
PROTOKOI,

z posiedzenia Rady Stowarzyszenialokalna Grupa Rybacka
,oWielkie J eziora Mazurskie D

dnia 25 lipca2017 roku (wtorek)
Biuro LGR,,Wielkie J ezioraMazurskie,,

Przywitanie zebranych czlonkr5w 
.Rady stowarzys zenia Lokalna Grupa Rybacka,,wielkie J ezior a Mazurskie )' przez przewo dniczq cego Ra dy.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie,,zwolane zostalo w celu dokonania oceny wniosk6w ztozonychw ramach konkursu nr 3/2017przeprowadzonego w terminie od 12 czerwca do 3 lipca br. w ramach przedsiqwzigcia 2.2.1wsparcie budowy lub wyposaleniaw sprzgt iurz\d)enia podmiot6w rozpoczvnaj4cych lubprowadz4cych aktywnosd gospod arcz4 )wiqzan4,ze rp..ynta obszaru oraz przedsigwzigcie2'2'2 wsparcie przedsigwzigi- zwi}zanych z rozbudo*f ,y*"-u zintegrowanych pakiet6wturystycznych pod Mark4 Mazurskie Trakty oru) 
i*" -urtoir" f,rzedsigwzigciafinansowanychze Srodk6w Programu Rybactwo i Morze nalata2'l4 -2020.

owital zebranych (zgodnie zrist'0becnosci -

lll;lij*oi;i:,::::?1,T::*,9_",yjy_",t ;;;;; 1oa po,iJazeniu of".,,y.r, byro 1rczlonk6w Rady - os6b uprawnionych do glosowania).

1. Przedstawienie i om6wienie porz4dku obrad.

Przewodniczacv Rady zapoznal czlonk6w Rady z porz4dkiem obrad. zaprezentowany planposiedzenia poddano pod glosowanie Rady.

l1 os6b bylo ,,za',
0 os6b bylo ,,przeciw',
0 os6b,,wstrzymalo sig,,

Plan posiedzenia stanowi zarilczniknr 2 do niniejszego protokolu.

2. Przyjgcie protokol u z yrr posiedzenia Rady z 1g.07.2afir.

Przewodnicz4cy Rad)' zapoznal czlonk6w 
YdI 1 tresci4 vII protok olu. zaprezentowanyprotok6l z posiedzenia poddano pod glosowanie Rady. 

-r

JgZ&t Karpiriski

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

ne

nad

Protok6l z VII posie dzeniaRady zostal przyjgty jednogloSnie.



3. Informa cja Zarz4rJu o przyznaniu pomo cy przez samorz4d wojew6dztwa na operacjeo

kt6re byty przedmiotem wczeSniejszych posiedzeri Rady.

pan Bogdan Maczuga - Czlonek Zarzqdu Stowarzyszenia powiedzial,2e do tej pory trwa

weryfikacja wniosk6w zlohonychw ramach naboru m 112016. Na 6 projekt6w przekazanych

do dofinansowania, 4 Beneficjent6w podpisalo umowy (Gmina Gizycko, Gmina Kruklanki,

Gmina Wggorzewo, oraz Gmina Ryn), a 2 czeka na decyzig Urzgdu Marszalkowskiego

(Gmina Budry oraz Gminny Osrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach).

4. Wyb6r komisji skrutacYjnej

pan J6zef Karpiriski poinformowal,iZprzed dokonaniem oceny z\ohonych wniosk6w naleZy

p"*"trf komisjg skrutacyjn4, do zadankt6rej nalezy obliczanie wynik6w glosowaf, kontrola

quorum oraz wykonywanie innych czynnoSci o podobnym charakterze.

Czlonkowie Rady zglosili kandydatury trzech Czlonk6w Rady, ktorzy wyrazrh zgodq na

wejScie w sklad Komisji skrutacyjnej. Byty to kandydatury nastEpuj4cych os6b: pani

Mil.gorzaty Cwaliny, pani Urszuli Kalgbasi ak oraz pani Anny Kr61ik -Kopczyk.

Podczas elosowania nad pr4ljEciem w/w os6b w sklad Komisji Skrutac)'jnej

11 osob bylo ,,2a"
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 osob ,,wstrzymalo siE"

Sklad Komisj i skrutacyj nej zostal przyj gty j edno gloSnie.

