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PROTOKÓŁ 
 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

,,Wielkie Jeziora Mazurskie” 

dnia 30 stycznia 2017 roku (wtorek) 

Biuro LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” 
 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.00. 

 

Przywitanie zebranych członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

,,Wielkie Jeziora Mazurskie” przez Przewodniczącego Rady. 

 

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” 

zwołane zostało w celu rozpatrzenia protestów złożonych od rozstrzygnięć Rady dot. 

konkursu nr 5/2017. 

 

Pan Józef Karpiński – Przewodniczący Rady powitał zebranych (zgodnie z listą obecności – 

zał. nr 1 do niniejszego protokołu) oraz stwierdził quorum (na posiedzeniu obecnych było  

8 członków Rady – osób uprawnionych do głosowania).  

 

 

1. Przedstawienie i omówienie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady zapoznał członków Rady z porządkiem obrad. Następnie 

zaproponował, by w porządku obrad dokonać zmian, ponieważ wpłynęła prośba gminy Ryn  

o wyrażeniu opinii nt. planowanych zmian. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem zaproponowanego porządku obrad i zaproponowanych 

zmian:  

8 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Plan posiedzenia z przyjętymi zmianami stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

 

2. Przyjęcie protokołów z  posiedzeń Rady z 03.01.2018r., 09.01.2018r. i 11.01.2018r. 

 

Protokół z posiedzenia Rady z 03.01.2018r. został rozesłany członkom Rady mailowo. Do 

w/w protokołu nie zgłoszono uwag. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem protokołu z dnia 03 stycznia 2018 roku. 

8 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

 

Protokół z posiedzenia Rady z 09.01.2018r. został rozesłany członkom Rady mailowo. Do 

w/w protokołu nie zgłoszono uwag. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem protokołu z dnia 9 stycznia 2018 roku. 
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8 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Protokół z posiedzenia Rady z 11.01.2018r. został rozesłany członkom Rady mailowo. Do 

w/w protokołu nie zgłoszono uwag. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem protokołu z dnia 11 stycznia 2018 roku. 

8 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

 

3. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, 

które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady. 

 

Pani Barbara Dawcewicz – Prezes Stowarzyszenia przedstawiła zestawienie wszystkich 

projektów, jakie zostały złożone w odpowiedzi na ogłaszane konkursy oraz przenalizowała 

obecny stan  ich wdrażania.  

 

 

4. Wybór komisji skrutacyjnej 

 

Pan Józef Karpiński  poinformował, iż przed dokonaniem oceny złożonych wniosków należy 

powołać Komisję skrutacyjną, do zadań której należy obliczanie wyników głosowań, kontrola 

quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze. 

 

Członkowie Rady zgłosili kandydatury trzech Członków Rady, którzy wyrazili zgodę na 

wejście w skład Komisji skrutacyjnej. Były to kandydatury następujących osób: pani Anny 

Królik –Kopczyk, pani Teresy Piątek oraz pana Adama Wojnowskiego. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem w/w osób w skład Komisji Skrutacyjnej 

8 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Skład Komisji skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

5. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany uchwały nr XV/18/18. 

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że na liście rankingowej złożonych projektów dot. 

naboru nr 9/2017 zaszła pomyłka pisarska polegająca na błędnym wskazaniu wysokości 

wnioskowanej kwoty pomocy, a także kwoty ustalonej przez LGD w odniesieniu do 

Stowarzyszenia Horyzont. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XVI/1/18 w sprawie zmiany Uchwały nr 

XV/18/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”: 

8 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 
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6. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany umowy zawartej między Zarządem Województwa 

a beneficjantem dot. naboru nr 1/2016. 

 

Przewodniczący Rady - poinformował, iż do biura 30 stycznia 2018r. wpłynęła prośba gminy 

Ryn dot. wyrażenia opinii nt. planowanych do wprowadzenia zmian. Kopia wniesionej prośby 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Następnie przystąpiono do głosowania. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XVI/2/18 w sprawie wydania opinii dot. 

zmiany umowy między Zarządem Województwa a Beneficjentem: 

8 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się”. 

 

 

7. Omówienie oraz ocena protestów złożonych w ramach naboru nr 5/2017. 

 

Rada przeanalizowała złożone odwołania oraz dokonała weryfikacji dokonanej przez siebie 

oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach.                       

 

Ponownie przeanalizowano wniosek nr 1/PORiM/P.2.2.2/17 złożony przez Leszka 

Andruszkiewicza AGRO – NOCLEGI WILKASY w zakresie zarzutów podnoszonych  

w proteście. Uprawnionych do głosowania było 8 osób. W głosowaniu wzięło udział 5 osób. 

Pani Urszula Kałębasiak (sektor społeczny) oraz pan Mariusz Jabłoński (sektor gospodarczy) 

wstrzymali się od oceny z uwagi na zgłoszone powiązanie. Dodatkowo w celu zachowania 

parytetu podczas głosowania od oceny wstrzymał się pan Adam Wojnowski (sektor 

gospodarczy).  

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XVI/3/18 w sprawie weryfikacji oceny 

operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście złożonym przez Leszka 

Andruszkiewicza AGRO – NOCLEGI WILKASY: 

 

5 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Ponownie przeanalizowano wniosek nr 2/PORiM/P.2.2.2/17 złożony przez A.M.S. Serwis 

Marek Kotański i Karolina Kotańska Spółka Cywilna w zakresie zarzutów ponoszonych  

w proteście. Uprawnionych do głosowania było 8 osób. W głosowaniu wzięło udział 6 osób. 

W celu zachowania parytetu podczas głosowania od oceny wstrzymał się pan Adam 

Wojnowski (sektor gospodarczy) oraz pan Dariusz Thomas (sektor gospodarczy) .  

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XVI/4/18 w sprawie weryfikacji oceny 

operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście złożonym przez A.M.S. 

Serwis Marek Kotański i Karolina Kotańska Spółka Cywilna: 

 

6 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Ponownie przeanalizowano wniosek nr 12/PORiM/P.2.2.2/17 złożony przez G & G FARM Z. 

GARBOWSKI SPÓŁKA JAWNA w zakresie zarzutów ponoszonych w proteście. 

Uprawnionych do głosowania było 8 osób. W głosowaniu wzięło udział 6 osób. Pan  Mariusz 

Jabłoński (sektor gospodarczy) wstrzymał się od oceny z uwagi na zgłoszone powiązanie. 
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Dodatkowo w celu zachowania parytetu podczas głosowania od oceny wstrzymał się pan 

Andrzej Świątkowski. (sektor gospodarczy). 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XVI/5/18 w sprawie weryfikacji oceny 

operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście złożonym przez G & G 

FARM Z. GARBOWSKI SPÓŁKA JAWNA: 

 

6 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

 

6. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Pan Józef Karpiński zapytał zebranych, czy mają wolne wnioski  

i zapytania. Nikt z obecnych się nie zgłosił, więc Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

 

 

 

7. Posiedzenie Rady zakończono o godz. 17.00 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

Protokół sporządziła:       Zatwierdził: 

 

 


