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Prctokół z Fasiedzenia Rađy

Storľaľzyszenie Lokalna Gľupa Działanĺa PONIDZIE

Dotyczącego wyboľu grant obĺoľĺórľ w ľamach naboru nľ 1/2018

W đniu Ż5'Ü9.ŻÜţ8 roku o gođzinie 14'ÜÜ odbyło się Posiędzenie Rady Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działanía PONIDZIE w celu dokonania oceny gĺantobiorców w ramach

wdrażania Lokalnej Strategii Rozrvoju na lata 2a14-202a w ramach ogłoszonego konkursu w

ľamach pođdziałania Ţ9^2 Wţpaľcíe na wđĺľŻanie opeľacjí w ľamaçh stľategii ľozwoju

lokalnego kieľowanego pţzez spďecznośĆ objętego Pľogľamem Rozwoju obszarów

Wiejskich na lata Ż014-Ż0Ża, w zakĺesach:

- rvzmocnienie kapitału społecznego' w Ęmptzez pođnoszenie wieđzy spďeczności lokalnej

w zakľesie ochĺony śľođowiska i zmian kłimatycznych' także zwykorzystaniem rczwiązaÍl

innowacyjnych

Pľogľam posiedzenía Rady.

1'' otwarcię obľađ

2. Stwieľdzęnie quorum oraz ustalenie pľocentowej obecności przedstawicieli

poszczególnych sektorów.

3. Pľzyjęcie porządku obĺad

4. Pođpisanie oświađezeń członków Rađy w stosunku do ľozpatľywanych wniosków

5. Podjęcie uchwały w spľawie zatwięrdzenia listy członków Rady bioľących udział w

ocenie poszczególnych wniosków oraz członkórv wykluczonych z oceny

6. Pođjęcie uchwaţ w spľawie zatwiętđzenia lisţ wnioskólľ grantowych spełniających

warunki ocęÍIy wstępnej

7. Podjęcie uchwały w spľawie zatwięrdzenia lisţ wniosków gľantowych

niespełniających warunki ocęny wstępnej

8. Dokonaníe ocęny wedfug kryteľiów wyboru oraz pođjęcię uçhwał w spĺawie

zgodności opeľacji z LSR oraz wyboľu operacji na podstawię kat oceny według

kĺyteľiów wyboĺu gľantobíoľców

9. Przyjęcie uchwĄ w sprawie zgođności opeĺacji z LSR oľaz rvyboru opeľacji na

pođstawie kaľt oceny weđług Ęterilw wyboľu



1Ü' Zamknięcie obrad.

Dnia 25.09.2018 r. w posiedzeniu wziýo udnał 9 członkow Rady. Ryszaĺđ Sobieĺaj,

Kaţaĺzyna Kawioľską Baĺraszęk Robeĺţ Doroţa BębeneĘ Dar-iusz Gaľlej" Sławomiĺ WąÍľoba'

Małgorzata Dpnek, Jakub Ziołkowski oruz Bałabaĺiski V/ojciech' Na protokolanta wybľano

pĺacownika biuľa Uľszulę Sroka- Kuľek. Posiędzenie otworzył Pan Sławomir Wątroba, któĺy

stwieľdził kworum. Fľekwencja 90 %. Na podstawie listy obecności ustalił, iż3a % członków

spośród obeonych na posiedzeniu stanowią ľepľezenÎanci sekÍoľa pubĺicznego 30 %

ľepľezentanci sekÍora gospodaľczego oraz 30 o/o ľeprezentancí sekţora społecznego. Następnie

Pľzewodniczący Rady pľzedstawił parządek obľad. Z uwagi, iz zađęn z członkow Rady nie

zýosił rvnicsku o zmianę porząđku obľađ, Pan Wątľoba zaľząđził głosowanie nađ jego

pľzyj ęciem. Członkowie Rady j ednogłośnie pľzyj ęli porządek obrad.

