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Protokół z Posiedzenia Rady  

LGD „Razem na Piaskowcu”  

W dniach 11 maja - 06 czerwca 2017 roku   

Biuro LGD Szydłowiec 

ul. Kolejowa 36b 

 

W dniu 11 maja 2017 roku w biurze Stowarzyszenia odbyło się posiedzenie Rady Programowej 

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” w celu przeprowadzenia 

oceny wniosków w ramach przeprowadzonych naborów wniosków”  

• 1/ 2017/G: dla przedsięwzięcia 1.2.1 inicjatywy na rzecz aktywizacji, integracji i 

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

 

• 2/ 2017/G: dla przedsięwzięcia 1.2.3 Organizacja działań mających na celu rozwój 

podmiotów kultywujących lokalne tradycje  

 

W dniu 11 maja 2017 w posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady: 

 

1. Bojanowicz Anna 

2. Burek Małgorzata 

3. Kisiel Magdalena 

4. Witkowski Tomasz 

5. Sroczyński Leszek 

6. Woźniak Zdzisław 

7. Ziomek Marta 

8. Plewa Marek 

9. Sylwia Lech 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły: Pani Agnieszka Idzik Napiórkowska – Dyrektor Biura i 

Pani Dorota Sykulska – pracownik biura.  

 

1. Przewodnicząca powitała zebranych i przystąpiła do sprawdzenia listy obecności, która 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono qworum.  

2. Przewodnicząca na protokolanta zaproponowała Panią Magdalenę Kisiel, która wyraziła 

zgodę. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie przez członków rady.  

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad, który został przyjęty przez 

aklamację.  

3. Po zatwierdzeniu porządku obrad Przewodnicząca przedstawiła członkom Rady listy 

wniosków w ramach ww. przeprowadzonych naborów, które zostały pozytywnie ocenione na 

etapie wstępnej weryfikacji. Listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w 

ramach naboru: 2/2017/G zostały zatwierdzone jednogłośnie Uchwałą nr: 

 

• 19/2017 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia 

w ramach naboru 2/2017/G 
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4. W dalszej części posiedzenia Pani przewodnicząca wyjaśniła konieczność wypełnienia 

oświadczeń dot. przynależności do grup interesów, po czym zarządziła wypełnienie ich przez 

członków Rady, odpowiednio do poszczególnego naboru wniosków tj. 2/2017/G. Na podstawie 

złożonych oświadczeń przygotowane zostały rejestry interesów członków Rady, które zostały 

zatwierdzone jednogłośnie Uchwałą nr:  

• 20/2017 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 

2/2017/G 

5. Następnie Przewodnicząca przypomniała zebranym zasady bezstronności. Poprosiła o  

wypełnienie przez członków Rady biorących udział w posiedzeniu, oświadczeń o bezstronności 

w ramach naboru 2/2017/G. Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowano listy członków 

Rady biorących udział w ocenie w ramach naborów: 2/2017/G.  

Lista członków Rady biorących udział w ocenie  została przyjęta jednogłośnie uchwałą nr 

21/2017 w sprawie przyjęcia listy członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru 

2/2017/G,  

6.Na podstawie list członków Rady biorących udział w ocenie, stworzono trzyosobowe zespoły 

oceniające wnioski z naboru 2/2017/G. Uchwała nr 22/2017 w sprawie  Wyboru zespołów 

radnych oceniających wnioski została przyjęta jednogłośnie.  

Zespoły Radnych podjęły prace związane z zapoznaniem się z wnioskami z naboru 2/2017/G 

oraz przyznaniem punktów zgodnie z obowiązującymi lokalnymi kryteriami naboru.. 

Następnie Przewodnicząca otworzyła dyskusje nt. proponowanych ocen, do których 

Członkowie Rady odnosili swoje uwagi. 

7. W tym miejscu Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę w posiedzeniu. 

8. W dniu 25 maja 2017 roku w biurze Stowarzyszenia wznowiono posiedzenie Rady 

Programowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” w celu 

przeprowadzenia oceny wniosków w ramach naboru: 1/2017/G 

 W posiedzeniu w dniu 25 maja 2017 roku wzięli udział: 

1. Bojanowicz Anna 

2. Burek Małgorzata 

3. Kisiel Magdalena 

4. Sroczyński Leszek 

5. Woźniak Zdzisław 

6. Ziomek Marta 

7. Plewa Marek 

8. Sylwia Lech 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Dorota Sykulska- pracownik biura 

9. Przewodnicząca powitała zebranych i przystąpiła do sprawdzenia listy obecności, 

stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Po sprawdzeniu obecności 

stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana do podejmowania decyzji liczba 

członków Rady.  

