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Pľotokół z Posiedzenia Rady
Stowa ľzyszenie Lo kal na Gľupa Działanía PONIDZIE

Dotyczącego rvyboru gľant obiorów w ľaľnach naboľu nr 3/2017

W dniu 05'12'2017 roku o godzinie 14.00 odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania PONIDZIE w celu dokonania oceny gľantobiorców w ramach
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju nalata2014-2020 w ramach ogłoszonego konkuľsu w
ramach poddziałania l9.2 Wsparcie na wdrażanre operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez spďeczność objętego Pľogľamem Rozwoju obszarów
Wiej skich na lata 2al4-2O2O' w zakĺesach:

- zachow anie dziedzictwa I okalne go

- promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Progĺam posiedzenia Rady.

1. Otwarcie obrad

2 Stwieľdzeníe quorum oraz ustalenie pľocentowej obecności przedstawicieli
p o szcze gólnych s ektoró w.

Przyjęcie porządku obrad

4' Podpisanie oświadczeń członków Rady w stosunku do rozpatrywanych wniosków
doÍyczących ľozwijanie działalności gospodarczej wtym podnoszenię kompetencji
osób realizujących opeľacje w tyrn zakľesie

5' Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia lisţ członkówRađy bioľących udziałw
ocenie poszczególnych wniosków oraz członków wykluczonych z oceny

6' Podjęcie uchwaţ w sprawie zatwierdzenia listy wniosków gľantowych spełniających
warunki oceny wstępnej

7 - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzęnia lisţ wniosków gľantowych
niespełniaj ących warunki oceny wstępnej

8. Dokonanie oceny według kryteriów wyboru orazpodjęcie uchwał w sprawie
zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kat oceny według
kryteriów wyboľu gľantobioľców

9 ' Przyjęcie uchwały w sprawie zgodnoścí operacji z LSR oraz v,rybortr operacji na
podstawie kart oceny według Ęteriów wyboru

J





I0, Zanknięcie obrad.

Dnia 05' 12'20t7 r' w posiedzeniu wzięło udział 10 członków Rady: Ryszard Sobieraj, KocelWioletta' KatarzynaKawiorska, Banaszek Robeľt, Dorota Bębenek, Daľiusz Garlej, Sławomir
Wątľoba' Małgorzata Dymek, Jakub Zíółkowsk i orazŁukasz Kobierski' W posiedzeniu bľałtakże udział Pan Janusz Zieliński w charakteľze przedstawiciela ZarząduStowarzyszenia' Napľotokolanta wybrano pracomika biura Maľlenę Zamojską. Posiedzenie otworzył PanSławomir Wątroba, który stwi erdził kworum. Frekwencja 10O %. Na podstawie lisţobecności ustalił' iż 30 o/o członków spośród obecnych na posiedzeniu stanowią reprezentanci
sektora publicznego 30 o/o reprezerÍanci sektora gospodaľcze go oraz 40 % reprezentanci
sektora społecznego' Następnie Pľzewodni czącyRady przedstawi ł porządekobrad. Z uvłagi,iz zaden z człotlkow Rady nie zgłosił wniosku o zmianę porządku obrad' Pan Wątľoba
zarządził głosowanie nad jego pľzyjęciem. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli porządek
obľad.

Pľzed przystąpieniem do oceny wniosków Przewodni czący Rady przypomniał
zgrolnadzonym członkom kryteľia wyboru oraz wyjaśnił ich inteľpretacje, jaka została
ustalona na posiedzeniu w dniu 09. I0.20l7,popľosił ľównież o czytelne pisanie wyjaśnieńobok pľzyznanego punktu' Następnie Członkom Rady rozdano dokumenty zawie rająceoświadczęnia o bezstľonności względem wszystkich złożonychwniosków. oświadczenia obezstronności zostały pľzygotowan e przezpracowników biura na podstawi e złożonych przezCzłonków Rady oświadczeń dotyczących inteľesów członków organu decyzyjnego oÍaz napodstawie oświadczeń o bezstronności. Po podpisaniu oświadczeń została sporządzona listabiorących udział w głosowan iu oraz wzyjęto Uchwałę nr 103t2017 w sprawi e zaťwierdzenia

listy członków Rady biorących udział w ocenie poszczegoinych wniosków gľantowych orazczłonków wykluczonych z ocęny. IJchwała została przy1ęta jednogłośnie. NastępniePľzewodniczący Rady odczytał pľojekt Uchwały nr 104ĺ2017 w spľawi e zatwierdzenie listywniosków grantowych spełniających warunki oceny wstępnej, które podlegają dalszej ocenie.Wyjaśnił, iżw ramach naboru prą|mowane był wnioski w 2 zakresach:
- zachow anie dzi e dzictwa lo kalnego
- pľomowanie obszaľu objętego LSR, w tym proĺđuktów lub usług lokalnych
Łącznie do biura wpľynęły 24 wnioski , częgo l został wycofany w całości. Wszystkie wnioskispełniţ wymagania formalne' Następnie Pĺzewodni czący Rady odczytał uchwałę nr104/2017 Rady Stowaľzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 05.t2.20l?W sprawie zatvnęrdzerua





