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PROTOKÓŁ 
 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

,,Wielkie Jeziora Mazurskie” 

dnia 07 marca 2019 roku (czwartek) 

Biuro LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” 
 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00. 

 

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 oceny złożonego protestu w naborze nr 6/2018 objętego Programem 

Operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020.  

 

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

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

10 członków Rady – osób uprawnionych do głosowania).  

 

 

1. Przedstawienie i omówienie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady zapoznał członków Rady z porządkiem obrad.  

 

Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad:  

10 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się”. 

 

Plan posiedzenia po zmianie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

2. Przyjęcie protokołu z XXV posiedzenia Rady z 05.02.2019r., i XXVI 07.02.2019r. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z 05.02.2019r. został przesłany drogą 

elektroniczną. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem zaproponowanego protokołu z XXV Posiedzenia Rady  

z 05.02.2019r.:  

 

10 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się”. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z 07.02.2019r. został przesłany drogą 

elektroniczną. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem zaproponowanego protokołu z XXVI Posiedzenia Rady  

z 07.02.2019r.:  

 

10 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 
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0 osób ,,wstrzymało się”. 

 

 

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

które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady. 

 

Pani Beata Bartnik – Zastępca dyrektora biura w imieniu Zarządu Stowarzyszenia 

przedstawiła zestawienie realizowanych projektów oraz stan wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2016-2023. 

 

 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 

 

Pan Józef Karpiński – poinformował, iż 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 Urszuli 

Kałębasiak, pani Anny Królik - Kopczyk oraz pana Adama Wojnowskiego. 

 

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

 

10 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Skład Komisji skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

5. Rozpatrzenie złożonego protestu w ramach naboru nr 6/2018. 

 

Rada przeanalizowała złożony protest przez Urszulę Miazek Obsługa Inwestycji oraz 

dokonała weryfikacji dokonanej przez siebie oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów 

podnoszonych w proteście. Z oceny został wyłączony pan Adam Wojnowski z uwagi na 

zgłoszone powiązanie oraz pani Anna Królik – Kopczyk z uwagi na zachowanie parytetu.                        

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XXVII/1/19 w sprawie weryfikacji oceny 

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

Miazek Obsługa Inwestycji: 

 

10 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

 

6. Podjęcie decyzji w sprawie opinii dot. zmiany umowy między SW a Beneficjentem.  

 

Przewodniczący Rady zapoznał członków z wnioskiem złożonym przez Andrzeja 

Janulewicza.  

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XXVII/2/19 w sprawie wydania opinii dot. 

zmiany umowy między Zarządem Województwa a Beneficjentem: Andrzejem Janulewiczem: 
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10 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

7. Zmiana uchwały dot. Listy Rankingowej dot. naboru nr 6/2018. 

 

Przewodniczący Rady poinformował Członków Rady, że zauważono błąd pisarki w uchwale 

zatwierdzającej Listę Rankingową Złożonych Wniosków dot. przedsięwzięcia 2.2.2 

,,Wsparcie przedsięwzięć związanych z rozbudową systemu zintegrowanych pakietów 

turystycznych pod marką Mazurskie Trakty oraz inne markowe przedsięwzięcia” polegający 

na błędnym wpisaniu nazwy Wnioskodawcy. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XXVII/3/19 w sprawie zmiany Listy 

Rankingowej Złożonych Wniosków.   

10 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

 

8. Wolne wnioski i zapytania. 

 

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

i zapytania. Członkowie Rady podnieśli kwestię zakupu łodzi ze środków PROW i PORiM na 

lata 2014 - 20020. Coraz więcej Wnioskodawców planuje podejmować bądź rozwijać 

działalność gospodarczą w oparciu o zakup jachtów żaglowych. Członkowie Rady 

wskazywali na brak trwałego związania zakupionego sprzętu z obszarem na jakim 

funkcjonuje Lokalna Strategia Rozwoju. Po okresie trwałości projektu łodzie mogą być 

wykorzystywane poza obszarem LGR. Natomiast przeznaczenie środków finansowych na 

operacje trwale związane z gruntem przyczyniałyby się do rozwoju infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej i trwałego zwiększania oferty obszaru. Dlatego Rada 

Stowarzyszenia wnioskuje do Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie 

Jeziora Mazurskie”  o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Przewodniczący Rady zwrócił 

uwagę, iż w poprzedniej perspektywie finansowej UE (2007 – 2013) wdrażania Lokalnej 

Strategii Rozwoju Obszarów Rybackiej, było stanowisko Zarządu, które umożliwiało 

finansowanie zakupów jachtów ze środków PO RYBY. 

 

 

9. Posiedzenie Rady zakończono o godz. 15.00 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokół sporządziła:       Zatwierdził: 