11. W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca przedstawiła członkom Rady listy wniosków 

w ramach ww. przeprowadzonych naborów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie 

wstępnej weryfikacji. Listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach 

naboru: 1/2017/G zostały zatwierdzone jednogłośnie Uchwałą nr: 

• 23/2017 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia 

w ramach naboru 1/2017/G 
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10. Przewodnicząca wyjaśniła konieczność wypełnienia oświadczeń dot. przynależności do 

grup interesów, po czym zarządziła wypełnienie ich przez członków Rady, odpowiednio do 

poszczególnego naboru wniosków tj. 1/2017/G. Na podstawie złożonych oświadczeń 

przygotowane zostały rejestry interesów członków Rady, które zostały zatwierdzone 

jednogłośnie Uchwałą nr:  

• 24/2017 w sprawie zatwierdzenia rejestru interesów członków Rady dotyczącego naboru 

1/2017/G 

11. Następnie Przewodnicząca przypomniała zebranym zasady bezstronności. Poprosiła o  

wypełnienie przez członków Rady biorących udział w posiedzeniu, oświadczeń o bezstronności 

w ramach naboru 1/2017/G. Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowano listy członków 

Rady biorących udział w ocenie w ramach naborów: 1/2017/G.  

Lista członków Rady biorących udział w ocenie  została przyjęta jednogłośnie uchwałą nr 

25/2017 w sprawie przyjęcia listy członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru 

1/2017/G,  

12.Na podstawie list członków Rady biorących udział w ocenie, stworzono trzyosobowe 

zespoły oceniające wnioski z naboru 1/2017/G. Uchwała nr 26/2017 w sprawie  Wyboru 

zespołów radnych oceniających wnioski została przyjęta jednogłośnie.  

Zespoły Radnych podjęły prace związane z zapoznaniem się z wnioskami z naboru 1/2017/G 

oraz przyznaniem punktów zgodnie z obowiązującymi lokalnymi kryteriami naboru.. 

Następnie Przewodnicząca otworzyła dyskusje nt. proponowanych ocen, do których 

Członkowie Rady odnosili swoje uwagi. 

13.Po wyczerpaniu tematu Przewodnicząca Rady p. Anna Bojanowicz zarządziła kolejną 

przerwę w obradach Rady. 

14. W dniu 06 czerwca 2017 roku w biurze Stowarzyszenia wznowiono posiedzenie Rady 

Programowej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” w celu 

kontynuowania oceny wniosków w ramach naborów: 1/2017/G oraz 2/2017/G. 

 W posiedzeniu w dniu 06 czerwca 2017 roku wzięli udział: 

1. Bojanowicz Anna 

2. Burek Małgorzata 

3. Kisiel Magdalena 

4. Sroczyński Leszek 

5. Woźniak Zdzisław 

6. Ziomek Marta 

7. Plewa Marek 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Dorota Sykulska- pracownik biura oraz Agnieszka Idzik- 

Napiórkowska- dyrektor biura 

15. Przewodnicząca powitała zebranych i przystąpiła do sprawdzenia listy obecności, 

stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, 

że w posiedzeniu bierze udział wymagana do podejmowania decyzji liczba członków Rady.  

16. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad poszczególnymi Uchwałami w sprawie oceny 

poszczególnych wniosków:  

a) w ramach naboru 2/2017/G Członkowie Rady Programowej przystąpili do głosowania 

nad Uchwałami:  
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• 27/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/1. Uchwałę przyjęto przy jednym 

głosie wstrzymującym,  

• 28/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/2. Uchwałę przyjęto przy jednym 

głosie wstrzymującym,  

• 29/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/3. Uchwałę przyjęto przy jednym 

głosie wstrzymującym,  

• 30/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/4. Uchwałę przyjęto przy jednym 

głosie wstrzymującym,  

• 31/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/5. Uchwałę przyjęto przy jednym 

głosie wstrzymującym,  

• 32/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/6. Uchwałę przyjęto przy jednym 

głosie wstrzymującym,  

• 33/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/7. Uchwałę przyjęto przy jednym 

głosie wstrzymującym,  

• 34/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/8. Uchwałę przyjęto przy jednym 

głosie wstrzymującym,  

• 35/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/9. Uchwałę przyjęto jednogłośnie,  