5. Zatwierdzenie wynik6w wstgpnej weryfikacji zlo2onych wniosk6w.

Przewodnicz4cy Rad), pan J6zef Karpifski poinformowal, 2e pan Adarn Wojnowski

Wi".prr.*odnicz4cy Rady dokonal wstgpnej weryfikacit zlozottych wnioskow 05 lipca

20I7i. Zl.o1onych wniosk6w byto 10 - wszystkie przeszly pozytywnie weryfikacjg wstqpn4'

Nastgpnie Przewodniazyey poddal pod glosowanie zatwierdzenie tzw. Rejestru pozytywnie

zwervfikowanvch wniosk6w w ramach oceny wstqpnej:

nad Rei wnie zwervfikow wniosk6w

w ramach oceny wstgpnei dot. przedsigwziEcia 2.2'I Wsparcie budowy lub

.r rp-rt 1 urz4dzenia podmiot6w tozpoczynaJ4cych lub prowadz4cych

gorpodurrr4zwiEzan4ze specyfik4 obszaru - podjgcie dzialalnoSci eospodarczej:

11 osob byLo ,,2a"
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 os6b,,wsttzymalo sig"

wyposazerua
aktywnoS6

Reiestru wnie zwervfikow wnioskow

w iamaclr ocen)' wstEpnej dot. przedsiEwzigcia 2.2.1 Wsparcie budowy lub

w sprzgt i urz}dzenia podmiot6w rozpoczynaj4cych lub prowadz4cych

gorpodut.t q zwi4zan4ze specyf,rk4 obszaru - rozw6j dziaialnoSci gospodarczej:

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

wyposazerua
aktywnoS6

ie zwervfikowannia nad
Wsparcie przedsigwzigc zwr4zany ch



z rozbudow4 systemu zintegrowanych pakiet6w turystycznych pod Mark4 Mazurskie Trakty
oraz inne markowe przedsigwzigcia:
11 os6b bylo ,,2a"
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 osob,,wstrzymalo sig"

6. Om6wienie oraz ocena zgodnoSci zlotonych wniosk6w o przyznanie pomocy
w ramach naboru nr 312017.

Om6wiono wniosek nr 1/PORiM1P.2.2.21 17 .

Uprawnionych czlonkow Rady do glosowania bylo 11 osob. Pan Adam Wojnowski, pan
Bronislaw Satkiewicz, pan Mariusz Jabloriski orcz pani BarbaraMazurc,zyk wstrzymali sig od
oceny omawianego wniosku.

Po zakoficzeniu omawiania w/w wniosku PrzewodniczEcy Rady zaruqdzlt przyst4pienie do
procedury glosowania.

Kazdy z czlonkow Rady wypelnil Kartg oceny zgodnoSci operacji z LSR. Komisja
skrutacyjna zebrala w/w karty i dokonala obliczef,, 2e operacja jest zgodna z LSR
i odpowiednim programem, w ramach kt6rego ogloszono konkurs. Wynik glosowania oglosil
Przewodnicz4cy Rady: operacja rvskazana we wniosku jest zgoclna z LSR.

Nastgpnie czlonkom Rady rozdano Karty oceny zgodnoSci operacji wediug kryteri6w wyboru
i przyst4piono do glosowania. Komisja skrutacyjna zebrala w/w Karty i v,ryliczyla Sredni4
z ocen punktowych przyznanych przez poszczeg6lnych czlonk6w Rady. Wynik glosowania
ogiosil Przewodnicz4cy Rady - omawiany wniosek uzyskal Sredni4 punktacjE z kart ocenlz
w wlrsokoSci 121.00 punkt6w.

Wniosek uzyskal minintalnq, wymaganq liczbg prmkt6w.

Om6wiono wniosek nr 2/PORiM1P.2.2.2/17 .

Uprawnionych czlonk6w Rady do glosowania bylo 11 os6b. Pan Bronislaw Satkiewicz
wstrzymal sig od oceny omawianego wniosku.

Po zakonczeniu omawiania w/w wniosku Przewodnicz4cy Rady zaruqdzll przyst4pienie do
procedury glosowania.

KaLdy z czlonkow Rady wypelnil Kartg oceny zgodnoSci operacji z LSR. Komisja
skrutacyjna zebrala w/w karty i dokonala obliczeh, 2e operacja jest 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 zebratra w/w Karty i wyliczyla Sredni4
z oaen punktowych przyznanych przez poszczegSlnych czlonk6w Rady. Wynik glosowania
oglosil Przewodniczqcy Rady - omawiany wniosek uzyskal Sredni4 punktacjE z kart oceny
w wysoko5ci 94.20 punkt6w.

Wniosek uzyskal ntinimalnq, wymaganq liczbg punktdw.



Om6wiono wniosek nr 3/pORi Mlp.2.2.2/17.

uprawnionYch czlonku::ig do glosowania byio 1l os6b. pan Bronislaw satkie wicz orazpan Mariusz Jabloriski wstrzymali Jig od oceny;;;;i;.go wniosku.

