji niezgodnych z LSR. Po analizie Protokołów Komisji Skrutacyjnej
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zawierających informację o przyznanych punktach Komisja sporządziła listę
ocenionych operacji wybranych do finansowania w celu podjęcia stosownych uchwał.
Operacje na liście ocenionych operacji wybranych do finansowania zostały
uporządkowane według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny wg
lokalnych kryteriów wyboru. Na ww. liście określono, które operacje mieszczą się
w limicie środków określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków. W przypadku
otrzymania przez operacje tej samej ilości punktów o miejscu na liście decydowała data
i godzina złożenia wniosku.
Agnieszka Lewandowska, kierownik Biura, poinformowała uczestników posiedzenia,

8.

że operacje złożone podczas naboru wniosków o powierzenie grantu nr 7/2018/G
w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
kulturalnej

spełniły

formalne

wymogi

naboru

zgodnie

z

wypełnionymi

przez pracowników Biura dokumentami: kartą oceny formalnej operacji oraz kartą
weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014–2020. Przystąpiono do oceny operacji
złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantu nr 7/2018/G poprzez
wypełnienie kart zgodności operacji z LSR oraz kart zgodności z lokalnymi kryteriami
wyboru operacji do finansowania:
a)

Wniosek nr SWW-1/7/2018/G, Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Brdowie
tytuł operacji: Rozbudowa budynku OSP w Brdowie
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
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Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację
członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia
oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik do Protokołu.
b) Wniosek nr SWW-2/7/2018/G, Wnioskodawca: Joanna Żabierek
tytuł operacji: Qrna Chata, czyli edukacja bliżej kultury - budowa wiaty warsztatowej
wraz z tradycyjnym piecem chlebowym
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację
członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia
oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik do Protokołu.
Po dokonaniu przez Radę oceny wniosków złożonych w ramach naboru wniosków
o powierzenie grantów nr 7/2018/G członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzili listę
operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów

oraz

zgodnych z LSR. Na podstawie weryfikacji kart oceny zgodności z LSR nie
stwierdzono operacji niezgodnych z LSR. Po analizie Protokołów Komisji Skrutacyjnej
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zawierających informację o przyznanych punktach Komisja sporządziła listę
ocenionych operacji wybranych do finansowania w celu podjęcia stosownych uchwał.
Operacje na liście ocenionych operacji wybranych do finansowania zostały
uporządkowane według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny wg
lokalnych kryteriów wyboru. Na ww. liście określono, które operacje mieszczą się w
limicie środków określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków.
9.

Agnieszka Lewandowska, kierownik Biura, poinformował uczestników posiedzenia, że
operacje złożone podczas naboru wniosków o powierzenie grantów nr 8/2018/G
w zakresie promocji obszaru objętego LSR spełniły formalne wymogi naboru zgodnie
z wypełnionymi przez pracowników Biura dokumentami: kartą oceny formalnej

