
PROTOKOI-,

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka
,, Wielkie J ezior a Mazurskieoo

dnia 18 wrzeSnia 2017 roku (poniedzialek)
Biuro LGR,,Wielkie J eziora Mazurskie"

Posiedzenie rozpoczelo sie o sodz. 14.00.

Przywitanie zebranych czlonk6rv Rady Stowarryszenia Lokalna Grupa Rybacka
ooWielkie J ezior a Mazu rs ki e " p rzez P rz ewo dn icz4cego Rady.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie"
zwolane zostalo w celu dokonania zmiany podjgtych uchwal w ramach konkursu nr 412017
przeprowadzonego w terminie od 19 czetwca do 17 lipca br. w ramach przedsiEwzigcia 1.1.3
,,Rozbudowo, budowa i ntodernizacja obiektdw w centrach miejscowo1ci" orM 2.3.3
,,Modernizowanie obiektow i miejsc posiadajqcych warto11 uiytkowq" finansowanych
ze 6rodk6w Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014 - 2020, oraz w celu
dokonania ponownej oceny projekt6w zlolonych przez Folwark tr-gkuk Pruyluccy Sp6lka
Jawna oraz AZZUROSPORT SZKOLKA REKREACYJNO - SPORTOWA.

Pan J6zef Karpiriski - Przewodnicz4cy Radv powital zebranych (zgodnie z list4 obecnoSci -
zal. nr 1 do niniejszego protokolu) oraz stwierdzil quorum (na posiedzeniu obecnych bylo 10
czlonk6w Rady - os6b uprawnionych do glosowania).

1. Przedstawienie i om6wienie porz4dku obrad.

Przewodnicz4cy Rad)z zapoznal czlonk6w Rady z porz4dkiem obrad. Przewodniczqcy
poinformowal., 2e do organu decyzyjnego wplyngla proSba o wyrazenie opinii nt. zmiany
umowy zawartq migdzy Zarzqdem Wojew6dztwa a Gmin4 GiZycko. Zaproponowal,
by do porz4dku obrad doda6 punkt dot. zajEcia stanowiska w tym zakresie.

Podczas glosowania nad prz),iEciem zaproponowanego porzqdku obrad:
10 os6b bylo ,,2a"
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 os6b ,,wstrzymalo sig"

zmieniony plan posiedzenia stanowi zal4cznikm 2 do niniejszego protokolu.

2.Przyjgcie protokolu z posiedzenia Rady 209.08.2017r.

Przewodnicz4cy Rady poinformowal,2e protok6l zostal przeslany drog4 elektroniczn4.

10 os6b bylo ,,2a"
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 os6b ,,wstrzymil.o sig"

irlli
ri
lil
iiiil

iilli,
' l i
l

illl
l

illlii
,iririi
llriiit

ililiil
'iriii

r i



3. fnforma c.ia Zarz4ilu 
! 

przVTnaHiu pomocy przez sa)kt6 re by ly pne dmiotem ;.r;s;;r"ych p osiedz.,l nu oT.o"4 
d woj ewri ctztw ana operacj e,

Pani Barbara Dawce*rino rD--^

I-x,;"'iil*:riit':'":;::::^:]"d;:k-:zenia powi edziata'ze wervnkacja naboru
g.:*, i [*" H,- zto 25' I o pro re sry. 1, q,,r, "an 

";,y.iltt q,.i,"ifli:?, {, r{IJiaz2unoii'd#'"1?',1i.ffi '*ili#^)"$m;iu*ir-t"".,jt#,karawnaoraz

i,t"*;:rJipii;:,m#,ru;:*:*;;;5;:ry^l:"$,"41*i.TT:#":,#w tvm zakresie inrormacji. * "a,,r..i;g;. ,r;ffi" Ir,iriroi ::,!^:irrii, ";-^^rrwpl sm o tzw .,, Ao,, informuj 4c ", ;h: ;;;u wyj asni en ll #. oi" zonej dokum;;f;;ru*

4. Wybdr Komisji Skruraryjnej.

zlo2onych poinformo.

H**:#::ffi:t,l,ttrt 
':n{o'T,t,i"*::#Tffi;13

Hl*?J,flosowari,r"",.rr5i""fi i:H-,#lH'ffi ',,L#,:T#"*i?r""rj:.r,ff
charakterze.

ffi,
iil

I

;:f#"J'.'",Y oX 
:4".:t ikandydatury ftzechffil;::'T-:i?*rmr:#;:n#:#:#x*f#:,frii;":;"ar;;:h1,i:,f; :Kaiebasiak;ilffi "ii,:ff 1fl#:'#:?#*ff#t#*i:i:i"iJ^fJfr:h',ui:,f; :

pnrlno_- _r^- 
yuronuilr l la woJnowskiego.