Przed pľzystąpieniem do oceny wniosków Pľzewodniaząţy Rady przypomniał

zgromađzanym członkom kryteria wyboru oľaz poprosił również o czytelne pisanie wyjaŚnień

obok pľzyznanęgo pun_rn Następníe Członkon Rađy ľozđano đokumęnty zawieľające

oświadczenia o bezstronności względem wszystkich złoŻonych wniosków. oświadczenia o

bezstronności zostały pľzygotowane pţzęz pľacowników biuľa na podstawie złożoĺych przez

Członków Rađy oświađezeń đotyczących interesów członkólľ organu đecyzyjnego oţaz ţ1a

pođstawie oświađczęń o bezstronności. Następnie Przewodnicząţy Rađy poinťoľmował, iŹ

pani Wioletta Kocel została szczęśliwą maĺną i wnioski, które zostały przygotowane dla niej

đo oceny zostaną ptzyđzielone innych członkom Rady. Po podpisaniu oŚrviadczęŕl' została

spoľąđzona lista biorąeych uđzíał w głosowaniu gľaz przyjęto -richwatę nľ tÎĺ2trĺ8 .ľ
spľawie zatwięrdzenia listy członków Rađy bioľących uđział w ocenie poszczególnych

wniosków gľantowych onz człoĺ'lków wykluczonych z aceny. Uchwała zostaŁa przyjęta
jednogłośnie' Następnie Pľzewođniczący Rađy odczytał projekt fichwały nľ 12lŻs18 w
sprawie zatwierđzenie listy wniosków gľantowych spełniaiących waľunki oceny wstępnej,

lĺtóľe podlegają dalszej ocenie' Wyjaśnił, íż w tamach naboru pľzyjmowane były wnioski w
zakresie:

-wzmocnięnio kapitału społecznęgo, lv tym prz*z pođnoszeníe wíedzy społecznoścí lokatnej

w zakresie ochĺony Śľodowiska i zmian klimaţycznych, także z wykorzystanięm rozwiązah

innowacyjnych. Łączĺie do biuľa wpţnęły 18 wniosków. Wszysţkie wnioski spełniły

rłrymagania foľmalne. Następnie ođcą'tał projekt Uchwały nr t3i20Î8 Rađy Stowarzyszenla

LGD PÜNIDZţE z dnia 25.Ü9'2aÍ8 ţV sprawie zatwierdzenia tisţ wniosków grantowych

niespełniających warunków ooęny wstępnej Po podjęciu uchwał przewodniczący poprosił



członków Rady o zajęcie nriejsc przy stolikach, na których leżą wnioski, któľe maja byi
oceniane wa,ez poszezegó1ne çzJonkiw zgłđnie z proceđuľą wyboru i oceoy granÎobiorców

Po zajęcirr miejsc ptzez członków Rady zostały rozdane karty oceny wniosku o powieĺzenie

gľantu' Członkowie Rady podzieleni na zespoły 3 osobowe rozpoczęli ocenę wniosków

Jako pierwszy pođdany pođ ocenę złştat wniosek nľ !ţŻa18lQi7 SzkolenÍe człgnkłjw

organizaeji pozarzqďoĺłłyefu z, terema $łţirţţ Złota w zakresîe Filną /l}rwat.-W opaľciu o

wypełnione karty obliczana została Śređnia ocena wniosku, któľa wynosiła 23167 punktów.

Rozbieżność w ocęnie doĘczyła kryteľiunr ,, đziałalność, której doţczy opeľacja pľzewiduje

zastosowanie ľozwiązaťĺ sprzyjających ochľonie śĺodowiska lub przeciwđziałanie zmianom

klimrtu''' Jedna z tľójki oceniających nie pľz1unała punktu w t}'rm kryterium'

Ta sama tľójka członków Rady oceniła ľównież wnioski nuÍlęľ 1l20l8lÜl3 R4ZEM DLA
BEZPIECZENSŢţţÁ _kurs kwałilikowanej pîerwszej połnoc! ĺlta c-ałonkłiw oľganłzacjí

pozarzqďowyclt ĺ Gminy Fiĺócłžw trVniosek został sprawdzony z kryteľiamí wyboľu

gĺantobiorców, sprawdzony został pod kątem kompletnoŚci' Członkowie Rady wypełnili karty

oceny wniosku o powierzenie gĺantu według kryteriów wyboru gĺantobioľców. W opaĺciu o

wvpełnione kaľty +bliczłna zos1ała śľędnia oçęn& rvniosku, ktsra wynosiła 21 płłľlkţy oľaz

wniosek tl2018lGĺ5 ||I{WAŢbwo - waľsztuty florysĘĺczno-ľękodzíelnicze" po wnikliwym

