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Protokół 

IV posiedzenia Rady Stowarzyszenia 

o nazwie: Lokalna Grupa Działania „Źródło”, 

które odbyło się 4 lipca 2019 roku w siedzibie Stowarzyszenia.  

 

   Posiedzenie odbyło się w siedzibie Biura Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Źródło” 

w Buku, przy ul. Ratuszowej 1. 

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 7:30. 

Obradom przewodniczył Paweł Mazankiewicz – przewodniczący Rady Stowarzyszenia. 

W spotkaniu udział wzięli członkowie Rady wg załączonej listy obecności. 

Porządek obrad: 

1. Przywitanie przybyłych i stwierdzenie quorum. 

2. Zatwierdzenie protokołu z dnia 25.06.2019r. 

3. Rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii i podjęcie uchwały. 

4. Przedstawienie list złożonych wniosków. 

5. Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności przez członków Rady. 

6. Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 

przeprowadzonego przez LGD oraz podjęcie uchwał o wyborze projektów do 

finansowania. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia list operacji wybranych do finansowania. 

8. Wolne głosy i wnioski. 

 

Ad. 1 

Przewodniczący przywitał członków Rady i stwierdził wymagane quorum w celu 

prawomocności przy podejmowaniu uchwał. Obecnych było 7 na 9 członków. Frekwencja 

77,77%  i spełnia parytety, tzn. obecnych 2 członków sektora gospodarczego (28,57%), 3 

członków sektora publicznego (42,85%) i 2 członków sektora społecznego (28,57%). Obrady 

protokołowała Zuzanna Gorońska – pracownik biura. 

Ad. 2 

Rada jednogłośnie zatwierdziła protokół z poprzedniego posiedzenia Rady z dnia 25.06.2019r. 

Ad. 3  

Przewodniczący odczytał wniosek o wydanie opinii złożony przez Miasto i Gminę Buki. 

Rada zapoznała się z treścią zmian we wniosku. Nikt nie wniósł uwag. 

 



 

str. 2 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr IV/8/2019. 

Ad. 4 

Przewodniczący przedstawił członkom Rady listy złożonych wniosków: 

a. Podejmowanie działalności gospodarczej – 2 wnioski, 

b. Rozwijanie działalności gospodarczej – 3 wnioski. 

Listy stanowią załącznik do protokołu. 

 

Ad. 5 

Przewodniczący poprosił członków Rady o przeczytanie i podpisanie deklaracji poufności  

i bezstronności. 

Wyłączeń nie zgłoszono. 

Ad. 6 

Przystąpiono do oceny wniosków z zakresu: Podejmowanie działalności gospodarczej. 

1. Wniosek nr 36/PDG/2019 Iwona Skrzypczak. 

Wszyscy członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku. Nie nastąpiły wyłączenia. 

Parytet: 2 członków sektora gospodarczego (28,57%), 3 członków sektora publicznego 

(42,85%) i 2 członków sektora społecznego (28,57%).  Po zapoznaniu się przez biuro 

weryfikacją wniosku pod względem zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

Rada uznała wniosek za zgodny z wymogami PROW i przystąpiła do dalszej jego oceny. 

Rada ustaliła kwotę premii dla operacji w wysokości 50 000,00 zł zgodnie  

z wnioskowaną kwotą. 

W wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosek uzyskał 13 

punktów. Wniosek uzyskał wymaganą minimalną liczbę punktów. 

2. Wniosek nr 37/PDG/2019 Zbigniew Nadobnik.  

Wszyscy członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku. Nie nastąpiły wyłączenia. 

Parytet: 2 członków sektora gospodarczego (28,57%), 3 członków sektora publicznego 

(42,85%) i 2 członków sektora społecznego (28,57%).  Po zapoznaniu się przez biuro 

weryfikacją wniosku pod względem zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

Rada uznała wniosek za zgodny z wymogami PROW i przystąpiła do dalszej jego oceny. 

Rada ustaliła kwotę premii dla operacji w wysokości 50 000,00 zł zgodnie  

z wnioskowaną kwotą. 

W wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosek uzyskał 11 

punktów. Wniosek uzyskał wymaganą minimalną liczbę punktów. 

