
PROTOKOT,,

z posiedzenia Rady Stowarzyszenialokalna Grupa Rybacka
,oWielkie J eziora Mazurskie'o

dnia 18 lipca20l7 roku (wtorek)
Biuro LGR,,Wielkie J eziora Mazurskie"

Posiedzenie rozpoczelo sie o sodz. 13.00.

Przywitanie zebranych czlonk6w Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka

"wielkie 
J eziora Mazu rskie" przez wiceprzewodnicz4cego Rady.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie,,
zwolgne zostalo w celu rozpatrzenia protest6w zloaonych od rczstrzygnig6 Rady dot.
konkursu m ll20l7.

Pan Adam Wojnowski - Wiceprzewodnicz4cv Rad)' powital zebranych (zgodnie z listE
obecnoSci - zal. nr 1 do niniejszego protokolu) oraz stwierdzil quorum ina posiedzeniu
obecnych bylo 9 czlonk6w Rady - os6b uprawnionych do glosowania).

l. Przedstawienie i om6wienie porz4dku obrad.

Wiceprzewodnicz?cy Rad)' zapoznal czlonk6w Rady z porzqdkiem obrad. Nastgpnie
zaproponowil, by w porzqdku obrad dokonad zmian, na jednym posiedzeniu rozpa{rzy(,
protesty, a na kolejnym dokonai oceny zlohonych wniosk6w w ramach naboru nr 212017.
Plan posiedzenia po zmianach stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszego protokolu.
Plan posiedzeniapoddano pod glosowanie Rady.

9 os6b bylo ,,2a"
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 os6b ,,wstrzymato sig"

Plan posiedzenia z przyjEtymi zmianami stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszego protokolu.

2.Przyigcie protokol6w z posiedzer[ Rady 220.06.2017r.,22.06.2017r. i26.06.2017r.

Protok6l z posiedzenia Rady z 20.06.2017r. zostal rczeslany czlonkom Rady mailowo.
w/w protokolu nie zgloszono uwag.

0 os6b bylo ,,przeciw"
0 os6b ,,wstrzymalo sig"

Protok6l z posiedzenia Rady z 22.06.2017r.
w/w protokolu nie zgloszono uwag.

Do

9 os6b byNo ..2a"

zostal rozeslany czlonkom Rady mailowo. Do



Podczas glosowania nad przvjEciem protokolu z dnia 22 czerwca 2017 roku.
9 os6b byNo ,,2a"
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 os6b ,,wsttzymalo sig"

Protok6l z posiedzenia Rady z 26.06.2017r" zostat rozeslany cztonkom Rady mailowo. Do
w/w protokotu nie zgNoszono uwag.

Podczas glosowania nad przyjgciem protokolu z dnia 26 czerwca 2017 roku.
9 os6b bylo ,,zt'
0 os6b by\o ,,przeciw"
0 os6b ,,wstrzymalo sig"

3. InformacjaZarzqdu o przyznaniu pomocy przez samorz4d wojew6dztwa na operacje,
kt6re byty przedmiotem wczeSniejszych posiedzeri Rady.

Pani Barbara Dawcewicz - Prezes Stowarzyszenia powiedziala, 2e do tej pory trwa
weryfikacja wniosk6w zLohonych w ramach naboru nr l/2016. Na 6 projekt6w przekazanych
do dofinansowania, 4 Beneficjant6w podpisalo umowy (Gmina Gizycko, Gmina Kruklanki,
Gmina Wggorzewo) oraz Gmina Ryn), a 2 czeka na decyzjE UrzEdu Marszalkowskiego
(Gmina Budry oraz Gminny O5rodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach).

4. Wyb6r komisji skrutacyjnej

Pan Adam Woinowski poinformowa\, iz przed dokonaniem oceny zlo1onych wniosk6w
nale?y powola6 Komisjg skrutacyjn4, do zadah kt6rej nale2y obliczanie wynikow glosowaf,
kontrola quorum oraz wykonywanie innych czynnoSci o podobnym charakterze.

