
PROTOKOI,

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
,,Wielkie Jeziora Mazurskie',

dnia 14 grudnia 2016 roku (Sroda)
B iuro S towarzys zenia LGR ooWi elkie J ezior a Mazu rskie',

Posiedzenie roznoczelo sie o godz. 15.30.

Przywitanie zebranych czlonkriw Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
,,Wielkie J ezior a Mazurskie), przez przewodnicz4cego Rady.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziorc Mazurskie,,
zwolane zostalo w celu dokonania oceny wniosk6w zloaonychw ramach konkursu nr 112016
przeprowadzonego w terminie od 31 puldziel:rrika2016r. do 28 listopada 2016r. w ramach
nastgpuj4cych przedsigwzigl: ,,Rozbudowa infrastruktury liniowej zwiqzanej ze wzrostem
atrakcyjnoSci turystyczfrf",,,Rozbudowa infrastruktury liniowej zwiEzanej w wl4czeniem
spolecznym", ,,Rozbudowa, modernizacja lub budowa obiekt6w- w centrach mieiscowoSci',
oraz ,,Modernizowanie obiekt6w i miejsc posiadaj4cych wartosd uz1.tkow4,,.

owital zebranych (zgodnie z listE obecnoSci -
zal. rtr 1 do niniejszego protokolu) oraz stwierdzil quorum (na posi-dzeniu obecnych byio l l
czlonk6w Rady - os6b uprawnionych do glosowania).

1. Przedstawienie i om6wienie porz4dku obrad.

Przewodnicz4cy Rady zapoznal czlonk6w Rady z porz4dkiem obrad (zal. nr 2 do niniejszego
protokolu) i poddal go pod glosowanie Rady.

I I os6b bylo ,,2a"
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 os6b ,,wstrzymaLo sig"

2.Przyigcie protokolu z I posierJzenia Rady z17 grudnia 2015r.

Protok6l z posiedzenia Rady z 17.I2.2015r. zostal rozeslany czlonkom Rady mailowo. Do
w/w protokolu nie zgloszono uwag.

10 os6b bylo ,,2a"
0 os6b byLo ,,przeciw"
1 osoba ,,wstrzymala sig"

11 os6b bylo ,,za

kolu



3. Wyb6r komisji skrutaryjnej

Pan J6zef Karpiriski poinformowal, i2 przed dokonaniem oceny zlo2onych wniosk6w nale?y
powola6 Komisjg skrutacyjn4, do zadah kt6rej nale?y obliczanie wynik6w glosowafl, kontrolg
quorum oraz wykonywanie innych czynnoSci o podobnym charakterze.

Czlonkowie Rady zglosili kandydatury trzech Czlonk6w Rady, ktorzy mieliby wejS6
w skiad Komisji skrutacyjnej. Byly to kandydatury nastgpuj4cych os6b: pani Anny Kr6lik -

Kopczyk, pani Malgorzaty Cwaliny oraz pana Adama Wojnowskiego.

Podczas glosowania nad przvjgciem w/w os6b w sklad Komisji Skrutacyjnej
11 os6b byNo ,,2a"
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 os6b ,,wstrzymalo sig"

Sklad Komisji skrutacyjnej zostal przyjgty.

4. Zatwierdzenie wynik6w wstgpnej weryfikacji zlo2onych wniosk6w.

Przewodnicz4cy Rady poinformowal, Ze wraz z Wiceprzewodnicz4cym dokonano wstgpnej
weryfikacji zloaonych wniosk6w I grudnia 2016r. Wszystkie zloAone wnioski spelnily
warunki wstgpnej oceny wniosk6w. Nastgpnie poddal pod glosowanie zatwierdzenie tzw.
Rejestru pozltywnie zweryfikowanych wniosk6w w ramach oceny wstgpnej:

Podczas glosowania nad prz)'jgciem Rejestru pozytywnie zweryfikowanych wniosk6w
w ramach ocenv wstgpnej dot. rozbudow), infrastruktury liniowej zwi4zanej ze wzrostem
atrakcvjnoSci turystycznej :
11 os6b bylo ,,zt'
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 os6b ,,wstrzymil.o sig"

Podczas slosowania nad prz)'igciem Reiestru pozltywnie zweryfikowanych wniosk6w
w ramach oceny wstgpnej dot. rozbudowy infrastruktury liniowej zwi4zanej z wl4czeniem
spoleczn)tm:
11 osob bylo ,,zt'
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 os6b ,,wstrzymalo sig"

Podczas glosowania nad przyjgciem Rejestru pozltywnie zweryfikowanych wniosk6w
w ramach ocenlz wstqpnej dot. rozbudowlr. modernizacji lub budowy obiekt6w w centrach
miejscowoSci:
11 os6b bylo ,,2a"
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 os6b,,wstrzymalo sig"

Dodatkowo Przewodniczacy Radv poinformowal, 2e w ramach przedsigwzigcia

,,Modernizowanie obiekt6w i miejsc posiadaj4cych wartoS6 uzytkow4" nie wplyn4l Zaden
wniosek.



5. Om6wienie oruz ocena zgodnoSci zloL,onych wniosk6w o przyznanie pomocy
w ramach naboru nr l/2016 z Programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich oraz lokalnymi
kryteriami wyboru.

Przewodniczqcy Rady - Pan J6zef Karpiriski vryznaczyl pani4 Alicjg Kamirisk4 i paniq
Malgorzatg Cwaling do zreferowania wniosk6w zlohonych w ramach przedsigwzigd
,,Rozbudowa infrastruktury liniowej zwi4zanej zwl1czeniem spoleczrrym" oraz,,Rozbudowa,
modernizacja lub budowa obiekt6w w centrach miejscowoSci".

Panie zreferowaly kolejno nastgpujEce wnioski
2/PROWP. 1. 1. 1/WS/16, oraz I/PROWP .1.I.3 / 16

m 1/PROWP.r.1.lnilS/l6.

Wniosek nr 1/PROWP.1.1.1/WS/16 om6wila pani Alicja Kamiriska podaj4c cele LSR
w jakie jej zdaniem wpisuje siE wniosek oraz podala kwotg dofinansowania o jak4 ubiega sig
beneficjent,\qcznie z kosztem catkowitym operacji. Przedstawilarovtnie? informacje zawarte
w oSwiadczeniu dotycz4cym Lokalnych Kryteri6w Wybor6w, kt6re wraz z wnioskiem z\oLyL
beneficjent.

Po zakohczeniu omawiania w/w wniosku Przewodniaz1cy Rady zarzydzil przyst4pienie do
procedury glosowania.

Uprawnionych czlonk6w Rady do glosowania bylo 11 os6b.

Kuhdy z czlonk6w Rady wypelnil KartE oceny zgodnoSci operacji z LSR. Komisja
skrutacyjna zebrala w/w i dokonala obliczeri, 2e operacjajest zgodna z LSR i odpowiednim
programem w ramach kt6rego ogloszono konkurs. Wynik glosowania oglosil Przewodnicz4cy
Rady - operacja wskazana we wniosku jest zgodna z LSR.

Nastgpnie czlonkom Rady rozdano Karty oceny zgodnoSci operacji wedlug kryteri6w wyboru
i przyst4piono do glosowania. Komisja skrutacyjna zebrala w/w Karty i wyliczyla Sredni4
z ocen punktowych przyznanych przez poszczeg6lnych czlonk6w Rady. Wynik glosowania
oglosil Przewodnicz1ay Rady - omawiany wniosek uzyskal Sredni4 punktacjg zkart oceny
w wysokoSci 113 punkt6w.

Wniosek uzyskal minimalnq, wymaganq liczbg punkt6w.