:;r"Y*tl-: T#:;;H?:H.*ada 
podjsr a decvzjs, ze wniosek nie spernia warunk6w

turystvcznv 
"t . iiErone umowy 

"t":*:i;?'*,fiT*;':#3:r'.4 
.", twirzenia pakiet6w

Om6wiono umiosek nr l/pORi NI/p.2.I.ItpD /I7.

,YiffiiHi'hfifif:J;Hll,fi.rrosowania bvro 11 os6b. pan Dariusz rhomas wstrzymal

ff#;T#-"ffi* 
ania w/w wniosku Przewodnic zEcv Rady zarzqdzirprzyst4pienie do

Kuz'dy z czlonk6w Rady wypelnil 
5*? 

o.."Ly zgodnodci operacji z LSR. Komisjaskrutacyjna zebrara w/w' kartf-i-^ooto*iu oai"ri,--)" 
.op"rucja jest zgodna z LSR;;1TJ^lT'11'#ii:?;:r#J,TTal#il"fl:TiH:ffi :Ir*:#1i5gfr -""ia.g,.si,

Nastgpnie czlonkom R ady rozd,ano Karty oceny zgodnosci operacjii przystqpiono do glosowania. ?;#j" skrutacyjna zebrara wrw
: "?:ff i:*::^y:l !,:y :u:y ch p r zez p o szc ze gdrnych czronk6 woglosil Przewodni czqcy Rady_

wedlug kryteri6w wyboru
Karty i wyliczyla Siednia
.Rudy. Wynik glosowania

W wvsokn{ni

Wniosek uzyskal minimalnq, wymaganq liczbg punkt6w.

Om6wiono wniosek nr 2/pORi NI/p.2.1.I/pD / 17.

YilffiiiltJ:"".*'LffiJ".i: *i'"",ff:t" 
bvlo 1r os6b. pan Bronisraw Satki ewicz

il.ffiffij};ffi:t* 
ia w/w wniosku Przewodnic zqcv Rady zarzEdzirprzyst4pienie do

Kuz.y z czlotkow Rady wypeln* 
fun? 

o"."1/ zgodnosci operacji z LSR. 
.Komisjaskrutacyjna zebrara w/w- kuriy i aotonuiu oai"ri," ze 

.operacja jest zgodna z LSRi odpowiednim proqramem, w ramach kt6rego ogior;;o ilnt*r. wynik glosowania oglosilPrzewodnic'a"y Ru?yr op"ru.;u *;;;;"r" we wniosku jest zgodnaz LSR.

Iff:HX,::t;f *i:l:::dT: \aft y oceny zgodnosci operacj i;*?j,:'o1?l:.9 ,9.#"*o;t,ilffi'J.;ff;X"j;:i|TH'wedlug kryteri6w wyboru
{a{y i_wyliczyta diedni4
Rady. Wynik glosowania: #s g:*:^Y:l- !:'v :lv ch pr zez ; ;;;;;";;;;; ;; #Xoglosil Przewodni czEcy Rady_

t6w

Wniosek uzyskal minimalnq, wymagqnq liczbg punkt6w.

Om6wiono wniosek nr 3/pORi NI/p.Z.l.l/pD / 17 .

I



Uprawnionych czlonk6w Rady do glosowania bylo 11 os6b. Pan Mariusz Jabloriski
wstrzymal sig od oceny omarvianego wniosku.

Po zakofrczeniu omawiania wlw wniosku Przewodnicz4cy Rady zarz4dzil przyst4pienie do
procedury glosowania.

KaLdy z czNonk6w Rady wypelnil Kartg oceny zgodnoSci operacji z LSR. Komisja
skrutacyjna zebrala w/w karty i dokonala obliczeri, 2e operacja jest 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 kryeri6w wyboru
i przyst4piono do glosowania. I(omisja skrutacyjna zebrala w/w Karty i v,ryliczyla Sredni4
z ocen punktowych przyznanych przez poszczeg6lnych czlonk6w Rady. Wynik glosowania
oglosil Przewodniczqcy Rady - omawian)' wniosek uz)'skal Sredni4 punktacjg z kart oceny
w wvsokoSci 93.00 punkt6w.

Wniosek uzyskal minimalnq, wymaganq liczbg punh6w.

Om6wiono wniosek nr 1/PORiM|P.2.l.l tKDllT.

Uprawnionych czlonk6w Rady do glosowania bylo 11 os6b. Pan Adam Wojnowski
wstrzymaL sig od oceny omawianego wniosku.