operacji oraz kartą weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014–2020. Przystąpiono
do oceny operacji złożonych podczas naboru wniosków o powierzenie grantów
nr 8/2018/G poprzez wypełnienie kart zgodności operacji z LSR oraz kart zgodności
z lokalnymi kryteriami wyboru operacji do finansowania:
a) Wniosek nr SWW-1/8/2018/G, Wnioskodawca: Stowarzyszenie Sady Sompolna
tytuł operacji: Sompoleńskie święto sadów
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i stwierdziła zależność mogącą budzić wątpliwości co
do bezstronnej oceny operacji przez członka Rady Romana Bednarka w związku z tym,
że jest członkiem Stowarzyszenia „Sady Sompolna” i tym samym został on wyłączony
z oceny operacji. Do oceny wniosku przystąpiło 10 członków Rady. Na podstawie listy
obecności i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia
parytetów:
- sektor publiczny: 40 %
- sektor gospodarczy: 20 %
- sektor społeczny: 30 %
- mieszkańcy: 10 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
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Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację
członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia
oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik do Protokołu.
b) Wniosek nr SWW-2/8/2018/G, Wnioskodawca: Gmina Sompolno
tytuł operacji: Integracyjny piknik pod gołym niebem
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i stwierdziła zależność członka Rady Romana Bednarka
w związku z pozostawaniem w stosunku pracy z Wnioskodawcą i tym samym został on
wyłączony z oceny operacji. Do oceny wniosku przystąpiło 10 członków Rady. Na
podstawie listy obecności i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała
sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 40 %
- sektor gospodarczy: 20 %
- sektor społeczny: 30 %
- mieszkańcy: 10 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację
członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia
oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik do Protokołu.
c) Wniosek nr SWW-3/8/2018/G, Wnioskodawca: Stowarzyszenie Sady Sompolna
tytuł operacji: Kiermasz wielkanocny promocją dziedzictwa lokalnego
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i stwierdziła zależność mogącą budzić wątpliwości co
do bezstronnej oceny operacji przez członka Rady Romana Bednarka w związku z tym,
że jest członkiem Stowarzyszenia „Sady Sompolna” i tym samym został on wyłączony
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z oceny operacji. Do oceny wniosku przystąpiło 10 członków Rady. Na podstawie listy
obecności i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia
parytetów:
- sektor publiczny: 40 %
- sektor gospodarczy: 20 %
- sektor społeczny: 30 %
- mieszkańcy: 10 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację
członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia
oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik do Protokołu.
d) Wniosek nr SWW-4/8/2018/G, Wnioskodawca: Stowarzyszenie EnduroSao
tytuł operacji: Powitanie lata z EnduroSao
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
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Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację
członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia
oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik do Protokołu.
e)

Wniosek nr SWW-5/8/2018/G, Wnioskodawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Kultury w Gminie Kramsk
tytuł operacji: Wydanie publikacji promujących dorobek kulturalny amatorskiego ruchu
artystycznego na terenie Wielkopolski Wschodniej
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację
członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia
oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik do Protokołu.
f) Wniosek nr SWW-6/8/2018/G, Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Klub Seniora i
Juniora"
tytuł operacji: Organizacja wydarzenia "Kramskie Wybijanie Żuru" promującego
dziedzictwo lokalne
19

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację
członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia
oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik do Protokołu.
g) Wniosek nr SWW-7/8/2018/G, Wnioskodawca: Stowarzyszenie "Klub Seniora i
Juniora"
tytuł operacji: Organizacja wydarzenia "Feta z Banią" promującego dziedzictwo
i produkty lokalne
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
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- mieszkańcy: 9,10 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację
członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia
oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik do Protokołu.
b) Wniosek

nr

SWW-8/8/2017/G,

Wnioskodawca:

Gminny

Ośrodek

Kultury

w Wierzbinku
tytuł operacji: Organizacja ogólnodostępnej imprezy promocyjnej Targi Wierzby
i Wikliny SALIX
Przed przystąpieniem do oceny operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Joanna
Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww.
operacji i stwierdziła zależność członka Rady Pawła Szczepankiewicza w związku
z pozostawaniem w stosunku pracy z Wnioskodawcą i tym samym został on wyłączony
z oceny operacji. Do oceny wniosku przystąpiło 10 członków Rady. Na podstawie listy
obecności i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonał sprawdzenia
parytetów:
- sektor publiczny: 40 %
- sektor gospodarczy: 20 %
- sektor społeczny: 30 %
- mieszkańcy: 10 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację
członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia
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oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej
stanowi załącznik do Protokołu.
Po dokonaniu przez Radę oceny wniosków złożonych w ramach naboru wniosków
o powierzenie grantów nr 8/2018/G członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzili listę
operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o powierzenie grantów
zgodnych

ze

Strategią

rozwoju

lokalnego

kierowanego

przez

oraz

społeczność

Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. Na podstawie weryfikacji kart oceny
zgodności z LSR nie stwierdzono operacji niezgodnych z LSR. Po analizie Protokołów
Komisji Skrutacyjnej zawierających informację o przyznanych punktach Komisja
sporządziła listę ocenionych operacji wybranych do finansowania w celu podjęcia
stosownych uchwał. Operacje na liście ocenionych operacji wybranych do finansowania
zostały uporządkowane według malejącej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny
wg lokalnych kryteriów wyboru. Na ww. liście określono, które operacje mieszczą się
w limicie środków określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków.
10.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem operacji do finansowania oraz
zatwierdzeniem
1.