pľzeanalizowaniu wniosku pľzystąpiono do oceny zgođnie z kryteľiami wyboľu

gľantobiorcćw. W toku dyskusji pľzychyĺnie odníeśĺi się đo omawianego wníosku. Wypełniti

kaĘ oceny wniosku o powierzenie gľanfu według krýeľiów wyboru, grantobiorców W

oparciu o wypełnione karty obliczona została średnia ocena wniosku, któľa wynosiła 2Ż

punkty. Kolejny wniosek oceniony pťzţŻ te sama tľójkę Członków Rady to wnĺosek

1l2$18/G/? J{ŢTRO n^LţtY oI} Đzls' A D7'ŢŚ r'Á;I'ţi!Y ODE MNŢE,... Po

przeanalizowaniu wniosków wţar z zaţącznikami, wypełnili kart ocęny wniosku o

powieľzenie gľantu według kryteľiów wyboru grantobiorców. Na podstawie wypełnionych

Łąrţ zosţďa wyliezona śľęďnia, kţriľa wynosiła 23 punktów. osţaŁniľr wnioskiem ocenianym

pţzęz te samą trójkę był wnioseklĺ20l8lGĺ13 Ponidziańskie smaki_ wspólna pasja wspólne

dzieło po wnikliwym przeanalizowaniu wniosku przystąpiono do oceny zgođnie z kľýeľiami

wyboľu gĺantobioľców Vŕ toku dyskusji pľzychylnię odnięśli się do omawianego wniosku'

Wypełnili kaľţ Ôceny rrmiosku s porvieľzenie gľantu według kryteriów r..'ýoľu

gľantobioľców. Pani Dorota Bębenek zapytała pľacownika biuľa Panią Uľszulę Sľoka-Kurelç

..."çZy gľantobioľca złaŻył Aľkusz Pomysłu?''. Pani Uĺszula odpowiedziała, iŻ Arkusz nie



został złożony. W'opaľciu o wypełnione kaľty obliczona zostúa śľęđnia ocena wniosku, któľa

wynosiła 20'Ü0 punkţów.

Kolejnymi wnioskami poddanyrĺí dyskusji były wnioski 1lŻ018lC,l8, 1Da18lcl9,

IlŻ}LţlGna, ID0I8lGl17, 1l2at8lC.l18 wnioski ţe oceníała kolejna trójka' Wniosek

lĺzűiţĺGĺţ Zaspokojenĺe potľzeb w zakľesĺe eđukaejĺo spoľtu ĺ wypoczynku đla đziecĺ

p0pţzez, waľsztaĘ edukacyjno _ spoľtowe noaktywny aľĘsta'' Rozbieżność w ocenie

dotyczyła kľyteľium ,, działalność" któľej đotyczy opeľacja pľzewiduje zasţosowanię

razwiązaţĺ sprzyjających ochľonie środowiska iub pĺzeciwdziałaĺie zmianom klimatu''. Jedna

z trójki oceniających nie przyznała punkŤu w tym kĺyterium. Uzasađniając, iż ,,w pĺ.anach

za1ęć bľak jest tnJbnnclcji o x(łStosowűniu ľozwiqzań spľzy'jcţqcych ochronie śľocĺowiska i

zmianoĺn kĺimaţu. Sţosowanie pľoduktów ekołogicznych żywnościowych nie wpĺywa na oba

crynniki"

Wniosek UŻaßĺGĺ9 Aktywĺzacja mieszkańców Ponidzia popľzez oľganizację

waľsztaţów edukacyjno-ekologĺcznych,oJestem Ekoo'. Po pľzeanalizowaniu wniosków

wţaa. z załącz.ĺłikami, çzłonliarlĺĺe Rady wypełĺriţí kaľty oceny l*.*iołku o pcwieĺzenie gľanţu

według kľyteľiów wyboľu gľantobioľców Na podstawie rvypełnionych kaľt zostaławyliczona

średnia, która wynosiła 2Ż133 punktów. Rozbieżność w oçenie đoĘcryła kĺyteľium ,,
działalność, któľej đoţczy opeľacja pľzewiđuje zastosowanie rczvłiąz*lń spľzyjających

ochľonie środowiska lub przeciwđziałatię zmianom klimatu''. Jędna z trdki oceniających nĺe

przyznała punktu 'ţI/ tym kryteľium. UzasadniĄąc," nie bęđq ľealizowane dzia.ĺaniĺł

spľzyj aj qc e ochľonie ś rodow is ka "