Wniosek nr 2/PROWP.1.1.1/WS/16 om6wila Pani Ma\gorzata Cwalina podaj4c cele LSR
w jakie jej zdaniem wpisuje sig wniosek orazpoda\akwotg dofinansowania o jak4 ubiega sig
benefrcjent,Nqczme z kosztem calkowitym operacji. Przedstawilarownie? informacje zawarte
w oSwiadczeniu dotycz4cym Lokalnych Kryteri6w Wybor6w, kt6re wraz z wnioskiem zloLyl
beneficjent.

Uprawnionych czionk6w Rady do glosowania bylo 11 os6b. Pan Jozef Karpiriski wstrzymal
sig od oceny wniosku - wyN1czenie dokonane na podstawie zlohonego Oswiadczenia
o mo2liwym do wyst4pienia powi4zaniu. Pan Mariusz Jabloriski za zgod4 Zastgpcy
Przewodnic z1ce go pana Adama Woj nowskiego opuScil po siedzenie.



po zakohczeniu omawiania w/w wniosku wiceprzewodnicz4cy Rady zatz4dzil przyst4pienie

do procedurY glosowania.

Kazdy z czNork6w Rady wypelnil KartE oceny zgodnosci operacji z LSR' Komisja

skrutacyjna zebrala w/w' karty i dokonaia obliczeri, 2e operacja jest zgodna z LSR

i odpowiednim programem w ramach kt6rego ogloszono.konkurs' Wynik glosowania oglosil

Wiceprzewo dnirqiy Rady - operacja wskazana we wniosku jest zgodna z LSR'

Nastgpnie czlonkom Rady rozdano Kaly oceny zgodnoSci operacji wedlug kr1'teri6w wyboru

i przyst4piono do gl"r"**i". Komisja skrutacyina zebraNa dw Karty i wyliczyha Sredni4

z ocenpunktowyc h przyznanych przez pott"ri[ttlnych-czlonk6w Rady' Wynik glosowania

"glrril 
pr""*odrri 

"Z*i"* 
- omawiany wniosek uzyskal Sredni4 punktacjq zkart oceny w

wysokoSci 123 Punkt6w.

Wniosek uzyskal minimalnq, wymaganq liczbg punh6w'

NaposiedzenieRadypowr6cilpanMariuszJabloriski.

wniosek nr I/PROW tP.t.L.3ll6om6wila Pani Alicja Kamiriska podaj4c cele LSR w jakie jej

zdaniemwpisuje ,ig *rrios"t otazpodaNakwotq dofinansowania o jak4 ubiega sig beneficjent'

\qcznie z kosztem calkowityrn operacji. Przedstawila r6wnie2 informacje zav'tatte

w oSwiadczeniu dotyczQcym tokatnych Kiyeri6w Wybor6w, kt6re vnaz z wnioskiemzlo?yl

beneficjent.

po zakoric zeniu omawiania w/w wniosku Przewo dnicz4cy Rady zarzTdzil ptzyst4pienie do

procedury glosowania.

Uprawnionych czlonk6w Rady do glosowania bylo 11 os6b. Pani Anna Kr6lik - Kopczyk

wstrzymala sig oJ o""ty wniosku - wyl4czenie dokonane na podstawie z\oaonego

oswiadczenia o mozliwym do wyst4pienia iowiqzaniu. Pan Dariusz Thomas za zgod4

Przewodnic z4cego Rady opuScil posiedzenie'

Krtdy z czlonk6w Rady wypelnil KartE oceny zgodnoSci operacji z LSR' Komisja

skrutacyjna zebraladw i dokonata obliczeri, 2e operaqajest zgodna z LSR i odpowiednim

programem w ramach kt6rego ogloszono konkurs. wynik glosowania oglosil Przewodnicz4cy

ia"it - operacja wskazana we wniosku jest zgodna z LSR

Nastgpnie czlonkom Rady rozdano Karty oceny zgodnosci operacji wedlug kryteri6w wyboru

i przyst4piono do-gloso*aniu. Komisja skrutacyjna zebtala w/w Karty i wyliczyla sredni4

z ocenpunktowych przyznanych prtit po"r""i[6lnych czlonk6w Rady' Wynik glosowania

;gbrti prr"*odni 
"rq"y 

Rady - omawiany wniosek uzyskal Sredni4 punktacjq z katl oceny

w wysokoSci ll7 Punkt6w.