Po zakonczeniu omawiania w/w wniosku Przewodniczqcy Rady zarzqdzil przyst4pienie do
procedury glosowania.

Kazdy z czl.onk6w Rady wypelnil Kartg oceny zgodno5ci operacji z LSR. Komisja
skrutacyjna zebrala w/w karty i dokonala obliczeh, 2e opelacja jest zgodna z LSR
i odpowiednim programem, w ramach kt6rego ogloszono konkurs. Wynik glosowania oglosil
Przewodnicz4cy Rady: operncja wskazana we wniosku jest zgoclna z LSR.

Nastgpnie czlonkom Rady rozdano Karty oceny zgodnoSci operacji wedlug kryeri6w wyboru
i przyst4piono do glosowania. Komisja skrutacyjna zebrala w/w Karty i v,ryliczyla Sredni4
z ocen punktowych przyznanych przez poszczeg6lnych czlonk6w Rady. Wynik glosowania
oglosil Przewodnicz4cy Rady - omawiany wniosek uzyskal Sredni4 punktacjg z kart oceny
w wvsokoSci 107.00 punkt6w.

Wniosek uzyskal minimalnq, wymaganq liczbg punkt6w.

Om6wiono wniosek nr 2/PORiM|P.2.l.l IRD/17.

Uprawnionych czlonk6w Rady do glosowania bylo 11 os6b. Pan Andrzej Swi4tkowski
wstrzynal siE od oceny omawianego wniosku.

Po zakonczeniu omawiania w/w wniosku Przewodnicz4cy Rady zarzydzll przyst4pienie do
procedury glosowania.

Kuzdy z czl.onk6w Rady wypelnil Kartg oceny zgodnoSci operacji z LSR. Komisja
skrutacyjna zebrala w/w karty i dokonala obliczefi, 2e operacja jest zgodna z LSR
i odpowiednim programem, w ramach kt6rego ogloszono konkurs. Wynik glosowania oglosil
Przewodnicz4cy Rady: operacja wskazana we wniosku jest zgodna z LSR.

i



Nastgpnie czlonkom Rady rozdano Karty oceny zgodnosci operacjii przystqpiono do glosowania. Komisja ,t uturyinu i"ArAu *m
::::ip-l$1"1y:hprzyznanychprzizposzczeg6tnychczlonk6woglosil Przewodni cz4cy Rady _

wedlug kryeri6w wyboru
Karty i wyliczyla Srednia
Rady. Wynik glosowania

Sred
nkti

Wniosek uzyskal minimalnq, wymaganq liczbg punkt6w.

Om6wiono wniosek nr 3/pORi Mlp.2.l.llUD ll7.

uprawnionych czlo.t'tk6w Rady do giosowania bylo 11 os6b. pan Mariusz Jabloriski, pan
fr::ff: 

Stakiewicz i pani'Barbira Mazurczyk wstrrv,outi sig od oceny omawianego

ffit:rffir"l#J#iliania 
./w wniosku Przewodnicz4cv Racly zarzqdzitprzyst4pienie do

Kuzdy z czlonkow Rady wypelnil 
I*g oceny zgodnosci operacji z LsR. Komisjaskrutacyjna zebtala w/w karty i dokonaia 

";li"t;i,"; 
operacja jest zgodna z LSRi odpowiednim programem, w ramach kt6rego ogtorrono konkurs. wynik glostwania oglosilPrzewodniczqcy Rady: operacja wskazana we wniosku jest zgodna z LSR.

I;::1tffi1?TJT,l:i*To?:-I:ir:.,_y1s. "dnosci operacji,wedlug krlteri6w wyborui przystqpiono do glosowania. L;;trj; rk,u#.iiiJ1"JiliffiH'zo.cenpunkto*y.d;4;;:;il1;:f J#.l:J'.?1fi':ifl Jil'rXtHI'#i,#:":::*l:Rady. Wynik glosowania

os6b. Pan Mariusz Jabloriski. pan
sig od oceny omawianego wniosku.

trfi Xi;::fi iffix-'J,,tii:, -
Wniosek uzyskat minimalnq, wymaganq liczbg punkt6w.

Om6wiono wniosek nr 4/pORiM/p.2. l. f /R D / 17.