listy wniosków gľantoÝvych spełniających waľunki oceny wstępnej. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie. Następnie odczytał projekt Uchwaţ nr t05t20l7 Rađy Stowarzyszenia LGD
PoNIDZIE z dnia 05'12.2017 W spľawie zatwierdzenia lisţ wniosków gľantowyclr
niespełniających warunków oceny wstępnej Po podjęciu uchwał przewodniczący poprosił
członków Rady o zajęcie miejsc przy stolikach,naktórych leŹą wnioski, które maja być
oceniane przezposzczegohne członków zgodnie z procedurą wyboru i oceny gľantobiorców.
Po zajęciu miejsc przez członków Rady zostały rozdane kaĘ oceny wniosku o powieľzenie
gľantu' Członkowie Rady podzieleni na zespoły 3 osobowe ľozpoczęli ocenę wniosków

Jako pierwszy poddany pod ocenę został wnĺosek nr 20l7/3/Gl1 ţţýdanie publÍkacjí Kije i
okolice - ludzie i wydarzenla w wyniku spľawdzenia racjonalności koszţów została obniżona
kwota dofinansowania? obniżenie kwoty wspaľcia dokonane zostało na podstawie
dokurnęntacji przygotowanych pÎzez pracowników biura. Po zgľomadzeniu dokumentacji
przez biuro okazało się, że ceny przesłane na adres biura są dużo niższe niŻprzedstawione we
wniosku przez Grantobiorcę. W zrviązku z povłyższym zmniejszono kwotę kosztów
kwalifikowanych wskazanych we wniosku o roŻnicę,jaka wynik a z przesłanych ofeľt na
gaďzety o 3566' 30 wydruku plakatów o 160, O0 oraz z wykonania publikacji o 9508,00'
Łącznie pomniejszono koszty o 13234,30.-W oparciu o wypełnione karty obliczona została
średnia ocena wniosku, która wynosiła 21 punktów' Tâ sama trójka członków Rady oceniła
równiez wnioski numer 2017/3ĺG/20 Zakap stľojlÍw ludowych dla najmłodszych z Gľupy
odnowy Wsi Dzíerqżnía, jako pľzykład zachowania dziedzicĺua lokalnego Wniosek został
spľawdzony z kryteriami wyboru gľantobiorców, sprawdzony został pod kątem kompletności'
Członkowie Rady wypełnili kaĺy oceny wniosku o powierzenie gľantu według krýeľiów
wyboru gĺantobiorców. W opaľciu o wypełnione karty obliczona została średnia ocena
wniosku, która wposiła22 punkty.

W następnej kolejności Członkowie poddali ocenie wniosek 2017t3/G/2 Kultywowaníe
lokalnych traelycji i ludowości po wnikliwĄ przeanalizowaniu wniosku przystąpiono do
oceny zgođnie z kryteľiami wyboru gľantobiorców. W toku dyskusji przychylnie odnieśli się
do omawianego wniosku. Wypełnili karĘ oceny wniosku o powierzenie gľantu według
kryteriów wyboru gľantobíorców. W oparciu o wypełnione kaĘ obliczona zostałaśrednia
ocena wniosku, która wynosiła 23 punkty.

Ta sama trojka oceniła również wniosek 20t7ĺ3/G/7 Pľomocja GmÍny PÍlóczliw poprzez
organizację impre4l inaugurujqcej cykt impľez ,,Klimnţ Piläczowa,, Członkowie
pľzychylnie odnieśli się do omawianego wníosku. Wypełnili karty oceny wniosku o





po\Merzerue grcnfu według kryteriów wyboru grantobioľców.. W opaľciu o wypełnione kaĘ
obliczona została średnia ocęna wniosku, która w1mo siła26punkty.
Kolejnym wnioskiem poddanyn dyskusji był20t7/3/Gl3 Wznowienie pţty muzycznej, ,,Gd!pľzebľzmi w uszach Aníoł Pańskĺ'. W wyniku sprawdzenia racjonalności kosztów została
obniżona kwota dofinansowania Do wniosku Gľantobior ca załączył ofeľtę na wykonanie
płyty' jednak po spľawdzeniu ofety okazało się, iż drukaľnia nie wykonuje takich zleceń,
może jedynie pośredniczyó' W związku z powyższym pracow''icy biuľa przeprowadzili
rozęznanie ryku' które zostało przedstawione Członkom Rady. Po czym Rada postanowiła
zmniejszono kwotę kosztów kwalifikowanych wskazanych we vmiosku o różnicę, jaka
wynika z rozeznania rynku. Łącznie pomniejszono koszty do kwoty 5540,00. Po
przeanalizowaniu wszystkich kryeriów Członkowie Rady wypełnili karţ oceny wniosku o
powierzenie gľantu wedfug kyteriów wyboľu gľantobioľców. W opaľciu o wypełnione karty
obliczona zostałaśľednia ocena wniosku' która w1mo siła2|punkty.

Wnioski o numeľach, 2017l3/G/15, 2017/3/G/22 zostały ptzydzielone kolejnej trojce
Członków Rady. Wniosek nr 2017/3/G/15 Promocja dziedzictwa lokalnego poprzez zakupstrojów ludowych dla KGlľ w Zagajówka Po przeanalízowaniu wniosków wÍaz z
załącznikami' wypełnili kaţ oceny wniosku o powierzenie gľanfu według kryteriów wyboru
gľantobioľców' Na podstawie wypełnionych kart zostaławyliczona średnia, która wyno siła20
punktów.

ostatnim wnioskiem ocenianym przez trójkę był wniose k nĺ 201t/3ĺGĺ22 Promowanie
obszaľa objętego LSR w tym produktljw lub usług lokalnych poprzez zakup strojów dla
zespołu tanecznego Mażoretek z DzÍałoszyc. Po pľzeanalizowaniu wszystkich kľyteľiów oraz
zweryfikowaniu załączników Członkowie Rady na podstawie zdobytej wiedzy wypełnilikaĘ oceny wniosku o powieľzenie gľantu według kľýeriów wyboru grantobiorców, iwyliczyli średnią oceny wniosku, która wynosiła 19 punktów.

Kolejnym wnioskiem poddanym dyskusji był 2077/3/G/4 organizacjauľocrystoścĺ ŚhayPowstania Styczniowego we WłoszczowÍcach - Za wolność ţVaszą i Naszą W wyniku
spľawdzenia racjonalności kosztów została obniżona kwota doťtnansowania Do wniosku
Grantobioľca załączył ofeľtę na catering imprezy plenerowej, jednak po sprawdzeniu oferty i
wysłaniu zap1rtania o wycenę usługi cateringowej do lokďnych Íirm okazało się, firmyprzesłały oferty o 4104' 00 zł tańsza. Równiez w zestawi eníu rzeczowo-finansowym
wykazane zostało 8 godzin pracy własnej' w ramach których zostanie wykonany projekt
graficzny plakafu' Przeliczają 8 godzin pľacy pań x 23,2l za roboczogodzinę otľzymujemy





kwotę 185'68' Tymczasem w profesjonalnej firmie wykonanie graťlczneplakatu to koszt 50zł' przygotowane dokumenţ zostały pľzedstawione Członkom Rady. Po czym Radapostanowiła zmniejszyć kwotę kosztów kwalifikowanych wska zanychwe wniosku o różnicęjaka wynika z rozeznania rynku. Łącznie kwota doÍinansowania została zmniejszona o4289'68 zł' Po przeanalizowaniu wszystkich kryteriów Członkowie Rady wypełnili kartyoceny wniosku o powieľzenie gľanfu według kryteriów wyboru gľantobioľców. W oparciu owypełnione kartyobliczonazostała średnia ocena wniosku, która wyno stła74punkty.

Kolejnym wnioskiem poddanym dyskusji był 20t7/3/G/5 Promocja Miasta I GminyPińczów Poprzez Wydanie Albumu Fotograficznego po wnikliwyrn przeanalizowaniu
wniosku przystąpiono do oceny zgodnie z kryteriami wyboru gľantobiorców. W tokudyskusji przychylnie odnieśli się do omawianego wniosku. Wypełnili karţy oceny wniosku opowierzenie gľantu wedfug kryteľiów wyboľu gľantobiorców. Pani Dorota Bębenek zapýałapracownika biura Panią Marlenę zamojską .'-"cry grantobiorca zĺoĘł Aľkusz Pomysłu?,,.Pani Marlena ođpowi edziała, iz Aľkusz został złożony. W opaľciu o wypełnione kaĘobliczona została śľednia ocena wniosku, która wyno siła 25 r66p unktów.

Przez 3 kolejnych Członków Rady został oceniony wniosek 2017/3/Gl6 Zakupstľojówludowych dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Niepľowic. Po pľzeanalizowaniu
wszystkich kľyteriów otaz zweryfikowaniu załączrukőw Członkowie Rady na podstawie
zdobytej wiedzy wypełnili kaĘ oceny wníosku o powierzenie gľantu według kľyteľiów
wyboru grantobiorców, i wyliczyli śľednią oceny wniosku, która w;mosiła 23,33 punktów.

Wniosek 2017/3ĺGl8 Zachovłanle dziedzicfwa lokalnego oraz pľomocja obszaľu popţzezzakup strojów tľadycyjnych Ponĺdz ia z przełomu XVIr - xvilI w. oceniony był przezkolejną tľoJkę Członków' Członkowie przychylnie odnieśli się do omawianego wniosku.Wypełnili karty oceny wniosku o powieľzenie grantu według kryteľiów wyborugrantobiorców' W oparciu o wypełnione karty obliczona zostałaśľednia ocena wniosku, kÍórawynosiła 25 punktów.