Wniosek uzyskal minimalnq, wymaganq liczbg punh6w'

Na posiedzenie Rady powr6cil pan Dariusz Thomas'



Po zakoiczeniu omawiania dw wniosk6w Przewodnicz4cy Rady podzigkowal
Kamif skiej or az p ani Malgor zaci e Cwalini e za zr efer owanie w/w wni o sk6w.

Alicji

Nastgpnie Przewodniczqcy Rady - Pan J6zef Karpiriski wyznaczyl Pani4 Barbarg Mazttrczyk
i pana Adama Wojnowskiego do zreferowania wniosk6w zlohonych w ramach
przedsigwzigcia ,,Rozbudowa infrastruktury liniowej zviqzanej ze wzrostem atrakcyjnoSci
turystycznej".

Zreferowano kolejno nastgpuj4ce wnioski nr
2/PROWP .l.l.LlAT 116, oraz I/PROWP .l.l.llAT 116

I/PROW/P .r.l.l I AT | 16,

Wniosek nr I/PROWP.1.l.1l{T116 om6wila pani Barbara Maztxczyk podaj4c cele LSR
w jakie jej zdaniem wpisuje sig wniosek oraz poda\a kwotg dofinansowania o jak4 ubiega sig
beneficjent,lqcznie z kosztem calkowitym operacji. Przedstawilar6v,nie? informacje zawarte
w oSwiadczeniu dotycz?cym Lokalnych Kryteri6w Wybor6w, kt6re wraz z wnioskiem zloIyl.
beneficjent.

Po zakoriczeniu omawiania w/w wniosku Przewodnicz4cy Rady zarz4dzil przyst4pienie do
procedury glosowania.

Uprawnionych czlonk6w Rady do glosowania byto 11 os6b.

Kazdy z czfonk6w Rady wypelnil KartE oceny zgodnoSci operacji z LSR. Komisja
skrutacyjna zebrala w/w i dokonala obliczen,2e operacjajest zgodna z LSR i odpowiednim
programem w ramach kt6rego ogloszono konkurs. Wynik glosowania oglosil Przewodniczqcy
Rady - operacja wskazana we wniosku jest zgodna z LSR.

Nastgpnie czlonkom Rady rozdano Karty oceny zgodnoSci operacji wedlug kryteri6w wyboru
i przyst4piono do glosowania. Komisja skrutacyjna zebrala w/w Karty i vtyliczy\a Sredni4
z ocen punktowych przyznarrych przez poszczeg6lnych czlonk6w Rady. Wynik glosowania
oglosil PrzewodniczEcy Rady - omawiany wniosek uzyskal Sredni4 punktacjg z kart oceny
w wysokoSci 111,91 punkt6w.

Wniosek uzyskal minimalnq, wymaganq liczbg punh6w.

Wniosek nr 2/PROWP.1.1.1/AT/16 om6wil pan Adam Wojnowski podaj4c cele LSR
w jakie jej zdaniem wpisuje sig wniosek onz podal kwotg dofinansowania o jak4 ubiega sig
beneficjent,lqcznie z kosztem calkowitym operacji. Przedstawila r6wnieZ informacje zawarte
w oSwiadczeniu dotycz4cym Lokalnych Kryteri6w Wybor6w, kt6re wraz z wnioskiem zlofit
beneficjent.

Po zakoficzeniu omawiania w/w wniosku Przewodnicz4cy Rady zauqdziN przyst4pienie do
procedury glosowania.

Uprawnionych czlonk6w Rady do glosowania bylo 11 os6b.