Wniosek uŻaĹ&rclĹO Aktywizacja społeczności |okalnej poq)rzez oľganizację kursówo

warsztatőw. Po pľzeanalizowaniu wszystkich kryteľiów oţaz zweţyfikowaniu załącznikow

Członkorvie Rady na pođstawie zdobytej wiedzy wypełnilí karty oaęny wniosku o

porvieľ;erłie gr*ntu rv*dług krytenorv wybor* gľantobioĺcaw" je&ogłośnie pľ:zyznali po 24

głosy, co po przeliczeniu dďo śľednią oreny wniosku, która wynosiła24 punktów.

Wniosck llŻ0t8/Gĺ1l *Zíoła i suşzone waľz)rwe w coelzięnnym Ęeiu'' - waľsztaty ĺlla
młeszkâńcórv Gmĺny Kĺj*' Po r.vniklir.vym przeanalizarvaniu wtiosku prĺ},sţąpiono đo oceny

zgodnie z kryteľialrri wyboľu grantobiorców. W toku dyskusji członkowie Rady przychylnie

odnieśli się do omawianego wniosku. Wypełnili karty oceny wniosku o powierzenie gľantu

według kryteľióĺv rł7łroru gľanłoŁriorcołv. Pani ĐgĺÜta Bębenek zapyźaŁa pĺacownika biuľa

Panią Urszulę Sľoka-Kurek '''"rzy gľantobiorca złoŻył Aľkusz Pomysłu?''. Pani Urszula



odpowiedziała, iz Aĺkusz został złoŻotly' W opaľciu o wypełnione kaľty obliczona zastała

śľednia ocena wniosku, któľa wynosiła 25o00 punktĺíw.

ţVnioselĺ 1ĺŻfr18/Gĺ|8 Cykl warsztatĺĺw eđukacyjnyeh ĺIIa mieszkańeów Poniĺlzia -
Yţaţsztäty teatralne. Wniosek został spľawđzony z kryţeriami wyboru gľantobioľcią

spľawdzony został pođ kątem kompletności. Członkowie Rady wypełnili kaľty oceny

wniosku o powierzenie gľantu według kryteriów wyboru gľantobioľców. W oparciu o

wypełnione karty oblio zona zqstała, śređnia ooena wniosku' która wyno siła Ż4 punkty"

Kolejna tľójka Członków Rady pľzystąpiła do oceny wniosków 1l2018lG,lt2,

1 l 2aß / G lt4, l ĺ2Đl8 ĺ G l 15, ĺĺ2018/ G l 16.

Wnĺosek llŻ818ĺGll2 Kulinaľnie, smacznie i artysÚycznie, czţli aktywizaĄa
mieszkańców gminy Michałów. Wniosęk został spľawdzony z Wyteriami wyboru,

gĺantobiorcóq spĺawdzany zostałpod kątem kompletności. Członkowie Rady rvypełnili kaľty

CIeeny wniosku o powieľzenie gľantu według kryţeľiow wyboľu gľanţobiotców. W oparciu o

wypełnione kaľlşĺ obliczaĺa zçstała średnia ocsna wniosku' któľa wynosiła 19 punkty.

Wniosek tlŻt18ĺG/14 ,o Kwiatowe ľ'ĺgle' _ wâľsztaty. Po przeanalizowaniu wszystkich

kĺ5rteľiów ĐffiZ,ZuteŢyfikowaniu załąłznlkaw Członkou,íe Rađy na pođstawie zđobytej wiedzy

wypełnili karty oceny wniosku o powieľzenie grantu według kryteriów wyboľu

gľantobioľców, i wyliczylí śľednią oceny wniosku, któľa wynosiła 18 punktów.

lľ'niosek 1ĺzłţ8ĺGĺL5,n Ţţvoľzymy Razem o, - waľszÍâty. Członkorvie przychyĺnie ođníeśti

się clo omawianego wniosku. Wypełnili kaĘ oceny wniosku o powieľzenie gľanfu według

kĺyteriów wyboru gĺantobíoľców W opaľciu o wypełnione kaĘ obliczona została średnia

ocena wniosku' kţiľa wy.ĺrosiła ĺ7'00 punktów.

