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Protokół  z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD 

Stobrawski Zielony Szlak, które odbyło się  
w dniu 26.06.2018 r. 

Posiedzenie Rady odbyło się  we wtorek, 26.06.2018 r. o godz. 18.00w Urzędzie Gminy Pokój 
w Sali Narad, zwanej dalej Salą.( opóźnienie posiedzenia Rady Programowej z godziny 17:00 
na 18:00 spowodowane jest przedłużeniem się  posiedzenie z godziny 15:30) 

Członkowie Rady potwierdzili swoją  obecność  podpisem na liście obecności, następnie 
przekazując ją  Przewodniczącej Rady. Prezes Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak 
p. Jadwiga Kulczycka przekazała Przewodniczącej deklaracje bezstronności podpisane przez 
Członków Rady przed przystąpieniem do elektronicznej oceny wniosków. 

Ad.! 
Przewodnicząca Rady p. Joanna Ptaszek otworzyła posiedzenie, a następnie powitała obecnych 
Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. 

Ad. 2 
Przewodnicząca p. Joanna Ptaszek na podstawie listy obecności, podała liczbę  obecnych 
Członków Rady, która wynosiła 10 osób i ustaliła, że istnieje quorum, zachowane są  parytety, 
o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Stobrawski Zielony Szlak oraz stwierdziła prawomocność  posiedzenia. 

W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady: 
Joanna Ptaszek- Przewodnicząca 
Maria Kania 
Małgorzata Pietruniak 
Patryk Doktor 
Maria Mudrak 
Małgorzata Wrzosek 
Hubert Kołodziej 
Karina Ciszewska 
Mateusz Hrynczyszyn 
Agnieszka Trela 

Na posiedzeniu nieobecnych było 4 Członków Rady, p. Franciszka Bartczyszyn, p. Mariety Kupka, 
p. Janusza Monasterski, p. Łukasza Świtała, którzy usprawiedliwili swoją  nieobecność  
Przewodniczącej Rady. 

Na posiedzeniu obecni byli ponadto p. Jadwiga Kulczycka — Prezes Stowarzyszenia LGD Stobrawski 
Zielony Szlak oraz pracownica Biura LGD — Natalia Kubovvicz. 
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Ad. 3 

Po sprawdzeniu quorum i parytetów Przewodnicząca p. Joanna Ptaszek przystąpiła do wyboru 
sekretarza posiedzenia. Na sekretarza posiedzenia zaproponowano p. Patryka Doktor, który wyraził  
zgodę  na pełnienie tej funkcji. Nie zgłoszono więcej kandydatów. Sekretarzem posiedzenia został  
p. Patryk Doktor wybrany stosunkiem głosów: 

10 głosów za, 

O głosów przeciw, 

Nikt nie wstrzymał  się  od głosu. 

Quorum zostało zachowane. Uchwała została przyjęta. 

Ad. 4 

Otwarcie Posiedzenia; 

Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia; 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza posiedzenia, któremu powierza się  m.in. 
obliczanie wyników głosowania członków Rady oraz inne czynności 

podobnym charakterze; 
Przedstawienie porządku Posiedzenia przez Przewodniczącego Rady; 

Podjęcie uchwał  w sprawie zatwierdzenia porządku posiedzenia; 

Omówienie operacji objętych wnioskami w ramach naboru: 

a) nr 16/2018 Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego 
Informacja Biura o wnioskach złożonych na nabory nr 16/2018 które nie zostały złożone 
zgodnie z ogłoszeniem, tj. w innym miejscu, terminie; 
Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały, na wniosek Przewodniczącego 

dopuszczenie do oceny tych wniosków, które nie zostały złożone zgodnie 
z ogłoszeniem, tj. w innym miejscu, terminie; 

Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady 
z wyłączenia oceny operacji — dot. naboru nr 16/2018 Tworzenie inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego 

Dyskusja; 

Podjęcie uchwal w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, dla operacji 
złożonych w ramach naboru, nr 16/2018 Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego 
będących wynikiem oceny: zgodności zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu 

naborze i celami LSR, oceny operacji na podstawie kryteriów wyboru, ustalenia kwoty 
wsparcia; 

Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa Opolskiego na 
operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń  Rady; 

Wolne głosy, wnioski i zapytania; 

Zakończenie Posiedzenia. 
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Ad. 5 

Następnie Przewodnicząca p. Joanna Ptaszek zwróciła się  do Członków Rady z pytaniem dotyczącym 
konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty. W związku 
z brakiem wniosków dotyczących konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia 
o dodatkowe punkty, przeprowadzono głosowanie za przyjęciem porządku posiedzenia. 