Kolejnym wnioskiem poddanym dyskusji był 2017/3tc/g Zachowanie dziedzictwalokalnego poprzez zakup stľojĺów ludowych dla najmłodszych w wieku przedszkolnym
Wniosek został spľawdzony z kľýeriami wyboru gľantobioľców, sprawdzony został podkątem kompletności' Członkowie Rady wypełnili kaţ oceny wniosku o powierzenie gľantuwedług kryteriów wyboru gľantobiorców. W oparciu o wypełnione kaľĘ obliczona zostałaśrednia ocena wniosku, która w1mo sĺłaZlpunkty.





Kolejna trója Członków Rady otrzymała do oceny wnioski 2017/3/Gl10 Pľomocja Miasta i
Gminy Pĺńczów poprzez,zakup gadżetów pľomocyjn ych oraz 2017/3lct21 ,,Wieś polska_
tľadycja ludowa''_ zakup stľojów ludowych dla członki űl z lKőł Gospodyń Wĺejskĺch z
Gmĺny Działoszyce w celu pľomocji obszaľu. We wniosku 2017/3/G/10 w wyniku
spľawdzenia racjonalności kosztów zostałaobniżona kwota doÍinansowania. obnizenie kwoty
wspaľcia dokonane zostało na podstawie dokumentacji ptzygotowanych pÍzezpracowników
biura' Po zgromadzeniu dokumentacjí przez biuľo okazało się, że ceny przesłane na adľes
biuľa są duŻo ruższe njŻ przedstawione we wniosku przez Grantobiorcę. W związku z
powyższym zmniejszono kwotę kosztów kwaliÍikowanych wskazanych we wniosku o róznicę
jaka wynika z przesłanych ofeľt na gaďŻety. Łącznie pomniejszono koszty o 7869'30' W
opaľciu o wypełnione kaĺy obliczona została średnia ocena wniosku, któľa wyn osiła 24
punkty' Ta sama tľójka członków Rady oceniła ľównież wnioski nulner 2017l3/Gl21 po
wnikliwym przeanalizowaniu wniosku pľZystąpiono do oceny zgodnie z l<ryteriami wyboru
gľantobioľców' W toku dyskusji przychy]nie odnieśli się do omawianego wniosku. Wypełnili
karty oceny wniosku o powierzenie gĺantu według krýeriów wyboru gľantobiorców. W
oparciu o wypełnione kaĘ obliczona została średnia ocena wníosku, któľa wynosiła 23100
punkty.

Wniosek nr 20l7l3ĺG/12 Promocja obszaru LGD poprzezzakup stľojów ludowych dla
KGw w Gĺóľach Wniosek został sprawdzony z kľyteriami wyboru grantobiorców,
sprawdzony został pod kątem kompletności. Członkowie Rady wypełnili karty oceny
wniosku o powierzenie gĺantu według kryteriów wyboru grantobiorców. W oparciu o
wypełnione kaľĘ obticzonazostała śľednia ocena wniosku, która w1mo siła2tpunktów.

Następnie zostaţ oceníone wnioski 2017t3t9/13 Zachowanie dzĺedzíctwa kultuľowego
poprzez wydanie pubtikacji ''KapliczkÍ, Ivzyże, przydľożne figury w SERCU
PoNIDZIÁ" orâ.z 2017/3/G/16 Zachowanie dziedzĺctlľa ludowego, oţaz pľomocja
obszaru popľzez łvydanĺe płyty z nagľaniami wykonanymi przez osP PEŁçZYSKA .
obydwa wnioski zostały ocenione przez tę samą trójkę Członków Rady, ktorzy po
przeanalizowaniu wszystkich krýeriów oÍaz zwęţ,yfikowaniu załącznikow na podstawie
zdobytej wiedzy wypełnili kaţ oceny wniosku o powierzenie gľantu według kľyteriów
wyboru grantobiorców. Wniosek nr 20lll3/Gĺl3 otrzymał 26100 punktów, natomiast
wniosek 2017 13 tc/t6 otrzymał 25,00 punktów.