10 os6b bylo ,,2a,,
0 os6b bylo ,,przeciw,,
U os6b,,wstrz;malo sie,,

5. Zmiana uchwal
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l0 os6b byto-l7,-
0 os6b bylo ,,przeciw,,
0 os6b,,wstrzymalo sig,,

l0 os6b Uvtifr=-
U os6b bylo ,,przeciw,,
0 os6b ,,wstriymalo sig,,



10 os6b byLo ,,2a"
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 os6b,,wstrzymalo sig"

nia nad nr Xl/4117 w
nr X/4/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ".Wielkie Jeziora Mazurskie":
10 os6b byLo ,,2a"
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 os6b ,,wstrzymalo sig"
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Uchw
nr X/5 /17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ..Wielkie Jeziora Mazurskie":
l0 os6b bylo .,2a"
0 os6b byLo ,,przeciw"
0 os6b ,,wstrzymilo sig"

Podczas 7 w
nr X/6/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka..Wielkie Jeziora Mazurskie":
10 os6b byl.o ,,2a"
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 os6b ,,wstrzymil.o sig"

odczas xv7n7 w sDraw
nrX/7/ wi ie Jeziora M
10 os6b byLo ,,2a"
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 os6b ,,wstrzymalo sig"

Podc ania nad W SDTAWE ZIn
nr X/8/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rvbacka..Wielkie Jeziora Mazurskie":
10 os6b byLo ,,2a"
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 os6b ,,wstrzymalo sig"

Stowarzvs kie Jezi
10 os6b bylo ,,2a"
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 os6b ,,wstrzymil.o sig"
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Wielkie JezioranrX/10/17
10 os6b bylo ,,2a"
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 os6b ,,wstrzymalo sig"

10 os6b bylo ,,2a"
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 os6b ,,wstrzymalo sig"
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Podczas glosowania nad przyjEciem uchwaly nr XI/12l17 w sprawie zmiany Listy
Rankingowej Zlozonych Projekt6w dot. modernizowanie obiekt6w i miejsc posiadaj4cych
wartoSi uzytkow4:
10 os6b bylo ,,2a"
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 os6b ,,wstrzymalo sig"

6. Ponowna ocena projekt6w: Folwark tr-gkuk Przyluccy Sp6lka Jawna oraz
AZZUROSPORT SZKOLKA REKREACYJNO - SPORTOWA (konkurs nr ll20l7)
w zwi4zku z uwzglgdnieniem przez Zarz4rl Wojew6dztlv:r protestfw zloionych przez te
podmioty.

Przewodnicz4cy Radv - pan J6zef Karpiriski przedstawil decyzjE Urzgdu Marszalkowskiego
w sprawie uznania w czgSci protestu zlohonego przez Folwark Lgkuk PrzyLuccy Sp6lka Jawna
i zarz4dzil przyst4pienie do ponownej oceny wniosku pod wzglgdem uwzglEdnionego przez
U r zEd Marszalkowski zar zutu.

Komisja skrutacyjna rozda\a karty do glosowania i przyst4piono do ponownej oceny.

Podczas glosowania nad przldgciem uchwaty nr XI/13/17 w sprarvie ponownej oceny operacji
w zakresie kr)'teri6w i zarzut6w podniesionych w prote5cie dot. Folwark tr-Ekuk Przyluccy
Sp6lka Jawna:
10 os6b bylo ,,2a"
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 os6b ,,wstrzymalo sig"

Przewodnicz4cy Rady - pan J6zef Karpiriski przedstawi\ decyzjg Urzgdu Marszalkowskiego
w sprawie uznania w czESci zlohonego protestu przez AZZUROSPORT SZKOLKA
REKREACYJNO - SPORTOWA i zarzqdzil przyst4pienie do ponownej oceny wniosku pod
wzglgdem uwzglgdnionego przez Urz4d Marszalkowski zarzutu.

Komisja skrutacyjna rozdala karty do glosowania i przyst4piono do ponownej oceny.

Podczas glosowania nad przvjgciem uchwaly nr XI/14l17 w sprawie ponownej oceny operacji
w zakresie kr).teri6w i_ zarzut6w podniesionych w prote6cie dot. Cezareeo Borkowskieeo
AZZUROSPORT SZKOI,KA REKREACYJNO - SPORTOWA
10 os6b byl.o ,,2a"
0 os6b byNo ,,przeciw"
0 os6b ,,wstrzymalo sig"

Podczas glosowania nad przyjgciem uchwaly nr XI/15/17 w sprawie zmiany listy
rankingowej dot. rozwoj u dzialalnoSci gospodarczej :
10 os6b bylo ,,2a"
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 os6b ,,wstrzymaNo sig"

7. Podjgcie decyzji w sprawie zmiany umowy zawartej migdzy Zarz4dem Wojew6dztwa
a Beneficjantem dot. naboru nr l/2016.

Przewodniczqcy Rady zapoznal czlonk6w Rady z wniesion4 proSb4 przez Gming Gizycko.



Podczas glosowania nad prz)'jEciem uchwaly nr XI/16/17 w sprawie wydania opinii dot.
zmiany umowy migdzy Zarz4dem Wojew6dztwa a Beneficjentem:
10 os6b byNo ,,zd'
0 os6b bylo ,,przeci#'
0 os6b ,,wstrzymalo sig"

8. Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczqcv Rady Pan J6zef Karpiriski zapytal zebranych, czy malq wolne wnioski
izapytania. Nikt z obecnych sig nie zglosil,wigc Przewodnicz4cy zarr*'nE\ posiedzenie.

9. Posiedzenie Rady zakofczono o sodz. 15.30

Na tym protok6l zakofrczono.

sporzqdzila:
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