Wnĺosek lłŻÜl8tGll6 ro CoŚ dla ciała coś dla đucha * war'sztafy dta małego zucha'' Po

ptzeanalizowaniu wniosków wTaz z załącznikami, wypełnili karty oceny wniosku o

powieľzenie gľantu według kryteľiów wyboru gĺaĺrtobioľców Na podstawie wypełnionych

kaľt została wyliczona śľęđnia, która wynosiła ĺ6 punkţów.

Wniosek 1/20l8/Glz Aktywizacja mieszkarńców gminy Złota a w tym ţań z KGw,
popľzez organizowanie ootwórczyeh" waľsztatów, został powierzony do oeeny trzeminnyrn

członkom Rađy. Po pľzeanalizowaniu wseystkich kľyteľiów ĐţŁz zweryfiko.ĺĺaniu

załącznikow Członkorvíe Rady na podstawie zdobytej wiedzy wypełnili karty oceny wniosku



o powierzenie grantu weđług kryteľiow wyboru gľanÎobioľców, i wylicryli śređnią oceny

wniosku, która w;mo siŁa 24 punktów"

Kolejna trojka ocęniła wniosek ţ'ĺŻţ18ĺGĺ4 Szkoleĺie członków oľgaĺÍzacji

pazarząđowych z teľenu gmĺny ľiŕczów w zakresĺe Pilaľz /Đľwal' Wniosek został

sprawdzony z kryteĺiami wyboru grantobioľców, spľawdzony został pod kąteĺn kompletności.

Członkowie Rady wypełnili karty oceny wniosku o powieľzenie gľantu według kľyteriów

wyboľu gľanţobioĺciw. W opaľciu o wypełnione kaľry oblĺçzona została śręđnia oręna

wniosku, która wynosiła 21 punkty'

Wniosek u2a18ĺGl6 ''Otwaľta scena tańca i muzyki' oceniany był przez przedstawicieła

sektoĺa społecznego' pubĺícznego oaz gospođaľczego_ Po wnikĺiţvylţl pľZeanalizovĺaniu

wniosku pľzystąpiono do oceny zgodnie z kryteľiami wyboru gľantobiorców !V toku

dyskusji pľzychylnię odnieśii się do omawíanego wniosku' Wypełnili kaĘ oceny wniosku o

powieĺzenie grantu weđhlg kĺyteriów wyboru gľantobioľców. Pani Dorota Bębenek zapytała

pracownika biura Panią Uľszulę Sľoka_Kuľęk '''''Üzy gľantobiorcazłoĘł Aľkusz Pomysłu?''.

Pani Urszula odpowiedziała, iz Aĺkusz nie został zloŻony. W oparciu o wypełnione karty

obliczona została śrędnia ocena wniosku, która wynos1ła2Żr00 punktów.

Wniosek 1ĺ2Í}18ĺGl'r7 Rozśpĺewan€ ľoniĺlzie_ Festiwal ,rZĺelono Mi''o ostatni wniosek

poddany ocenie w dniu 25.Ü9.2018 ľoku. Po przeanalizowaníu wszystkich krýeľiów oĺaz

zweryfikowarĺu załączników Członkowie Rady na podstawie zdobýej wiedzy wypełnili

kaĘ oceny wnjosku o powieľzenĺe gľantu według kľyteľiórł, wyboru grantobioľeów" i
wyliczyli śľednią oceny wniosku, któľa wynosiła 19 punktów.

Po ocenie wniosku 1ĺ2ţL8lGĺ17 członkowię Rady ustalili, żę posiedzenię zostanię

'łznowionę w dníu 01"ĺ0.20ĺ8 ĺ o gođzinie 13-00 lv siędziţríę biuĺa LGD PONIDZIE.