Kuhdy z czlonk6w Rady wypelnil KartE oceny zgodnoSci operacji z LSR. Komisja
skrutacyjna zebral.a w/w i dokonala obliczeri, 2e operacjajest zgodna z LSR i odpowiednim

pani



programem w ramach kt6rego ogloszono konkurs. wynik glosowania oglosil przewodniczEcy
Rady - operacja wskazana we wniosku jest zgodni zLSR.

Nastgpnie czlonkom Rady rozdano Karty oceny zgodnosci operacji wedlug kryteri6w wyborui ptzystilpiono do glosowania. Komisja skrutacyina irn *u w/w Karty i wyliczylasredni4z ocen punktowych przyznanych przez pott"t"gSlnych czlonk6w Rady. wynik glosowaniaoglosil PrzewodniczEcy Rady - omawiany wnio"sek'uzyskal sredni4 p,rnt turig z kartocenyw wysokoSci 118 punkt6w.

Wniosek uzyskal minimalnq, wymqgqnq liczbg punkt6w.

wniosek nr 3/PRowP.l.l.l/AT116 om6wila pani Barbara Mazurczyk podq4c cele LSRw jakie jej zdaniem wpisuje sig wniosek orutpoiulukwotg dofinansowlnia o jak4 ubiega sigbeneficjent,l4cznie z kosztem calkowitym operacji. przedstawi ra rov,tnie.informacje zawartew oswiadczeniu dotyczEcym Lokalnych Kryieri6w wybor6w, kt6re wrazz wnioskie m zlo1ylbeneficjent.

Po zakortczeniu omawiania w/w wniosku Przewodnicz4cy Rady zarzEdzilprzyst4pienie doprocedury glosowania.

Uprawnionych czlonk6w Rady do glosowaniabylo l1 os6b.

Kuzdy z czlonkow Rady wypelnil 
fun! oceny zgodnosci operacji z LSR. Komisjaskrutacyjna zebtala */w i dokonala obliczeA, z" op"ruJi-ujest zgodna z LSR i odpowiednimprogramem w ramach kt6rego ogloszono konkurs. wynik gtosorriania ogro.iiprzewodni cz*cyRady - operacja wskazana we wniosku jest zgodni zLS"R.

Nastgpnie czlonkom Rady rozdano Karty oceny zgodnosci operacji wedlug kryteri6w wyborui przystIpiono do glosowania. Komisja st rutacy3na zebrala w/w Karty i v,ryliczyla sredni4z ocen punktowych przyznanych przez poszczegSlnych czlonk6w Rady. wv"L glosowaniaoglosil Przewodniczqcy Rady - omawiany wniosek uzyskal sredni4 punktacjg z kartocenyw wysokoSci 96109 punkt6w.

Wniosek uzyskal minimalnq, wymaganq liczbg punkt6w.

przedsigwzigcia,,Rozbudowa
w kolejnoSci od najwylszej d,o

infrastruktury liniowej zwipzanej
na1 nilszej liczby punkt6 w :

wnioski zlo2one w ramach
w wlqczeniem spolec znym',

stawil

1 .
2.

2/PROWP.1.1.1/WS/i,6 - 123 punkty
l/PROWP.l.1.1/WS/16 - 113 punkt6w

tego przedsigwzigcia mieszczE sig w alokacji na
z czym zostanE przekazane do dofi nansowania.

omunikowal, iZ wnioski zloZone w ramach
kt6r4 zostai ogtoszony konkurs w zwiazku

Rad



pan J6zef Karpiriski - Przewodnicz4cy Radv przedstawil wniosek zlolony w ramach

pr*d"r*rigcia,,Rozbudowa, modernizacja lub budowa obiekt6w w centrach miejscowoSci".

Wniosek uzyskal nastgpuj 4c a liczbg punkt6w:

1. 2/PROWP.1.1.1nVS/l6 - 1 17 punkt6w

pan J6zef Karpiriski -Przewodnicz4cy Radv zakomunikowal, i2 zl.ohony wniosek e w ramach

t.g" p-.drtr*rigcia miesci sig w alokacji na kt6r4 zostal ogloszony konkurs w zwiqzku

z czym zostanie przekazany do dofinansowania.