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie oceny wniosków: 

Uchwała nr IV/9/2019 w sprawie oceny wniosku nr 36/PDG/2019 



 

str. 3 

 

Uchwała nr IV/10/2019 w sprawę oceny wniosku nr 37/PDG/2019 

Rada jednogłośnie podjęła uchwały. Za było 7 osób, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. 

 

Przystąpiono do oceny wniosków z zakresu: Rozwijanie działalności gospodarczej. 

1. Wniosek nr 33/RDG/2019 Jord Ewa Czyżewska 

Wszyscy członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku. Nie nastąpiły wyłączenia. 

Parytet: 2 członków sektora gospodarczego (28,57%), 3 członków sektora publicznego 

(42,85%) i 2 członków sektora społecznego (28,57%).  Po zapoznaniu się przez biuro 

weryfikacją wniosku pod względem zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

Rada uznała wniosek za zgodny z wymogami PROW i przystąpiła do dalszej jego oceny. 

Rada ustaliła kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 25 000,00 zł zgodnie  

z wnioskowaną kwotą. Intensywność pomocy stanowi 44,16%. 

W wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosek uzyskał 18 

punktów. Wniosek uzyskał wymaganą minimalną liczbę punktów. 

2. Wniosek nr 34/RDG/2019 Fundacja Innowacji Społecznych FISHKA 

Wszyscy członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku. Nie nastąpiły wyłączenia. 

Parytet: 2 członków sektora gospodarczego (28,57%), 3 członków sektora publicznego 

(42,85%) i 2 członków sektora społecznego (28,57%).  Po zapoznaniu się przez biuro 

weryfikacją wniosku pod względem zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

Rada uznała wniosek za zgodny z wymogami PROW i przystąpiła do dalszej jego oceny. 

Rada ustaliła kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 29 911,50 zł zgodnie  

z wnioskowaną kwotą. Intensywność pomocy stanowi 69%. 

W wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosek uzyskał 24 

punkty. Wniosek uzyskał wymaganą minimalną liczbę punktów. 

3. Wniosek nr 35/RDG/2019 MOTIVON Sp. z.o.o. 

Wszyscy członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku. Nie nastąpiły wyłączenia. 

Parytet: 2 członków sektora gospodarczego (28,57%), 3 członków sektora publicznego 

(42,85%) i 2 członków sektora społecznego (28,57%).  Po zapoznaniu się przez biuro 

weryfikacją wniosku pod względem zgodności operacji z warunkami przyznania 

pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

Rada uznała wniosek za zgodny z wymogami PROW i przystąpiła do dalszej jego oceny. 

Rada ustaliła kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 62 912,00 zł zgodnie  

z wnioskowaną kwotą. Intensywność pomocy stanowi 66,99%. 

W wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosek uzyskał 24 

punkty. Wniosek uzyskał wymaganą minimalną liczbę punktów. 

Rada przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie oceny wniosków. 

Uchwała nr IV/11/2019 w sprawie oceny wniosku nr 33/RDG/2019 

Uchwała nr IV/12/2019 w sprawie oceny wniosku nr 34/RDG/2019 
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Uchwała nr IV/13/2019 w sprawie oceny wniosku nr 35/RDG/2019 

Rada jednogłośnie podjęła uchwały. Za było 7 osób, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. 

 

Uchwały do złożonych wniosków stanowią załączniki do protokołu. Karty weryfikacyjne 

znajdują się w biurze wraz z wnioskami. 

 

Ad. 7 

Rada przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie przyjęcia list operacji wybranych do 

finansowania. 

1. Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę nr IV/14/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji 

wybranych do finansowania w naborze 16/2019 – Podejmowanie działalności 

gospodarczej. 

2. Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę nr IV/15/2019 w sprawie przyjęcia listy operacji 

wybranych do finansowania w naborze 17/2019 – Rozwijanie działalności 

gospodarczej. 

Ad. 8 

Wolnych głosów i wniosków nie było. 

Obrady zakończyły się o godzinie 9:30. 

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. 

 

 

 

 

Protokolant                                                                                                                   Przewodniczący 

 

 

 