Pĺzęwodnicząçy Rady powiedział, iż na kolejnyrn posiedzeniu Rady zostaną podjęte uchwaţ
Przewodniçząţy Rađy zamknýposieđzenie o gođzinie 19.00

** *ąţ * *** * *ł* * łţ *!*ąţ * rF

Dnia 01.10.2018 o godzínie 13.00 Rada Stowaľzyszęnía Lokalna Grupa DziałaniaPoNIDZIE

wznowiła posiedzenię w çelu podjęcia uehwał w sprawie zgođności opeĺacji z LSR oraz

wyboľu operacji na pođstawie kart oceny wed}ug kryteriów wyboľu wniosków w ramach

ogłoszonego naboru w zakľesie:



- wzmocnieníe kapitału społecznego' w Ęm przez pođnoszenie wiedzy społeczności

lokainej w zakľesio ochľony śĺođowiska i zmian klirnatycanycĘ takŻę Z

wykoľzystanięm ľozwiązaŕr innowacyj nych

Pľogľam posiedzenia Rady'

1. Otwarcie ĺrbmd

2. Stwierđzenie quoruľn oĺaz pľocęntowej obęcności przedstawicieli poszczególnych

sęktorów

3. Przyjęoie uohwaţ w spľawie zgodności opeľaeji z LSR oľaz wyboru oporaoji na

pođstawie kart oceny według Ęterilw wyboru

4. Zamknięcie obľad.

Dnia 01.10'2018 ľ. w posiedzeniu wzięło udział 9 członków Rady: Ryszard Sobieraj,

Katatzyna Kawioľska, Banaszek Robert' Doľoţa Bębenek' Da,ĺiusz Garlej' Sławomir Wątroba,

Mďgoľzata Dymek' Jakub Ziółkowski łraz Bałabaťrski Wojciech. Na pľotokolanta wybľano

pľacownika biuľa Urszulę Sroka- Kurek. Posiedzęnie otvłotzý Pan Sławorĺrir Wątľoba, który

stwieľdził kworum. Frekwencja 90 %' Na podstawie lísţ obecności ustalił, iŻ3Ü % członków

spoŚrid obecnych na posiedzeniu stanowią ľepľezentanci sektora publicznego 3Ü %

repľezentanci sektoľa gospodaľczego aţaz 30 % repĺezentanci sektora społecznego.

Pľzęwodniczący poinformował zgromadzonych, iz w dniu dzisiejszym zostaną podjęte

ucbwďy w ĺpľawie zgodności opeĺacji z LSR oľaz wyboľu opeľacji na podstawię kąľt oceny

według kľyteľiów wyboľu. Następníe Puewodnícząry Rady Pan Sławomiĺ:'Wątľclba powieđział,lż

zgodnie z Regulaminen Rady $7 ust 3 otaz wypełnion5ĺmi oświadczeniami o bęzstľoĺności nię

ţvszyscy ołlecni ezłonkowie są bezsffonĺi łvzglęđeĺn ľozpahywänych wxiosków w złviązk.u z

polvyższym pľosił o wstľzymanie się od głosowania pľzy wnioskach wzglęđem' których poszczegołni

członkowie sąza7eżni i pľzystąpił do odczyţwania pĺojektów Uchwał:

Uehş*ţa Nľ 1#2$ţ* Rady Stawmzyszęĺria LGB FONIĐIZţE' z dni*01.1s'2s18'W spľawie zgođn+sci

opeľacji z LSR oraz wylroru opeľacji na pođstawie kaĺ oceny według kryteĺiów wybolu

grarrtobioľców Uclrwała pľzyjęta jednogłośnie (9 osób)

Uchwała Nr l5l20l8 Rady Stowaĺzyszenia LGD PONIDZIE z đnia 01.10.2018 'W spĺawie zgodności

opeľacji z LSR oĺaz wyboľrr opeľaeji na pođstawię kaĺt oręny weđług kľfieriów wyboľu

gľantobioľców. Uchwała przyjęta jecĺnogłośnie (9 osób)

Uchwała Nľ 16/2018 Rađy Stowaĺzyszenia LGD PONIDZIE z đnsa01.t0.2018 W spľawie zgodności

opcľacii z LSR or'az wyborri opeľacji na podstawie kal't oçęny według krytedów wyboľrr

p'aĺttobioľców. Uchwsła pľĺyjęła jedĺęłosĺlic {9 esób}



Uchwała Nr 17/2Ü18 Rady Stowarzyszenia LGD PONIţ}ZţE z dnia Üt.10.2018 W sprawie zgođności

operacji z LSR oÎaz wyboru opeľacji na podstawie kaľt oceny wedfug kyeľiów wyboru

gľarrtobiorców. Uchwała przyjęta jednogłośnie (9 osób)