Kolejnym wnioskiem poddanym dyskusji był 2017ĺ3/G/17 Pľomocja obszaľu LGI)
poprzez zakup stľojów ludowych oraz wydanie bľoszuľy infoľmacyjnej Wniosek został





sprawdzony z kľyteriami wyboru grantobiorców, sprawdzony został pod kątem kompletności.
Członkowie Rady wypďnili kaĘ oceny wniosku o powierzenie granfu według kryteriów
wyboru grantobiorców' W oparciu o wypełnione kaĘ obliczona została średnia ocena
wniosku, któľa wyno siła 21 punkty.

ostatnim wniosek jaki został oceniony w dniu 05.12.2017 był wnios ek 2017/3tc/1g
Zachowanie dziedzictwa oraz pľomocja obszaru popţzez opľacowanie publikacji
hĺstoľycznej 

'oDzĘe i kultuľa mĺasta Pĺńczowa do 1981 roku Członkowie przychy1nie
odnieśli się do omawianego wniosku. Wypďnili kaţ oceny wniosku o powierzenie grantur
według kryteriów wyboru gľantobiorców. W opaľciu o wypełnione kaĘ obliczona została
śľednia ocena wniosku, któľa wynosiła 25o66 punktów.
Po ocenie wniosku 20t7/3/Gĺ1g członkowie Rady ustalili, że posiedzenie zostanie
wznowione w dniu 07.r2'2or? r. o godzinie 13.00 w siedzibie biura LGD 

'.NIDZIE.Przewodniczący Rady powiedział, iż nakolejnym posiedzeniu Rady oceníe zostaną poddane
wnioski' lĺ:tóre w dniu dzisiejszym nie zostĄ ocenione. Przewodni czący Rady zamknął
posiedzenie o godzinie 1g.00

Dnia07j22017 o godzinie 13.00 Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa DziałaniaPoNIDZIE
wznowiła posiedzenie w celu oceny pozostĄch wniosków w ramach ogłoszonego naboru w
zakresie :

- zachowan ie dziedzictwa lokalnego
_ pľomowanie obszaru objętego LSR, w ţm pľoduktów lub usług lokalnych
Progľam posiedzenia Rady.

1. Otwarcie obrad

* ***** *,l.***** *( {<'lţ {ţ 'l.

Stwieľdzenie quorum oraz procentowej obecności przedstawicieli poszczególnych
sektorów

Dokonanie oceny wedfug kryteriów wyboru oraz podjęcie uchwał w spľawie
zgodności opeľacji z LSR oľaz wyboru operacji na podstawie kat oceny według
kryteríów wyboru gľantobiorców

Przyjęcie uchwĄ w sprawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na
podstawie kaľt oceny według Ęteriów wyboru

2

J

4

5. Zamknięcie obrad.





Dnia 07' I2'2O17 r' w posiedzeniu wzięło udział 8 członków Rady: Ryszard Sobieraj,Banaszek Robert' Dorota Bębenek' Dariusz Garlej, Sławomir Wątľoba, MałgorzataDymek,
Jakub Ziółkowski oraz Łukasz Kobierski' W posiedzeniu brď także udział Pan JanuszZieliński w charalçterze przedstawiciela Zarządu Stowarzyszenia. Na protokolanta wybranopracownika biuľa Marlenę Zamojską. Posiedzenie otworzył Pan Sławomir Wątroba, którystwieľdził kworum' Frekwencja 80 %. Na podstawie lisţ obecności ustalił' iż 37,5 %oczłonków spośród obecnych na posiedzeniu stanowią reprezentanci sektora publiczne go 37,5o/o reprezentanci sekÍora gospodarczego oraz 25,00 o/o reprezentanci sek1ora społecznego.

Pľzewodniczący poinformował zgtomadzonych iz w dniu dzisiejszym zostaną ocenionewnioski' które nie zostaĘ ocenione poprzedniego dnia. Są to wnioski o numerach
2017/3/G123, 201.7/3/G/1.8, Z0I7/StG/14 i 2017/S/G/lt, a jutro rj. 08. 12.20t7 o godzinie
13'00 odbędzie się ostatnie posiedzenie Rady, na którym zostaną przyjęteuchwały w sprawiezgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kľýeriów
wyboru' Następnie Przewodni czący Rady przedstawił porządek obrad. Z uwagi, iŻ żaden zczłonków Rady nie zgłosił wniosku o zmianę porządku obľad, Pan Wątro ba zarządził
głosowanie nad jego przyjęciem. Członkowie Radyjednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Jako pierwszy poddany pod ocenę został wniosek nr 2017t3/G/l1 Pľomocja miejscowych

tľadycjin obľzędów i nĺyczajów gmÍny Złota poprzez zakup strojĺów dla KGw''ZłocowĺankÍ''lt i KGIGW oSP Pełczyska w toku dyskusji członkowie Rady przychylnie
odnieśli się do omawianego wniosku. Wypełnili kaĘ oceny wniosku o powieľzenie grantu
według kryteriów wyboru gľantobiorców. W oparciu o wypełnione kaĘ obliczona została
średnia ocena wniosku, która wyno siła24punkty, co świadczy o zgodności oceniających.

