
                                                                                                                      

Protokół z Posiedzenia Rady  

Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Bobrzy” 

odbytego w dniach 11.08.2014 

 

1. W dniach11.08.2014. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia LGD „Dorzecze 

Bobrzy” w celu rozpatrzenia odwołań od decyzji Rady w ramach naboru  nr 1/2014 

dotyczącego działania „Małe projekty”. 

 

2. Program Posiedzenia Rady: 

 

11.08.2014r.  

 

1. Otwarcie Posiedzenia Rady. 

2. Stwierdzenie quorum.  

3. Stwierdzenie bezstronności Członków Rady.   

4. Rozpatrzenia odwołań, które wpłynęły do biura LGD „Dorzecze Bobrzy” 

5. Podjęcie stosownych uchwał.  

6. Wolne wnioski.  

 

3.   W posiedzeniu wzięli udział: 

 

 Lista uczestników Posiedzenia Rady  z podziałem na: Członków Rady, osoby biorące 

udział w Posiedzeniu z głosem doradczym i w roli obserwatorów z dnia 11.08.2014 

 

Lp. Członkowie 

Rady 

Osoby biorące udział w 

posiedzeniu z głosem 

doradczym 

Osoby biorące udział w 

posiedzeniu w roli 

obserwatorów 

1. Florek Józef   

2. Kita Ewa   

3. Lubecki Maciej   

4. Łakomiec Jan   

5. Niciejewska 

Maria 

  

6. Piątek 

Zbigniew 

  

7. Pokrzywiński 

Robert 

  

8 .   Tkaczyk 

Tadeusz 

  

 

 

 Przebieg Posiedzenia Rady . 

 

Posiedzenie Rady w dniu 11.08.2014r. w sprawie rozpatrzenia odwołań od decyzji 

Rady zostało otwarte przez Pana Macieja Lubeckiego – Przewodniczącego Rady LGD 



„Dorzecze Bobrzy”. Po powitaniu wszystkich zebranych na Posiedzeniu Rady, na podstawie 

listy obecności stwierdzono quorum. W związku z nieobecnością sekretarza Rady, 

Członkowie Rady na protokolanta posiedzenia wybrali Pana Roberta Pokrzywińskiego.   

Następnie Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącego oświadczenia o 

bezstronności w podejmowaniu decyzji. Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowana 

została lista biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu 

poszczególnych operacji. Następnie Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały nr 87/2014 w 

sprawie wykluczenia z głosowania w ramach wyboru operacji w konkursie nr 1/2014 

Członków Rady niepozostających bezstronnymi w swej ocenie. Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie, 8 głosów za przyjęciem, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Następnie Rada 

zapoznała się ze złożonymi odwołaniami od decyzji Rady. 

 Po zapoznaniu się z odwołaniami od decyzji oraz oceną Rady z dnia 21.07.2014 

wniosków na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, Rada stwierdziła, że ocena wniosku 

zarejestrowanego pod nr LGD/41/413_MP/1/2014/30 oraz wniosku nr 

LGD/41/413_MP/1/2014/33 została przeprowadzona zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru, 

określonymi w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dorzecze Bobrzy”. Brak zarzucenia 

błędów formalnych i merytorycznych w pracach Rady nad oceną wniosku nr 

LGD/41/413_MP/1/2014/30 oraz wniosku nr LGD/41/413_MP/1/2014/33. Lokalne kryteria 

wyboru były znane Beneficjentom przy ogłaszanym naborze wniosków, wiec kryteria 

dotyczące wnioskowanej kwoty, a także liczba mieszkańców w danej miejscowości były 

znane dla Wnioskodawców. Beneficjent składając wniosek o dofinansowanie projektu, 

akceptuje jednocześnie wszelkie postanowienia Lokalnej Strategii Rozwoju, łącznie z 

lokalnymi kryteriami wyboru. W zawiązku z powyższym Rada przystąpiła do podjęcia 

Uchwały 88/2014 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji Rady dotycząca odwołania nr 

ODW/LGD/MP/1/2014/1. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 8 za, 0 przeciw, 0 

wstrzymujących się. Następnie rada przystąpiła do podjęcia Uchwały 89/2014 w sprawie 

rozpatrzenia odwołani od decyzji Rady dotycząca odwołania nr ODW/LGD/MP/1/2014/2. 

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.  

W związku z podjętą decyzją Rady dotyczącą złożonych odwołań nie ma konieczności zmian 

przyjętych uchwał podjęte decyzje co do poszczególnych wniosków i rozstrzygnięcia podjęte 

w dniu 21.07.2014r. stają się prawomocne.  

    W związku z brakiem wniosków Członków Rady posiedzenie zostało zamknięte.  

   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

Lubecki Maciej                                                                       Robert Pokrzywiński 

Przewodniczący Rady
                                

                                                                 Protokolant 