10 osób za 

0 przeciw 

Nikt nie wstrzymał  się  od głosu 

Quorum zostało zachowane. Porządek posiedzenia przyjęto liczbą  10 głosów. 

Posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym porządkiem posiedzenia. 

W związku z wyłączeniem się  z omawiania i oceny operacji pt. Stobrawskie Centrum Przetwórstwa 
Lokalnego w Fałkowicach objętej wnioskiem nr XVI/1/18 złożonej w ramach naborów nr 16/2018 
przez Gminę  Pokój — ze względu na powiązanie z wnioskodawcą  Przewodniczącej Rady p. Joanny 
Ptaszek, zwróciła się  do Członków Rady, aby wybrali nowego Przewodniczącego Rady na czas 
omówienia i oceny wniosku złożonego do naboru. 

Na Przewodniczącego Rady posiedzenia zaproponowano p. Małgorzatę  Wrzosek, która wyraziła 
zgodę  na pełnienie tej funkcji. Nie zgłoszono więcej kandydatów. Przewodniczącą  Rady posiedzenia 
została p. Małgorzata Wrzosek wybrana stosunkiem głosów: 

10 głosów za, 

0 głosów przeciw, 

Nikt nie wstrzymał  się  od głosu. 

Quorum zostało zachowane. Uchwała została przyjęta. 

Po wyborze Przewodniczącego osoba wyłączona z omawiania i oceny operacji p. Joanna 
Ptaszek opuściła sale.  

Przed przystąpieniem do omawiania operacji Przewodnicząca Rady p. Małgorzata Wrzosek dokonała 
analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Księgi Interesów. Następnie 
wskazała Członków Rady podlegających wyłączeniu z omawiania oznaczonych operacji. Byli nimi: 

1) Joanna Ptaszek - wyłączona z omawiania i oceny operacji pt. Stobrawskie Centrum 
Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach objętej wnioskiem nr XVI/1/18 złożonej w ramach 
naborów nr 16/2018 przez Gminę  Pokój — ze względu na powiązanie z wnioskodawcą. 

Następnie Przewodnicząca Rady p. Małgorzata Wrzosek zwróciła się  do Członków Rady 
z pytaniem dotyczącym posiadania przez nich wiedzy, co do występowania okoliczności, które 
mogą  budzić  uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności któregokolwiek z Członków w trakcie 
procesów omawiania i oceny wniosków. Nie zgłoszono żadnych uwag. 
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Ad. 6. a)  
Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone 
w ramach naboru 16/2018. 

Złożone wnioski: 

XVI/1/18 Gmina Pokój o nazwie: Stobrawskie Centrum Przetwórstwa Lokalnego w Falkowicach. 
Wnioskowana kwota pomocy to 318 150.00 zł. 

Ad . 7,8 

Przewodnicząca Posiedzenia zwróciła się  do pracowników Biura LGD, o udzielenie informacji 
nt. wniosków złożonych w ramach naborów nr 16/2018, które nie zostały złożone zgodnie 
z ogłoszeniem, tj. w innym miejscu, terminie. Jadwiga Kulczycka — Kierownik Biura LGD 
poinformowała, iż  nie było takich wniosków, wszystkie zostały złożone w terminie oraz miejscu 
wskazanym w ogłoszeniu. 

Ad. 9 

Przewodnicząca Rady p. Małgorzata Wrzosek dokonała ponownej analizy złożonych przez 
Członków Rady deldaracji bezstronności oraz Księgi Interesów. Następnie wskazała Członków Rady 
podlegających wyłączeniu z omawiania oraz oceny operacji — dot. naboru 16/2018 Tworzenie 
inkubatorów przetwórstwa lokalnego. Byli nimi: 

1) Joanna Ptaszek - wyłączona z omawiania i oceny operacji pt. Stobrawskie Centrum 
Przetwórstwa Lokalnego w Falkowicach objętej wnioskiem nr XVI/1/18 złożonej w ramach 
naborów nr 16/2018 przez Gminę  Pokój — ze względu na powiązanie z wnioskodawcą. 