Kolejnyrn wnioskiem poddanym dyskusji był2017/3/G/t4 Zakupstľojĺíw ludowych w celupopľawy pľomocji obszaľu gmĺny Michałów Wniosek został sprawdzon y z l<ĺyteriamiwyboru grantobiorców, sprawdzony został pod kątem kompletności. Członkowie Radywypełnili kaĺy oceny wniosku o powierzenie gľantu według kľyteriów wyboľugľantobiorców' W oparciu o wypełnione kaĘ obliczona zostałaśrednia ocena wniosku, któľawynosiła 20 punktów' Ci sami Członkowie Rady ocenili ľównież wniosek 2017/3/G/18Pľomocja Gminy Michałów Í obszaru objętego LSR popr zez zakupstľojów ludowychdla KGW w Mĺchalowie' Wniosek został spľawdzon y z kryteriami wyboru gľantobiorców,
sprawdzony został pod kątem kompletności. Członkowie Rady wypełnili karty ocenywniosku o powieľzenie gľantu według kryteľiów wyboru gľantobioľców. W opaľciu owypełnione karty oblic zona została średnia ocena wniosku, któľa wynosiła 15,33 punkty.





ostatnim wnioskiem do oceny w dniu O7-l2.20I7 był wniosek 20t7t3lct23 Zachowaniedziedzictwa kultuľowego popľzez zakap strojĺów ludowych dla zespołu śpiewaczego zGmĺny Dzĺałoszyce po wnikliwym przeanalizowaniu wniosku pľzystąpiono do ocenyzgodnie z l<ryteriami wyboru grantobiorców. W toku dyskusji przychylnie odnieśIi się doomawianego wniosku' Wypełnili kaĘ oceny wniosku o powierzenie gľantu według kľyteriówwyboľu gľantobiorców' W oparciu o wypełnione kaľty obliczona została śľednia ocenawniosku, która wynosiła ĺ9 punktów.
Po ocenie ostatriego wniosku Pľzewodniczący Rady poinfoľmow ał, ľżnadziś Członkowie Rady pľacęzakoÍrczyLi' Popľosił pľacownika biura o sprawdzenie poprawności wypełniania kart przezCzłonkówRady' Następnie poinformowď, iż dniaO8.I2.2O]7 o godzinie 13.00 odbędzie się posiedzenie Rady wcelu przyjęcia Uchwał w spľawie zgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie
kart oceny według kryteľiów wyboru. o godzinie 16.00 Przewodniczący Rady podziękował
Członkom za przybycie í zaprosi ł na jutrzejsze posiedzenie.
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Dnia 08' 12'2OI? o godzinie 13'00 Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa DziałaniaPoNIDZIE
wznowiła posiedzenię w celu oceny pozostaţch wniosków w ramach ogłoszonego naboru wzakľesĺe:

- zachow anie dziedzictwa lokalnego
- pľomowanie obszaru objętego LSR, w tym pľoduktów lub usług lokalnych
Progľam posiedzenia Rady.

1. Otwarcie obrad

2' Stwierdzenie quorum oraz pľocentowej obecności przedstawicieli poszczególnych
sektorów

3' Przyjęcie uchwĄ w sprawie zgodności operacji z LSR oľaz wyboru opeľacji na
podstawie kart oceny według kryteriów wyboru

4. Zamknięcie obrad.

Dnia 08' 12'2OI7 r' w posíedzeniu wzięło udział 7 człorkőwRady: Ryszaľd Sobieraj, DoľotaBębenek' Dariusz Gaľlej, Sławomir Wątroba, Jakub Ziółkowski, Wioletta Kocel orazŁllkaszKobierski' W posiedzeniu brał takŻe udział Pan Janusz Zieliński w charakterzeprzedstawicielaZarządu Stowarzyszenia. Na protokolanta wybrano pracownika biura MarlenęZamojską' Posiedzeni e otworzył Pan Sławomiľ Wątroba, który stwierdził kworum.Frekwencja 70 %' Na podstawie listy obecności ustalił' iż 28,57 o/o człoĺkow spośľódobecnych na posiedzeniu stanowią reprezentanci sektora publicznego 28,57 %o reprezentanci