Pan J6zef Karpifrski - Przewodnicz4cy Rady przedstawil wnioski zNolone w ramach

prr.arig*rigriu ,,Rozbudowa infrastruktury liniowej zwi1zanei ze wztostem atrakcyjnoSci

turystycznej" w kolejnoSci od najwyaszq do najnizszej liczby punkt6w:

1. 2/PROW/P.1.1.l lAT116 - 118 punkt6w
2. I /PROW/P.1.1 . l lAT|L6- 111,91 punkt6w
3. 3/PROW/P.1.1 .l l{T116 -96,09 punkt6w

pan J6zef Karpiriski -Przewodnicz4cy Rady zakomunikowal, iZ wnioski zlohone w ramach

t.g" ptr.dttr*rigcia mieszcz4 sig w alokacji na kt6r4 zostal ogloszony konkurs w zwiqzku

z czq zostan4 przekazane do dofi nansowania.

w a l w s nansowanra

rem nr llllll6

nr I/PROWP.1.1.1/WS/16 do dofinansowania w ramach LSR:

11 os6b bylo ,,2a"
0 os6b bylo przeciw
0 os6b ,,wsttzymaho sig"

nad m IIl2lL6 w
nr 2/PROWP.1.1.1/WS/16 do dofinansowania w ramach LSR:

11 os6b bylo ,,2a"
0 os6b bylo przeciw
0 os6b,,wstrzymalo sig"

wniosku

nr I/PROWP.1.1.3/16 do dofinansowania w ramach LSR:
11 os6b bylo ,,zt'
0 os6b bylo przeciw
0 os6b ,,wstrzymalo sig"

ia nad
nr I/PROWP.1.1.1/4T/16 do dofinansowania w ramach LSR:

11 os6b bylo ,,2a"
0 os6b bylo przeciw



0 os6b ,,wstrzYmalo sig"

podczas glosowania nad przvjgciem uchwalv nr II/5/16 w sprawie wybrania wniosku

ROWP.1.1. l /@
11 os6b bylo ,,2a"
0 os6b bylo przeciw
0 os6b ,,wstrz5rmalo sig"

Podczas glosowania nad przviqciem uchwalv ff II/6/16 w sprawie wvbrania wniosku

/PROWIP. 1. 1. I /AT/1 6 do dottnansowa

11 os6b bylo ,,zd'
0 os6b bylo przeciw
0 os6b ,,wstrzymalo sigo'

T.PodjgcieuchwatywsprawiezatwierdzeniaListyRankingowej

z wl}czeniem sqoleczny m"
11 os6b by\.o ,,zd'
0 os6b bylo ,,Przeciw"
0 os6b ,,wstrzYmalo sig".

miejscowoSci"
11 os6b bylo ,,zd'
0 os6b bylo ,,Przeciw"
0 os6b ,,wstrzYmalo sig".

11 os6b bylo ,,zd'
0 os6b bylo ,,Przeciw"
0 os6b ,,wstrzYmalo sig".

8. Wolne wnioski i zaPYtania.

Przewodnicz4cy Rady Pan J6zef Karpiriski zapytal sig zebranych czy maj4 wolne wnioski

izapytania.

pani Arura Kr6lik - Kopczyk zv,ir6cila uwagg na rozbudowan4 dokumentacjg dot' wyboru

operacji do dofinansowania i zaproponowala by Karta oceny zgodno6ci operacji z LSR

."yp.lniaoa byla tylko przez Przewodni czqcego posiedzenia'

wzrostem atrakcyjnoSci tur-vstycznej "



sam wypelnial w/w karte.

Na tym protok6l zakofuczono.

Protok6l sporz1dzila:

,4nao tt 't't'K"/"/4

stwierdzil, ze kuzdy z czlonk6w Rady powinien


