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PROTOKÓŁ 
 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

,,Wielkie Jeziora Mazurskie” 

dnia 20 maja 2019 roku (poniedziałek) 

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 projektów złożonych w naborze nr 1/2019 objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 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  

11 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:  

11 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się”. 

 

Plan posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

 

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

które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady. 

 

Pani Wioletta Banasiewicz – Dyrektor biura w imieniu Zarządu Stowarzyszenia 

przedstawiła zestawienie realizowanych projektów oraz stan wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2016-2023. 

 

 

3. 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: 
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11 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Skład Komisji skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie. 

 

3. Zatwierdzenie wyników wstępnej weryfikacji złożonych wniosków – nabór 1/2019. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem Rejestru pozytywnie zweryfikowanych wniosków  

w ramach oceny wstępnej dot. przedsięwzięcia 1.1.1 ,,Rozbudowa liniowej infrastruktury 

komunikacyjnej łączącej atrakcje turystyczne obszaru WJM – włączenie społeczne” 

 

11 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się 

 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem Rejestru pozytywnie zweryfikowanych wniosków  

w ramach oceny wstępnej dot. przedsięwzięcia 2.1.1 ,,Wsparcie budowy lub wyposażenie  

w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność 

gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – PREMIA”: 

 

11 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się 

 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem Rejestru pozytywnie zweryfikowanych wniosków  

w ramach oceny wstępnej dot. przedsięwzięcia 2.1.1 ,,Wsparcie budowy lub wyposażenie  

w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność 

gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru – rozwój”: 

 

11 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się 

 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem Rejestru pozytywnie zweryfikowanych wniosków  

w ramach oceny wstępnej dot. przedsięwzięcia 2.2.2 ,,Wsparcie przedsięwzięć związanych z 

rozbudową systemu zintegrowanych pakietów turystycznych pod marką Mazurskie Trakty 

oraz inne markowe przedsięwzięcia”: 

 

11 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się 

 

 

4. Ocena projektów złożonych w ramach naboru 1/2019. 

 

 

Omówiono wnioski złożone w ramach przedsięwzięcia nr 1.1.1. 
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Rada przeanalizowała złożone wnioski i zadecydowała o wezwaniu Wnioskodawców do 

uzupełnienia braków/ złożenia wyjaśnień. Następnie przygotowano pisma, które biuro winno 

doręczyć Wnioskodawcom. Ocena projektów zostanie dokonana niezwłocznie po upływie 

wyznaczonego terminu do dokonania uzupełnień 

 

Omówiono wnioski złożone w ramach przedsięwzięcia nr 2.1.1 PREMIA:  

 

Rada przeanalizowała złożone wnioski i zadecydowała o wezwaniu Wnioskodawców do 

uzupełnienia braków/ złożenia wyjaśnień. Następnie przygotowano pisma, które biuro winno 

doręczyć Wnioskodawcom. Ocena projektów zostanie dokonana niezwłocznie po upływie 

wyznaczonego terminu do dokonania uzupełnień. 

 

Omówiono wnioski złożone w ramach przedsięwzięcia nr 2.1.1 rozwój:  

 

Rada przeanalizowała złożone wnioski i zadecydowała o wezwaniu Wnioskodawców do 

uzupełnienia braków/ złożenia wyjaśnień. Następnie przygotowano pisma, które biuro winno 

doręczyć Wnioskodawcom. Ocena projektów zostanie dokonana niezwłocznie po upływie 

wyznaczonego terminu do dokonania uzupełnień. 

 

Omówiono wnioski złożone w ramach przedsięwzięcia nr 2.2.2:  

 

Rada przeanalizowała złożone wnioski i zadecydowała o wezwaniu Wnioskodawców do 

uzupełnienia braków/ złożenia wyjaśnień. Następnie przygotowano pisma, które biuro winno 

doręczyć Wnioskodawcom. Ocena projektów zostanie dokonana niezwłocznie po upływie 

wyznaczonego terminu do dokonania uzupełnień. 

 

  

5. Podjęcie decyzji w sprawie zmian w umowach między Grantobiorcami  

a Stowarzyszeniem.  

 

Przewodniczący Rady zapoznał pozostałych członków Rady z wnioskiem, który wpłynął  ze 

Stowarzyszenia Kobiet Mazurskich Dziewczyny znad Sapiny dot. zmian w zestawianiu 

rzeczowo – finansowym grantu pn. ,,Nasz wspólny dom Pozedrze.com” 

 

Podczas głosowania nad wyrażeniem zgody na zaproponowane zmiany przez Stowarzyszenie 

Kobiet Mazurskich ,,Dziewczyny znad Sapiny” grantu pn. ,,Nasz wspólny dom 

Pozwedrze.com”: 

 

11 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się 

 

Przewodniczący Rady zapoznał pozostałych członków Rady z wnioskiem, który wpłynął  ze 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Trygort dot. zmiany terminu i miejsca realizacji operacji 

grantowej oraz przesunięcia kosztów poszczególnych zadań: 

 

Podczas głosowania nad wyrażeniem zgody na zaproponowane zmiany przez Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Trygort pn. „WYCHOWAWCA – KIEROWNIK – ANIMATOR – kursy 

zwiększające potencjał społeczny subregionu: 

 

11 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się 
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Następnie Przewodniczący Rady przedstawił członkom Rady wniosek, który wpłynął  ze 

Stowarzyszenia PERŁA – PROMOCJA - EDUKACJA – ROZWÓJ dot. przesunięcia 

kosztów z instruktora żeglarstwa na młodszych ratowników i kurs pierwszej pomocy 

przedmedycznej: 

 

Podczas głosowania nad wyrażeniem zgody na zaproponowane zmiany przez Stowarzyszenie 

PERŁA – PROMOCJA - EDUKACJA – ROZWÓJ pn. „Kadra turystyczna Wielkich Jezior 

Mazurskich”: 

 

11 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się 

 

 

6. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował pozostałym członkom Rady, by ustalić terminy 

następnych posiedzeń Rady. Wyznaczono dwa terminy: 03 oraz 10 czerwca br. o godz. 12.00 

oraz dodatkowo 17 czerwca br. o godz. 14.00 

 

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

i zapytania. Nikt z obecnych się nie zgłosił, więc Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

 

 

7. Posiedzenie Rady zakończono o godz. 15.00 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokół sporządziła:       Zatwierdził: 