Uebwała ľ{ľ 1s/20i8 Rady Stowar'zyszenia L.GD PONŢĐZţE' zdnia 0B.t2.2ol7 ţV şľawie zgođności

operacji z LSR oraz wyboni operaejĺ na podstawie kaĺt oceny wedtug kľyteriów wyboru

gľantobioľców.. Uchwała pr'zyjęta 6 osób ,,zď' ( 1 przedstawiçięli z sel''1oľa pllblicznego, ?

pľzedstawicieli z sektoľa gospodaľc,zega aţaz 3 przedstawicieÍi z sektoľa społecznego) Ż osoby z

sęktoĺa publicz'nego wstľzynały się od głosowania oľaz 1 osoba z sektoľa s@ecznego.

Uchwała Nr 19i2018 Rady Stowarzyszęnia LGĐ PONIDZIE z dnia 01' 10.2018 W sprawie zgođności

opeľacji z LSR oľaz wyboru operacji na pođstawie kar1 oceny wedfug kľyteľiów wyboru

gľarrtobioľców. Uchwała pľzyjęta jednogłośrrie (9 osób)

ŁŢchwała Nľ 2s/2$18 Rady Stowaľzyszęlłią LGD PONIDZţE z dnia 01.10.20le W spľawie.zgodności

operaeji z LSR oraz wyboru operacji na pođstawie kaft ocęny rveđług kryteriów wytloru

gľaÍtobioľców Uchwďa pľzyjęta jednogłośnie (9 osób)

Uchwała Nr 2112018 Rady Stowar'zyszenia LGD PONIDZŢE z dnia 01'10'2018 w spľawie zgodności

opeľacji z LSR oľaz wylrolu opełacji na płdstawie k+rt ołeny według kryteľiów wyborl
grarrtobioľców Uchwała przyjęta jednogłośnie (9 osób)

Uchwała Nr 22lŻ018 Rady Stowar'zyszenia LGD PONIDZIE z dnia 01.10'2018 w spľawie zgodności

opemcji z LSR or'az wyboru opeľacji na podstawie kart oceny wedfug lĺĺyeriów wyboru

gĺaatobioľcólv. LTchwaţa pľzyjęła jed*ogłośnię (9 osob}

tJehwała Nľ Ź3l20l8 Rađy Stowarzyszenia LGD PONIDZţE z đnia Ü1.1Ü.2018 ţY sprawie zgođności

opeľacji z LSR otaz wyboru opeľacji na pođstawie kaĺt oceny według kľyteľiów wyboru

gľantobiorców. Uchwała pľzyjęta jednogłośnie (9 osób)

Ue_hwałB Nľ 24l2s18 Rady Stowaĺzyszęnia LGD PONIDZIE z 'dnia 01.10.2018 v/ spľalľis zgoeluośei

opeľacji z ĺ 'SR oraz wyboru operacji ĺra pođstawie kart oceny wedfug kryterilw wyboru

gľantobiorców. Uchwała pľzyjęta 8 osób ,,zď' ( 3 pľzedstawi çięli z sektoľa publicznego, 2

przedstawicięli z sektoľa gospodaľczęga oţaz 3 pr'zedstawicieli z sektoľa społeczĺrego) I osoba z

sektoĺa ryołeczĺrego wstľzymdy się od gŁosowaĺia'

Uchwała Nr 25/ŻÜ18 Rađy Stowarzyszenia LGD PONIDZÍE z đnia 01.1Ü'20ĺ 8 
'W sprawie zgođności

opeľacji z LSR oţaz wyboru opeľacji na podstawie kaľt oceny wedfug kryteriów wyboĺu

gľantobioľców Uchwała pľzyjęta jednogłośrrie (9 osób)

LŢehwala Nľ 2ó12018 Rady Stowaĺzyszenia LGD PONIDZIE z dni{ţ 01.10.2018 w sprewie zgodnossi

operacji z LSR oraz wyboru operacji na pođstawie kart oceny weđfug kryteľiów wyboru

gľantobioľców. Uchwała przyjęta jednogłośnie (9 osób)