• 36/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/10. Uchwałę przyjęto przy dwóch 

głosach wstrzymujących,  

• 37/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/11. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, 

• 38/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/12. Uchwałę przyjęto przy jednym 

głosie wstrzymującym,  

• 39/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/13. Uchwałę przyjęto przy jednym 

głosie wstrzymującym,  

• 40/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/14. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, 

• 41/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/15. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, 

• 42/2017 w sprawie oceny wniosku nr 2/2017/G/16. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, 

 

b) w ramach naboru 1/2017/G Członkowie Rady Programowej przystąpili do głosowania 

nad Uchwałami:  

• 43/2017 w sprawie oceny wniosku nr 1/2017/G/1. Uchwałę przyjęto przy jednym 

głosie wstrzymującym,  

• 44/2017 w sprawie oceny wniosku nr 1/2017/G/2. Uchwałę przyjęto przy dwóch 

głosach wstrzymujących,  

• 45/2017 w sprawie oceny wniosku nr 1/2017/G/3. Uchwałę przyjęto przy jednym 

głosie wstrzymującym,  

• 46/2017 w sprawie oceny wniosku nr 1/2017/G/4. Uchwałę przyjęto przy jednym 

głosie wstrzymującym, 

• 47/2017 w sprawie oceny wniosku nr 1/2017/G/5. Uchwałę przyjęto przy jednym 

głosie wstrzymującym,  

• 48/2017 w sprawie oceny wniosku nr 1/2017/G/6. Uchwałę przyjęto przy jednym 

głosie wstrzymującym,  

• 49/2017 w sprawie oceny wniosku nr 1/2017/G/7. Uchwałę przyjęto przy jednym 

głosie wstrzymującym,  

• 50/2017 w sprawie oceny wniosku nr 1/2017/G/8. Uchwałę przyjęto jednogłośnie,  

• 51/2017 w sprawie oceny wniosku nr 1/2017/G/9. Uchwałę przyjęto jednogłośnie,  
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• 52/2017 w sprawie oceny wniosku nr 1/2017/G/10 Uchwałę przyjęto przy jednym 

głosie wstrzymującym,  

• 53/2017 w sprawie oceny wniosku nr 1/2017/G/11. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, 

• 54/2017 w sprawie oceny wniosku nr 1/2017/G/12. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, 

• 55/2017 w sprawie oceny wniosku nr 1/2017/G/13. Uchwałę przyjęto przy jednym 

głosie wstrzymującym,  

• 56/2017 w sprawie oceny wniosku nr 1/2017/G/14. Uchwałę przyjęto jednogłośnie, 

• 57/2017 w sprawie oceny wniosku nr 1/2017/G/15. Uchwałę przyjęto przy jednym 

głosie wstrzymującym,  

• 58/2017 w sprawie oceny wniosku nr 1/2017/G/16. Uchwałę przyjęto przy jednym 

głosie wstrzymującym,  

17. Sprawy różne 

Pani Przewodnicząca przedstawiła członkom rady pismo które wpłynęło do biura w dniu 2 

czerwca 2017 r. od Zakładu Produkcji Śrub MET-MARK Spółka z o.o ul. Sowińskiego 6 26-

500 Szydłowiec z prośbą o wydanie opinii na realizację operacji zgodnie z umową ze 

Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach z dnia 28.04.2017 r w dwóch 

etapach tj. I etap dotyczy zakupu tokarki CNC w kwocie 389 150,00 zł do końca lipca 2017 r, 

II etap dotyczy zakupu nagrzewnicy indukcyjnej w kwocie 56 200,00 zł do końca grudnia 2017 

r . Prośbę swoją beneficjent umotywował tym, iż dostawcy tokarki zrealizują termin zawarty 

we wniosku o przyznanie pomocy natomiast w przypadku nagrzewnicy indukcyjnej termin 

realizacji jest dłuższy tj. do końca grudnia b.r. W związku z powyższym Rada Programowa 

Stowarzyszenie LGD Razem na Piaskowcu po zapoznaniu się ponownie z wnioskiem o 

przyznanie pomocy na operację rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn nr 

wniosku 2016/2/8 wyraziła pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.  

Przyjęto jednogłośnie uchwałę nr 59/2017 w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku nr 

2016/1/8 na operację” Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn”  

18.Przewodnicząca Rady  podziękowała Członkom Rady za przybycie, po czym zamknęła 

posiedzenie Rady 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________    ______________________ 

               Protokolant         Przewodnicząca Rady 
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