Czlonkowie Rady zglosili kandydatury trzech Czlonk6w Rady, ktoruy v,,yrazili zgodg na
wejScie w sklad Komisji skrutacyjnej. Byly to kandydatury nastgpuj4cych os6b: pani
Malgorzaty Cwaliny, pani Urszuli Kalgbasiak oraz pani Anny k6lik -Kopczyk.

Podczas glosowania nad przyjEciem w/w os6b w sklad Komisji Skrutac)'jnej
9 os6b bylo ,,2a"
0 os6b by\o ,,przeciw"
0 os6b ,,wstrzymaho sig"

Sklad Komisj i skrutacyj nej zostal przyj gt)' j edno eloSnie.

5. Om6wienie oraz ocena protest6w zloiLonych w ramach naboru nr ll20l7r.

Rada przeanalizowa\a zlohone odwolania oraz dokonala weryfikacji dokonanej przez siebie
oceny operacji w zakresie kryteri6w i zarzut6w podnoszonych w protestach.
Protest firmy Mazur Wind Jaroslaw Jgdrzejowski Rada pozostawila bez rozpatrzenia, gdy?
wplyn4t po terminie. W pozostalych podtrzymala swoj4 pierwotn4 oceng.



Podczas glosowania nad prz)'jgciem uchwal)' nr VII/1/17 w sprawie wervfikacji ocen)'
operacji w zakresie krlteri6w i zarzut6w podnoszonych w proteScie zloZonym przez Mazur
Wind Jaroslaw Jgdrzej ewski:

9 os6b bylo ,,2a"
0 os6b bylo ,,przeciw"
0 os6b ,,wstrzymalo siE"

Podczas glosowania nad prz)'iEciem uchwal)' nr VII/2/17 w sprawie wer)'fikacji ocen)'
operacji w zakresie kryteri6w i zarzut6w podnoszonych w proteScie zloZonym przez
SEALAND TRAVEL AND LOCATIONS sp. z o o:

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

Podczas elosowania nad przy,ieciem uchwaly nr VII/3/17 w sprawie weryfikacji oceny
operacji w zakresie kr)'teri6w i zarzut6w podnoszonvch w proteScie zloZonvm przez ElZbietg
Zyndul Biuro Rachunkowe:

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

Podczas glosowania nad prz)'jqciem uchwai)' nr VII/4/17 w sprawie weryfikacji ocen)'
operacji w zakresie krvteri6w i zarzut6w podnoszonych w proteScie zlozonym przez

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

Podczas glosowania nad przyjEciem uchwaly nr VII/5/17 w sprawie weryfikacji oceny
operacji w zakresie krlteri6w i zarzut6w podnoszonych w proteScie zlozonvm przez Robert
Pietrzak ..ONYKS"

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

Podczas glosowania nad pr4zjgciem uchwaly nr VII/6/17 w sprawie weryfikacji oceny
operacji w zakresie kryteri6w i zarzut6w podnoszonych w proteScie zloZonym przez ART.
EVENTS KRZYSZTOF GAWRYCH:

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

Podczas glosowania nad prz)'jgciem uchwaly nr VII/7/17 w sprawie weryfikacji oceny
operacji w zakresie kryteri6w i zarzut6w podnoszonych w proteScie zlo2onym przez Folwark
tr Ekuk Przylucc)' Sp6lka Jawna:



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

Na posiedzenie dotarli: pan Dariusz Thomas oraz pan Jozef Karpiriski. Tym samym na
posiedzeniu obecnych bylo 11 czlonk6w Rady - os6b uprawionych do glosowania.

Przewodnicz4cy Rady pan J6zef Karpiriski zaproponowal, by w tym momencie zamkn46
posiedzenie Rady i oglosi6 5 min. przerwy, a tu? po niej otworzyi nowe posiedzenie
doty czqc e o c eny z\.o Zony ch proj ekt6w grantowych.

6. Wolne wnioski izapytania.

Przewodnicz4cy Rady Pan J6zef Karpiriski zapfial zebranych, czy mq4 wolne wnioski
i zapytarya. Nikt z obecnych sig nie zglosil, wigc Przewodnicz4cy zamkn$ posiedzenie.

7. Posiedzenie Radv zakor{czono o godz. 14.55

Na tym protok6l zakohczono.

' Protok6l sporz1dzila: Zatwierdzil.

tl4*-, D4*-fli