Uarawnionych czlonk6w Rady do glosowania bylo 11Adam v/ojnowski i pan Bro'isiaw sartkiewicz wstrzymali

il"1#;ffii;Jffi*ania 
w/w wniosku Przewodnicz4cv Rad v zaruEdzit przyst4pienie do

KaLdy z czlonkow Rady wypelnil 
fun? oceny zgodnosci operacji z LSR. Komisjaskrutacyjna zebrala wrw karty i dokonaia oiir"i," te oper.acja jest zgodna z LSRi odpowiednim programem' w ramach kt6rego 

"gl;;;;; 
konk.,,-r. wynik glosowania oglosilPrzewodnicz4cy Rady: operacja wskazana we wniosku jest zgodnaz LSR.

Nastgpnie czlonkom Rady rozdano Karly oceny zgodnosci operacji wedlug kryteri6w wyborui przyst4piono do glosowania. Komisja skrutacyina z"brul,u w/w Karty i wyliczylasredni4z ocen punktowych przyznanych prziz poszczegolnych czlonkow Rady. wynik glosowania;'##;::fi*ffi-Kff:L
Wniosek uzyskal minimalnq, wymaganq liczbg punkt6w.

7. Podjgcie uchwal
(nabrir 3/2017).

w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR



hwalv nr wniosku

nr 1/PORiM/P.2.2.2/17 do dofinansowania w ramach LSR:

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

nad walv nr I 7 w

nr 2/PORiM/P.2.2.2/17 do dofinansowania w ramach LSR:

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

Podczas elosowania nad przlljgciem uchwaly nr IX/3/17 w sprawie oceny lvniosku nr

i]|i4lP.2.2.2117 zeruem o n

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

loso walv nr IXl4llT
nr 1/PORiM/P.2.1.i/PD/l7 do dofinansowania w ramach LSR:

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

nla 1 7 w
nr 2/PORiM/P.2.1.1/PD/17 do dofinansowania w ramach LSR:

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

IX/6lIl w s
nr 3/PORiM/P.2.1.1/PD/17 do dofinansowania w ramach LSR:
11 osob bylo ,,2a"
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 os6b ,,wstrzymatro sig"

Podczas a nad nr IXlTl
nr 1/PORiM/P.2.1.1/RD/17 do dofinansowania w ramach LSR:

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

Podczas glosowania nad prz:sjgciem uchwaiy nr IX/8/17 w sprawie wybrania wniosku

nr 2/PORiM/P.2.1.1/RD/l7 do dofinansowania w ramach LSR:
11 os6b by\o ,,2a"
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 os6b ,,wstrzymalo sig"

Podczas glosowania nad prz)'jgciem uchwal)' nr IX/9/17 w sprawie wybrania wniosku

nr 3/PORiM/P.2.1.1/RD/17 do dofinansowania w ramach LSR:
11 os6b byto ,,2a"
0 os6b bylo ,,przeciw"



0 os6b,,wstrzYmalo sig"

podczas glosowania nad przvigciem uchwalv nr IX/10/17 w sprawie wvbrania wniosku

", 
+tponina/P.2.1.1/RD/17 do dofinansowania w ramach LSR:

11 os6b bylo ,,2a"
0 os6b bylo ,,Przeciw"
0 os6b,,wstrzYmalo sig"

8. Podjgcie uchwal w sPrawie zatw ier dzeni a List Rankin gowych (n ab t6 r 3 I 20 17 )

Podczas elosorY4ni4- n4i! wal XlllllT w

oraz inne markowe przedsigwziEcia:
11 os6b bylo ,,zd'
0 os6b bylo ,,Przeciw"
0 os6b ,,wstrzymalo sig".

Podczas elosowania nad prz)'jEciem uchwal)' nr DV12l17 w sprawie zatwierdzenia List)'

Ru'ki*ffi.j Zlozon@. przedsiEwziEcia,wsparcie budoy.u lub wvposaZenia
, L  ^ 1 . + , ^ . ^ ^ A Alub

gospodarczeJ:
11 osob by\,o ,,2a"
0 os6b bylo ,,Przeciw"
0 os6b,,wstrzYmalo sig".

gospodarczej:
11 os6b bylo ,,zt'
0 os6b bylo ,,Przeciw"
0 os6b ,,wstrzYmalo sig".

8. Wolne wnioski i zaPYtania.

r zapytania.
z4cy Rad), Pan J6zef Karpiriski zapytat zebranych' czy maj4 wolne wnioski

Ntkt , 
"b"q.6 

rie;* rglorili*igc Fizewo dnicz4cy zamknS' posiedzenie'

9. Posiedzenie Radv zakoficzono o sodz' L9'00

Na tym protok6l zakonczono'

Protok6l sporz1dzila:

:rltciail;ta c''"

Prograrnr.' t#-roi" O;'szat6* 4'1i14ki;'

; ,c\'
efc-Eti, lgafi.trril i

mu zmtegfowa

Zatwierdzrl.:


