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PROTOKÓŁ 
 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

,,Wielkie Jeziora Mazurskie” 

dnia 05 maja 2021 roku (środa) 

Biuro LGR ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” 
 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00. 

 

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 złożonego naboru nr 1/2021 ogłoszonego w ramach Programu 

Operacyjnego Rybactwo i Morze 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  

7 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:  

7 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się”. 

 

Plan posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

2. Przyjęcie protokołów z następujących posiedzeń Rady: 19.06.2020; 13.10.2020; 

30.11.2020; 16.12.2020; 12.01.2021. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły zostały przesłane drogą elektroniczną – 

nie wniesiono uwag.  

 

Podczas głosowania nad przyjęciem zaproponowanego protokołu z Posiedzenia Rady  

z 19.06.2020: 

 

7 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem zaproponowanego protokołu z Posiedzenia Rady  

z 13.10.2020: 

 

7 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 
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Podczas głosowania nad przyjęciem zaproponowanego protokołu z Posiedzenia Rady  

z 30.11.2020: 

 

7 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem zaproponowanego protokołu z Posiedzenia Rady  

z 16.12.2020: 

 

7 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się”. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem zaproponowanego protokołu z Posiedzenia Rady  

z 12.01.2021: 

 

7 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się”. 

 

 

3. 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 Karoliny 

Macina, pani Małgorzaty Cwalina oraz pana Adama Wojnowskiego. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem w/w osób w skład Komisji Skrutacyjnej: 

7 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Skład Komisji skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, ze należy wybrać Sekretarza posiedzenia z uwagi na 

nieobecność pani Anny Królik – Kopczyk. Członkowie Rady zaproponowali kandydaturę 

pani Karoliny Macina. Pani Macina wyraziła zgodę. 

 

Podczas głosowania nad wybraniem pani Karoliny Macina na Sekretarza posiedzenia: 

7 osób było ,,za” 
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0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

  

4. Zatwierdzenie wyników wstępnej weryfikacji złożonych wniosków – nabór 1/2021.  

 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem Rejestru pozytywnie zweryfikowanych wniosków  

w ramach oceny wstępnej dot. przedsięwzięcia 1.1.2 ,,Budowa i rozbudowa punktowej 

infrastruktury rekreacyjno – turystycznej”: 

 

7 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 1.1.3 ,,Rozbudowa, budowa i modernizacja 

obiektów w centrach miejscowości”: 

 

7 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 1.2.1 ,,Realizacja przedsięwzięć związanych  

z energetyką prosumencką”: 

 

7 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 1.2.2 ,,Modernizacja związana z poprawą 

efektywności energetycznej obiektów gospodarczych, publicznych i oświetlenia publicznego”: 

 

7 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 działalności gospodarczej”: 

 

7 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 2.2.1 ,,Prowadzenie działań informacyjno – 

promocyjnych na rzecz rozwijania oferty turystycznej”: 
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7 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się 

 

Przewodniczący, który dokonywał weryfikacji wstępnej wniosków, poinformował  Członków 

Rady, że miał duży problem z 8 wnioskami złożonymi w ramach przedsięwzięcia ,,Wsparcie 

przedsięwzięć związanych z rozbudową systemu zintegrowanych pakietów turystycznych pod 

marką Mazurskie Trakty oraz inne markowe przedsięwzięcia” (2.2.2) tj. Eko Ranczo 

Małgorzata Król, Maciej Kudyk Apartments & Holiday Houses ,,KUDYK”, Akademicki 

Związek Sportowy Centralny Ośrodek sportu Akademickiego Ośrodka w Wilkasach, 

Normativa Sp. z o.o., BM Development, Pracownia Skiroławki Marcin Janiszewski, COGITO 

ERGO SUM Spółka z o.o. oraz Sail Corp Spółka z o.o. Wątpliwości Przewodniczącego 

budziły zawarte umowy/ porozumienia dot. tworzenia pakietów turystycznych, które 

umożliwiałby weryfikację spełnienia kryterium dostępu ,,Czy operacja spełnia dodatkowe 

warunki udzielenia wsparcia obowiązującego w ramach naboru”. Członkowie Rady 

przeanalizowali zawarte porozumienia/ umowy dot. tworzenia pakietów turystycznych  

i ustalono, że w/w wskazane wnioski nie spełniają kryteriów karty weryfikacji wstępnej i w 

związku z tym nie mogą zostać skierowane do dalszej oceny. Członkowie Rady zgodzili się z 

Przewodniczącym i po szczegółowej dyskusji, jednogłośnie stwierdzili, że te wnioski nie 

mogą zostać umieszczone w Rejestrze pozytywnie zweryfikowanych wniosków. 

 

Podczas głosowania nad negatywną weryfikacją wstępną wniosku EKO RANCZO 

Małgorzata Król (nr wniosku 3/PORiM/P.2.2.2/21) 

 

7 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się 

 

Podczas głosowania nad negatywną weryfikacją wstępną wniosku Maciej Kudyk Apartments 

& Holiday Houses ,,KUDYK” (nr wniosku 4/PORiM/P.2.2.2/21) 

 

7 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się 

 

Podczas głosowania nad negatywną weryfikacją wstępną wniosku Akademicki Związek 

Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodka w Wilkasach jako terenowa 

Akademickiego Związku Sportowego (nr wniosku 5/PORiM/P.2.2.2/21) 

 

7 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się 

 

Podczas głosowania nad negatywną weryfikacją wstępną wniosku Normativa Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością  (nr wniosku 6/PORiM/P.2.2.2/21) 

 

7 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się 

 

Podczas głosowania nad negatywną weryfikacją wstępną wniosku BM DEVELOPMENT Sp. 

z o.o. (nr wniosku 7/PORiM/P.2.2.2/21) 
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7 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się 

 

Podczas głosowania nad negatywną weryfikacją wstępną wniosku Pracowania Skiroławki 

Marcin Janiszewski (nr wniosku 9/PORiM/P.2.2.2/21) 

 

7 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się 

 

Podczas głosowania nad negatywną weryfikacją wstępną wniosku COGITO ERGO SUM 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (nr wniosku 

10/PORiM/P.2.2.2/21) 

 

7 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się 

 

Podczas głosowania nad negatywną weryfikacją wstępną wniosku SAIL CORP SPÓŁKA  

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (nr wniosku 12/PORiM/P.2.2.2/21) 

 

7 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”:  

 

7 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 2.3.1 ,,Wsparcie inicjatyw związanych  

z tworzeniem i rozwojem lokalnych kolekcji, ekspozycji, muzeów, izb pamięci, tradycji itp.”: 

 

7 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 3.1.1 ,,Wsparcie działań animacyjnych 

skierowanych w szczególności do grup defaworyzowanych”: 

 

7 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się 
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5. Ocena projektów złożonych w ramach naboru 1/2021.  

 

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/ złożenia wyjaśnień. 

 

7. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków członkowie Rady zadecydowali o wyznaczeniu 

kilku terminów posiedzeń Rady w celu oceny złożonych projektów: 19, 24, 25, 26, 28 oraz 31 

maja o godz. 12.00. 

 

 

9. Posiedzenie Rady zakończono o godz. 15.00 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokół sporządziła:       Zatwierdził: 

 

Karolina Macina       Przewodniczący Rady 

 

               Józef Karpiński 


