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PROTOKÓŁ 
 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

,,Wielkie Jeziora Mazurskie” 

dnia 23 maja 2022 roku (poniedziałek) 

biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” 
 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.00. 

 

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 złożonych protestów w ramach naboru nr 2/2022 oraz 

dokonania ponownej oceny protestu w ramach naboru nr 1/2022. 

 

Pan Józef Karpiński – Przewodniczący Rady powitał zebranych (zgodnie z listą obecności – 

zał. nr 1 do niniejszego protokołu) oraz stwierdził quorum (na posiedzeniu obecnych było  

8 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:  

8 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 Anny 

Królik - Kopczyk, pani Urszuli Kałębasiak oraz pana Adama Wojnowskiego. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem w/w osób w skład Komisji Skrutacyjnej: 
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8 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Skład Komisji skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

4. Zatwierdzenie protokołów Rady z następujących posiedzeń 04.04.2022r., 05.04.2022r., 

11.04.2022r. oraz 20.04.2022r. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły zostały przesłane drogą elektroniczną – 

nie wniesiono uwag.  

 

Podczas głosowania nad przyjęciem zaproponowanego protokołu z Posiedzenia Rady  

z 04.04.2022r.: 
 

7 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

1 osoba ,,wstrzymała się” 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem zaproponowanego protokołu z Posiedzenia Rady  

z 05.04.2022r.: 
 

7 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

1 osoba ,,wstrzymała się” 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem zaproponowanego protokołu z Posiedzenia Rady  

z 11.04.2022r.: 
 

7 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

1 osoba ,,wstrzymała się” 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem zaproponowanego protokołu z Posiedzenia Rady  

z 20.04.2022r.: 
 

7 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

1 osoba ,,wstrzymała się” 

 

 

5. Ponowna ocena protestu w ramach naboru nr 1/2022. 

 

Rada przeanalizowała pismo Urzędu Marszałkowskiego w sprawie oceny złożonego protestu 

dot. Wnioskodawcy SYGNET YACHT CZARTER ZBIGNIEW SYGNOWSKI. Urząd 

Marszałkowski uwzględnił protest Wnioskodawcy w dwóch kryteriach: Realizacja 

wskaźników LSR oraz Zasięg oddziaływania, natomiast w pozostałych podtrzymał decyzję 

Rady. Rada ponownie dokonała weryfikacji dokonanej oceny projektu z uwzględnieniem 

kryteriów: Realizacja wskaźników LSR oraz Zasięg oddziaływania. Z oceny została 

wyłączona pani Barbara Mazurczyk (sektor publiczny) oraz Karolina Macina (mieszkaniec 

powiązany z sektorem publicznym) z uwagi na zachowanie parytetu.  
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Po szczegółowej analizie dokumentów, Rada zdecydowała przychylić się do stanowiska 

Urzędu Marszałkowskiego. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XXIV/1/22 w sprawie ponownej oceny 

operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście złożonym przez 

SYGNET YACHT CZARTER ZBIGNIEW SYGNOWSKI: 

6 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

 

6. Ocena złożonych protestów dot. naboru nr 2/2022. 

 

Rada przeanalizowała złożony protest przez CAT – STUDIO Wojciech Strasenburg oraz 

dokonała weryfikacji dokonanej przez siebie oceny operacji w zakresie kryteriów i zarzutów 

podnoszonych w proteście. Z oceny została wyłączona pani Barbara Mazurczyk (sektor 

publiczny) oraz Karolina Macina (mieszkaniec powiązany z sektorem publicznym) z uwagi 

na zachowanie parytetu.  

Po szczegółowej analizie dokumentów, Rada zdecydowała w drugiej części kryterium nr 11 

Oddziaływanie na środowisko przyznać Wnioskodawcy 10 punktów, natomiast  

w pozostałych kryteriach podtrzymać swoje pierwotne stanowisko  

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XXIV/2/22 w sprawie ponownej oceny 

operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście złożonym przez CAT – 

STUDIO Wojciech Starsenburg: 

6 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Rada przeanalizowała złożony protest przez VIDE DORADZTWO Wojciech Stankiewicz 

oraz dokonała weryfikacji dokonanej przez siebie oceny operacji w zakresie kryteriów  

i zarzutów podnoszonych w proteście. Z oceny została wyłączona pani Barbara Mazurczyk 

(sektor publiczny) oraz Karolina Macina (mieszkaniec powiązany z sektorem publicznym)  

z uwagi na zachowanie parytetu.  

Po szczegółowej analizie dokumentów, Rada zdecydowała podtrzymać swoje pierwotne 

stanowisko we wszystkich kryteriach wyboru i zarzutów podnoszonych w proteście.  

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XXIV/3/22 w sprawie ponownej oceny 

operacji w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście złożonym przez VIDE 

DORADZTWO Wojciech Stankiewicz: 

6 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

 

7. Wolne wnioski i zapytania.  

 

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

i zapytania. Nikt z obecnych się nie zgłosił, więc Przewodniczący zamknął posiedzenie.  
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8. Posiedzenie Rady zakończono o godz. 15.00 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Protokół sporządziła:              Zatwierdził: 

 

Anna Królik - Kopczyk       Przewodniczący Rady 

 

              Józef Karpiński 