Uchwała Nľ 27i2018 Rady Stowaľzyszerria LGD PONIDZIE z dnia 01'10.2018 w spľawie zgodności

opeľacji z LSR oĺaz wylroľu opsacji na pođstawie kalţ 'oc€ily według kryteľiów w;'ţ.'oru

grantobiorelw. Uchwała przyjęta jednogłośnie (9 osob)



ĺlĺ

Uchwała Nr28/2018 Rady StowarzyszeniaLGD PONIDZIEzdnia0l.10.2018 Wspĺawie zgodĺraś*i

opgracji z LsR otaz, wy'boru operaoji na pCI#âwie kârt ogeny wedłtig Ęteriów wyboru

gĺantobioľców. Uchwała plzyjęta jednogłośnie (9 osób)

Uchwała Nľ 2912018 Rady Stowarzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 01.10.2018 W spľawie zgodności

opoľacii z LSR oţaz wylroru opęľacji na podstawie kart ocęny według kryteriów wybotu

gľântobioľcórĺ Uchwała pľzyjęta jednogłoríĺie (9 osób}

Uehwała Nľ 30/2018 Rady Stowaľzyszenia LGD PONIDZIE z dnia 0l.l0.2Ü18 w spľawie zgodności

opeľacji z LSR oľaz wyboru opeľacji na podstawie kart oceny wedfug kryterióv/ wyboru

gľantobioĺcółv. Uçhwała pĺ'zyjęta jedĺogłośnie (9 osób}

Uchwgła Nľ 3ĺi281E R.ady Staĺvaĺzyszeĺiĺ LÜs POHIŢ}ZIË, z đnia 0l.10.2ü1f \ł/ spľaĺvie zgođnaści

opeľacji z LSR oľaz wyboru opeľacji na podstawię kaľt oceny weđfug krytedów wyboru

gĺantobioľców. Uchwała pţzyjęta 8 osób ,.zď' { 3 pĺzeđstawicięli z sektoľa publicznego' 2

pľzedstawicieli z sektoľa gospođaľţZego aţaz 3 pĺzeđstawicieli z sektoľa społecznego) 1 osoba z

sektora społecznego wstľzymały się ođ głosowania..

Następnie puewodniczący Rady odczytał projekt y Uclrwał:

Uchwała Nľ 3212018 Rađy Stowarzyszellia tGD PONIDZIE z đllja 0l.10'2018 w spĺawie

porľieuenie gĺantów rv ramaclr poddziďaníe l9.2 ţŕspaĺcie na rvdľażanie opeľacji rv ł'amach stľategii

ľozwoju łokalnego kier'owaĺrego pţzęZ, społeczność objętego Pľogľamem Rozwoju Obszarów

wiejskich na lata 2014-2aŻa( üsta ocęniorrych glantobioľców). Uchwała przyjęta jednogłośnie (9

osób)

ţIçhwała Nľ 3JŕZfiIs Rađy Stowwzyszenia ţ"{iD PONIţ]ZIE, z đnia 0Î'ĺ0'2Üĺ8 w spĺawio

powielzenie glantów w ľamach pođdziałania 1ţ.Ż 
-Vŕspaľcie 

na wdrażaníe oper'acji w ĺamaclr stľategii

rozwoju lokaÍnego kieľowanego pţzez społeczność objętego Plogramern Ronľoju Obszar'ów

wiejskieh na lata 2t)14-2t)2a( üsţa grantobioľçów niewybľanyeh do ľealizaeji). Uchwała pľzyjęta

jeđĺlogłośtlie {9 osób)

Po pođjęciu wszystkiçh Uchwał Pľzewodniczący Rady podziękował wszystkiln za przybycie

oraz poinťclnnował, lż ţ^i przypadku wpłynĹęeĺa ođwołań çzłonkawię Rady Z'ostaną

poinfoľmowani o terminíe posiedzenía. Posiędzenię zakońçZono o godz. 17'00.

Załączniki:

1' lista ocęnionych gÍantobioľciw 
'i,tjCJALlS'IA 

l]s. *DRAżA.,A
PRZE\VO

2. Lista członkow Rady bi orących udział \^' bg&fiB EJ'Tîff,ľ zw oN

3. rejesţľ inteľesów członków Rady mgr Urszula#oko''Kurek

5' lista obecności (yoĺçł'oeęłr.*

ba