sektora gospodarczego oţaz 42,86 %o reprezentanci sektora spďecznego. Przewodniczący
poinformował zgromadzonych iż w dniu dzisiejszym zostaną podjęte uchwały w sprawie
zgodności operacji z LSR oraz wyboľu operacji na podstawie kart oceny według kryteriów
wyboru' Następnie Pľzewodniczący Rady Pan Sławomiľ Wątľob a powiedział, iż zgodnie zRegulaminem Rady Ş7 ust 3 oľaz wypďnionyrni oświadczeniami o bezstronności nie wszyscy obecniczłonkowie są bezstľonni względem ľozpaĘwanych wnioskó w w zwięku z powyzszym prosił owstľąrmaĺrie się od głosowarria przy wnioskach względem, których poszczegóIni członkowie sązaLężni i przystąpił do odczyýwania projektów Uchwał:
Uchwała Nľ 106/20t7 Rady Stowaľzyszenia LGD PoNIDZIE z dnia O8.I2.2OI7 W sprawiezgodności opeľacji z LSR oraz wyboru operacji na pođstawie kaľt oceny wedfug kryteľiów wyboru
gľantobioľców. Uchwďaprzyjęta jednogłośnie ( 7 osób)
Uchwała Nľ 107/2017 Rady Stowaľzyszenia LGD PoNIDZIE z dnia 08'12'2017 W spľawiezgodności opemcji z LSR oľaz wyboru operacji na podstawie kart oceny wedfug kryteriów wyborugľantobioľców. Uchwďaprzyjęta jednogłośnie ( 7 osób)
Uchwała Nr 108/2017 Rady Stowaľzyszenia LGD PoNIDZIE z dĺiJa o8.I2.Ż0I7 W spľawiezgodności operacji z LSR oľaz wyboru opeľacji na podstawie kart oceny według loyteľiów wyboru
gľantobiorcÓw. Uchwała pľzyjęta jednogłośnie ( 7 osób)
Uchwała Nľ 109/2017 Rady Stowaľzyszenia LGD PoNIDZIE z dnia 08.12.2017 W spľawie
zgodności operacji z LSR oľaz wyboru opeľacji na podstawie kaľt oceny według kryteriów wyboru
gľantobioľców. Uchwała pľzyjęta jednogłośnie ( 7 osób)
Uchwała Nľ 110/2017 Rady Stowaľzyszenia LGD PoNIDZIE z dnia 08.l2.2OI7 W spľawie
zgođności opeľacji z LSR oľaz wyboru operacji na podstawie kaľt oceny według kryteriów wyboľugrantobiorców" Uchwďa pľzyjęta 5 osób ,,zď' ( 0 przedstawi cie1i z sektoľa publicznego, 2pľzedstawicieli z sektom gospodaľczego oÍaz 3 pľzedstawicieli zsektora społecznego) 2 osoby zselçtora publicznego wsftzynrały się od głosowania..
Uchwała Nľ 111/2017 Rady Stowaľzyszenia LGD PoNIDZIE z dnia O8'l2.2Ol7 W spľawiezgodności opeľacji z LSR oľaz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboIugrantobioľców Uchwďa pľzyjęta jednogłośnie ( 7 osób)
Uchwała Nr 112/Ż017 Rady Stowarzyszenia LGD PoNIDZIE z dnja O8.I2'2O17 W spľawiezgodności operacji z LSR oľaz wyboľu opeľacji na podstawie kaľt oceny według Ęteľiów wyboruglantobioľców" Uchwďa pÍzyjęta 5 osób ,,Zd" ( 0 puedstawi cieh z selĺ,toľa publicznego, 2pľzedstawicieli z sektoľagospodaľczego oÍaz3 pľzedstawicieli z sektora społecznego) 2 osoby zsektoľa publicznego wstrąrmĄ się od głosowania.
Uchwała Nľ 113/2017 Rady Stowaľzyszenia LGD PONIDZIE z dnia O8.I2'2O17 W spľawiezgodności opeľacji z LSR oraz wyboru opeľacji na podstawie kart oceny wedfug loyteľiiw wyborugrantobiorców Uchwała pľzyjęta jednogłośnie ( 7 osób)