Przewodnicząca Rady p. Małgorzata Wrzosek zwróciła się  następnie do Członków Rady z pytaniem 
dotyczącym posiadania przez nich wiedzy, co do występowania okoliczności, które mogą  budzić  
uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności któregokolwiek z Członków w trakcie procesów 
omawiania i oceny wniosków. Nie zgłoszono żadnych uwag. 

Ad. 10 

Po dyskusji dotyczącej w/w operacji, ocenionych przez Członków Rady metodą  elektroniczną, dot. 
naboru 16/2018 sporządzono listę  operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie 
pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru 16/2018 Tworzenie inkubatorów 
przetwórstwa lokalnego 

Przeprowadzono głosowanie za przyjęciem sporządzonej listy, w wyniku którego oddano: 

9 głosów za 

O przeciw 
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Nikt nie wstrzymał  się  od głosu 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Pani Joanna Ptaszek wyłączyła się  z glosowania i podczas omawiania oraz oceny nie byla 
obecna na Sali.  

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 
- ocenionych w ramach naboru Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego stanowi Załącznik 
nr 1 do protokołu. 

Przewodnicząca przedstawiła wydruk, który stanowił  podsumowanie omawianego wniosku 
z punktacją  za poszczególne kryteria zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia LUD Stobrawski 
Zielony Szlak. Następnie przygotowała listę  operacji wybranych przez LUD z zaznaczeniem operacji 
mieszczących się  w limicie środków oraz tych poza limitem. Pozycje na liście były ustalane wg ilości 
przyznanych punktów. Przewodnicząca ogłosiła, iż  operacja uzyskała minimalną  liczbę  punktów 
określoną  w ogłoszeniu o naborze 16/2018. 

Przeprowadzono głosowanie za przyjęciem listy wybranych operacji, w wyniku którego oddano: 

9 głosów za 

0 przeciw 

Nikt nie wstrzymał  się  od głosu 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Pani Joanna Ptaszek wyłączyła się  z glosowania i podczas omawiania oraz oceny nie byla 
obecna na Sali.  

Lista operacji wybranych przez LUD - ocenionych w ramach naboru 16/2018 Tworzenie inkubatorów 
przetwórstwa lokalnego stanowi Załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad. 11 

Po zakończonym głosowaniu nad przyjęciem listy operacji wybranych przez LUD przystąpiono do 
podjęcia uchwał  w sprawie oceny w/w operacji. Uchwały zostały sporządzone w oparciu o wyniki 
oceny wniosków, które zostały wpisane przez członków Rady do kart oceny operacji. Przyjmując 
poniższe uchwały Członkowie Rady potwierdzali poprawność  dokonanych na podstawie kart oceny 
obliczeń. 

UCHWAŁA nr XVI/193/18 Rady Stowarzyszenia LUD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 
26.06.2018 r. w sprawie oceny operacji Stobrawslcie Centrum Przetwórstwa Lokalnego 
w Fałkowicach objętej wnioskiem nr XVI/1/18 złożonym przez Gminę  Pokój. 

Nad uchwalą  głosowało 9 Członków. Uchwałę  przyjęto 9-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

Pani Joanna Ptaszek wylączyla się  z glosowania i podczas omawiania oraz oceny nie była 
obecna na Sali.  
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Ad. 12 

Pani Jadwiga Kulczycka - Prezes Zarządu LGD Stobrawski Zielony Szlak przekazała Radzie, że na 
dzień  26.06.2018 r. Zarząd Stowarzyszenia posiada następujące informacje nt. przyznania pomocy 
na operacje, które były przedmiotem wcześniejszego posiedzenia. 

Podpisano kolejne dwie umowy z Województwem Opolskim na realizację  projektów grantowych 
pn.: "Akcje edukacyjne i integracyjne" oraz "Innowacyjne formy spędzania wolnego czasu". 

Ad 13 

Nie zgłoszono żadnych wniosków oraz zapytań. 

Ad. 14 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie 

o godz. 19.00, 26.06.2018 r. 

?oi4,  
(podpis s4-retarza posiedzenia) 	 (pode s Przewodniczącego Rady) 
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