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PROTOKÓŁ 
 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

,,Wielkie Jeziora Mazurskie” 

dnia 19 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 projektów złożonych w naborze nr 1/2021 objętego Programem 

Operacyjnym ,,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 protokołu z posiedzenia Rady 05.05.2021. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z 05.05.2021 został przesłany Członkom 

Rady mailowo. Do protokołu nie wniesiono uwag.  

 

Podczas głosowania nad przyjęciem protokołu z 05.05.2021:  

7 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się”. 

 

Protokół został przyjęty jednogłośnie.  

 

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. 
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4. 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 Karoliny Macina 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” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

 

5. Ocena projektów złożonych protestów – nabór 1/2021. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że do biura wpłynęły trzy protesty od decyzji podjętej 

przez Radę w sprawie negatywnej oceny podczas weryfikacji wstępnej dokonywanej na 

podstawie Karty weryfikacji operacji Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 – 

2020 stanowiącej załącznik nr 3a  Procedury oceny i wyboru operacji w ramach PROW 2014 

– 2020 i PO ,,Rybactwo i Morze” 2014 – 2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD. 

 

Członkowie Rady po długiej i wnikliwej dyskusji nad złożonymi protestami, zdecydowali  

o przywróceniu projektów do właściwego etapu oceny i wysłaniu uzupełnień do w/w 

projektów. 

 

Uprawnionych członków Rady do głosowania było 7 osób. W głosowaniu wzięło udział  

7 osób. 

 

Podczas głosowania nad przywróceniem wniosku nr 5/PORIM/P.2.2.2/21 do odpowiedniego 

etapu oceny: 

7 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 
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Podczas głosowania nad przywróceniem wniosku nr 7/PORIM/P.2.2.2/21 do odpowiedniego 

etapu oceny: 

7 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Podczas głosowania nad przywróceniem wniosku nr 3/PORIM/P.2.2.2/21 do odpowiedniego 

etapu oceny: 

7 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

 

6. Wolne wnioski i zapytania. 

 

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

lub 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: 

 

Karolina Macina          Przewodniczący Rady 

   

                  Józef Karpiński 