Uchwała Nľ 11412017 Rady Stowmzyszenia LGD PoNIDZIE z đnia o8.I2'20I7 W sprawie
zgodności operacji z LSR oraz wyboru opeľacji na podstawie kaľt oceny wedfug kryteriów wyboru
grantobiorców. Uchwała przyjęta jeđnogłośnie ( 7 osób)
Uchwała Nľ 115/2017 Rady Stowaľzyszenia LGD PoNIDZIE z dnla o8.l2.Ż0I7 V/ spľawie
zgodności opemcji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyboru
gľantobiorców. Uchwała przyjęta jednogłośnie ( 7 osób)
Uchwała Nr 116i2017 Rady Stowaľzyszenia LGD PoNIDZIE z dlita 08'12'2017 rňy' sprawiezgodności operacji z LSR oraz wyboru opeľacji na podstawie kaľt oceny według kryteriów wyborugľantobiorców' Uchwała przyjęta 6 osób ,,Zd" ( 2 przedstawicieli z sektoľa publicznego, 2pľzedstawicieli z sektora gospođaľczego oÎaz 2 pľzedstawicieli z sektoľa społecznego) 1 osoba z
sektora społecznego wsfuzymĄ się od głosowania'
Uchwała Nľ 11712017 Rady Stowaľzyszellia LGD PoNIDZIE z dnla o8'12.2OI7 W spľawiezgodności operacji z LSR oĺaz wyboru opeľacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyborugľantobiorców Uchwała pľzyjętajednogłośnie ( 7 osób)
Uchwała Nľ 118/2017 Rady Stowaľzyszenia LGD PoNIDZIE z đnia O8.I2.2OI7 W spľawiezgodności opeľacji z LSR oľaz wyboru opeľacji na podstawie kaľt oceny według loyteriów wyborugľantobioľców" Uchwała Fzyjęta 5 osób ,,zď' ( 0 pľzedstawicieli z sęktoľa publicznego, 2przedstawicieli z sektoľa gospodal czego orcz 3 przedstawicieli z sektora społecznego) 2 osoby zsektora publicznego wstľzymały się od głosowania.
Uchwała Nľ 119/2017 Rady Śtowarzyszenia LGD PoNIDZIE z dĺlla o8.I2.20I7 W spľawiezgodności opeľacji z LSR oľaz wyboru operacji na podstawie kaľt oceny według kryteriów wyborugrantobiorców. Uchwała pľzyjęta jednogłośnie ( 7 osób)
Uchwała Nľ 120/2017 Rady Stowar'zyszenia LGD PoNIDZIE z dnia [8.IŻ'2OI7 W spľawiezgođności opeľacji z LSR oľaz wyboru opeľacji na podstawie kart oceny według kryteľiów wyborugľantobioľców. Uchwała pľzyjętajednogłośnie ( 7 osób)
Uchwała Nr 121l20t7 Rady Stowarzyszenia LGD PoNIDZIE z dnia 08.12.2017 W spľawiezgodności opeľacji z LSR oľaz wyboru opeľacji na podstawie kart oceny według kyteľiów wyborugľantobioľców" Uchwała przyjęta 6 osób ,,zď' ( 2 przedstawicięli z sektom publicznego, 2przedstawicieli z sektora gospodaľc ze+o onz Ż przedstawicieli z sektoľa społecznego) 1 osoba zsektoľa społecznego wstrzylnały się od głosowania.
Uchwała Nr 122t2017 Rady Stowaĺzyszenia LGD PoNIDZIE z dnia 08.12.2017 W sprawiezgodności operacji z LSR oraz wyboru operacji na podstawie kart oceny według kryteriów wyborugrantobiorców. Uchwała pľzyjęta jeđnogłośnie ( 7 osób)
Uchwała Nľ 123l20t7 Rady Stowaľzyszenia LGD PONIDZIE z rlnia o8.12.2OI7 W sprawiezgodności operacji z LSR oraz wyboru opeľacji na podstawie kaľt oceny według kľyteľiów wyborugľantobioľców. Uchwała pľzyjęta jednogłośnie ( 7 osób)





Uchwała Nr t24t2017 Rady Stowaĺzyszenia LGD PoNIDZIE z dnia 08.12.2017 W spľawiezgodności operacji z LSR oraz wyboru opeľacji na podstawie kaľt oceny wedfug kryteriów wyborugľantobiorców. Uchwďa pľzyjęta jednogłośnie ( 7 osób)
Uchwała Nľ 125/2017 Rady Stowaľzyszenia LGD PoNIDZIE z dnia 08'I2.2Ol7 W spľawiezgodności operacji z LSR oľaz wyboru opeľacji na podstawie kaľt oceny według kryteriów wyborugľaĺrtobioľców. Uchwała przyjęta jednogłośnie ( 7 osób)
Uchwała Nr 12612017 Rady Stowarzyszenia LGD PoNIDZIE z dnia 08.12.2017 W sprawiezgodności opeľacji z LSR oľaz wyboru opelacji na podstawie kart oceny według kryteľiów wyborugrantobioľców. Uchwała pľzyjęta jednogłośnie ( 7 osób)
Uchwała Nr l27t2017 Rady Stowaľzyszenia LGD PoNIDZIE z dllla 08.12.2017 W spľawiezgodności opeľacji z LSR oľaz wyboru opemcji na podstawie kaľt oceny wedfug kryteriów wyborugľantobioľców" Uchwała ptzyjęta 6 osób ,,Żd" ( 2 pľzedstawi cięli z sektoľa publicznego, 2przedstawicieli z sektoľa gospodaľczego oruz 2 plzedstawi cię|i z sektoľa społecznego) 1 osoba zsektoľa społecznego wsfoąnnĄ się od głosowania.
Uchwała Nr t28l2017 Rady Stowaľzyszenia LGD PoNIDZIE z đria O8'I2.20I7 W sprawiezgodności opeľacji z LSR oraz wyboľu opeľacji na podstawie kart oceny według Ęteľiów wybolugrantobioľców" Uchwďa pĺzyjęta 6 osób ,,Żd" ( 2 przedstawicielí z sektoľa publicznego, 2pľzedstawicieli z sekĺoľa gospodaľczego oľaz 2 przedstawicieii z sektoľa społecznego) l osoba zsektoľa społecznego wstrzymĄ się od głosowania.

Po podjęciu wszystkich Uchwał Przewodni czącyRady podziękował wszystkim za przybycieoraz poinformował, iż w przypadku wpłynięcia odwołań członkowie Rady zostanąpoinformowani o terminie posiedzenia. Posiedzenie zakończono o godz. 17.O0.
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Załączniki:

1. lista ocenionych grantobiorców

2. Lista członków Rady biorących udziałw ocenie
3' rejestľ interesów członków Rady

5. lista obecności

czący