Uchwała

list
nr

operacji.

425/18

w

Przystąpiono
sprawie

do

wyboru

głosowania
operacji,

nad

uchwałami:

dotycząca

wniosku

nr SWW-1/5/2018/G
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
2.

Uchwała

nr

426/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-2/5/2018/G
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
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3. Uchwała nr 427/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem
naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych z LSR
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
4. Uchwała nr 428/18 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji wybranych
dofinansowania.
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik
do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
5.

Uchwała

nr

429/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-1/6/2018
Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 40,00 %
- sektor gospodarczy: 20,00 %
- sektor społeczny: 30,00 %
- mieszkańcy: 10,00 %.
6.

Uchwała

nr

430/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-2/6/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
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- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
7.

Uchwała

nr

431/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-3/6/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
8.

Uchwała

nr

432/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-4/6/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
9.

Uchwała

nr

433/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-5/6/2018
Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 40,00 %
- sektor gospodarczy: 20,00 %
- sektor społeczny: 30,00 %
- mieszkańcy: 10,00 %.
10

.Uchwała

nr

434/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-6/6/2018
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Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
11.

Uchwała

nr

435/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-7/6/2018
Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 40,00 %
- sektor gospodarczy: 20,00 %
- sektor społeczny: 30,00 %
- mieszkańcy: 10,00 %.
12.

Uchwała

nr

436/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-8/6/2018
Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 40,00 %
- sektor gospodarczy: 20,00 %
- sektor społeczny: 30,00 %
- mieszkańcy: 10,00 %.
13.

Uchwała

nr

437/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-9/6/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
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14.

Uchwała

nr

438/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-10/6/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
15.

Uchwała

nr

439/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-11/6/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
16.

Uchwała

nr

440/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-12/6/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
17. Uchwała nr 441/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem
naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych z LSR
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
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- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
- mieszkańcy: 9,10 %.
18. Uchwała nr 442/18 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji wybranych
dofinansowania.
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik
do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
19.

Uchwała

nr

443/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-1/7/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
20.

Uchwała

nr

444/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-2/7/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
21. Uchwała nr 445/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem
naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych z LSR
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Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
22. Uchwała nr 446/18 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji wybranych
dofinansowania.
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik
do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
23.

Uchwała

nr

447/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-1/8/2018
Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 40,00 %
- sektor gospodarczy: 20,00 %
- sektor społeczny: 30,00 %
- mieszkańcy: 10,00 %.
24.

Uchwała

nr

448/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-2/8/2018
Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 40,00 %
- sektor gospodarczy: 20,00 %
- sektor społeczny: 30,00 %
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- mieszkańcy: 10,00 %.
25.

Uchwała

nr

449/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-3/8/2018
Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 40,00 %
- sektor gospodarczy: 20,00 %
- sektor społeczny: 30,00 %
- mieszkańcy: 10,00 %.
26.

Uchwała

nr

450/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-4/8/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
27.

Uchwała

nr

451/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-5/8/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
28.

Uchwała

nr

452/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-6/8/2017
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 45,45 %
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- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %
29.

Uchwała

nr

453/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-7/4/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %
30.

Uchwała

nr

454/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-8/4/2018
Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 40,00 %
- sektor gospodarczy: 20,00 %
- sektor społeczny: 30,00 %
- mieszkańcy: 10,00 %.
31. Uchwała nr 455/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem
naboru wniosków o powierzenie grantu oraz zgodnych z LSR
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 45,45 %
- sektor gospodarczy: 18,18 %
- sektor społeczny: 27,27 %
- mieszkańcy: 9,10 %.
32. Uchwała nr 456/18 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji wybranych
dofinansowania.
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
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