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Protokół z Posiedzenia Rady  

LGD „Razem na Piaskowcu”  

15-03-2019 roku,  

Biuro LGD Szydłowiec 

Ul. Kolejowa 36b 

 

W dniu 15-03-2019 r. roku w biurze Stowarzyszenia odbyło się posiedzenie Rady Programowej 

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu”, w celu uznania operacji 

własnej za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju i przyznania punktów wg lokalnych kryteriów 

wyboru dla przedsięwzięcia 1.1.7 Aplikacja promująca zasoby LGD. 

W dniu 15.03.2019 roku w posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady: 

1. Bojanowicz Anna- sektor społeczny mieszkanka gminy Borkowice  

2. Bryzik Jacek - sektor publiczny 

3. Burek Małgorzata- sektor publiczny mieszkanka gminy Orońsko 

4. Kisiel Magdalena- sektor społeczny mieszkanka gminy Szydłowiec 

5. Książek Dorota - sektor społeczny mieszkaniec gminy Mirów 

6. Plewa Marek- sektor publiczny mieszkaniec gminy Szydłowiec 

7. Sroczyński Leszek- sektor gospodarczy mieszkaniec gminy Chlewiska  

8. Sykulska Dorota – sektor społeczny 

9. Ziomek Marta- sektor publiczny 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła: Pani Agnieszka Idzik Napiórkowska – Dyrektor Biura. 

 

Przewodnicząca powitała zebranych i przystąpiła do sprawdzenia listy obecności, która stanowi 

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

W punkcie wybór sekretarza posiedzenia Rady, padła propozycja aby funkcę tę objęła pani 

Anna Bojanowicz. Wniosek został zaakceptowany jednogłośnie przez członków rady.  

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała porządek obrad, który został przyjęty przez 

aklamację. 

 

                Porządek obrad: 

 

1. Przywitanie uczestników. 

2. Stwierdzenie quorum i zapoznanie uczestników z porządkiem obrad. 

3. Wybór Sekretarza Posiedzenia Rady 

4. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych 

    kryteriów wyboru wniosków złożonych w ramach konkursu 2019/1/OW/1 

5. Zamknięcie Posiedzenia Rady. 

 

http://www.razemnapiaskowcu.pl/
mailto:biuro@razemnapiaskowcu.pl


LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – RAZEM NA PIASKOWCU 
          Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec 

  Biuro: Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec  ul. Kolejowa 36b, 26-500 Szydłowiec 
www.razemnapiaskowcu.pl                     biuro@razemnapiaskowcu.pl       

 

                           
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Przewodnicząca Rady p. Anna Bojanowicz wszczęła procedurę oceny zgodności  operacji    

z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu 

2019/1/OW/1: 

a) Przewodnicząca wyjaśniła konieczność wypełnienia oświadczeń dot. przynależności do grup 

interesów, po czym zarządziła wypełnienie ich przez członków Rady. Na podstawie złożonych 

oświadczeń przygotowany został rejestr interesów członków Rady, które zostały zatwierdzone 

jednogłośnie Uchwałą nr 32/2019.  

Uchwała została podjęta przy udziale 4 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 

44,44 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z 

reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy 

podejmowaniu ww. uchwał 

b) Następnie przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę nr 33/2019 zatwierdzającą listę 

członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 2019/1/OW. 

c) W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca przedstawiła członkom Rady, wniosek nr 

2017/1/OW/1 o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  

z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności 

gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020- tj. wniosek na operację własną, który wpłynął 

na ręce Przewodniczącej Rady 1 marca 2019 r., od Zarządu Stowarzyszenia LGD „Razem na 

Piaskowcu”. 

Rada Stowarzyszenia zajęła się oceną zgodności operacji z LSR, zgodnie z kartą oceny 

zgodności operacji z LSR. Radni głosowali osobno nad poszczególnymi elementami oceny 

zgodności operacji z LSR i uznali że operacja jest zgodna z LSR. W załączeniu wypełniona 

Karta oceny zgodności operacji z LSR. 

Następnie przystąpiono do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. 

Członkowie Rady dokonali oceny zgodnie z Kartą oceny według lokalnych kryteriów wyboru 

operacji własnej. Radni kolejno głosowali nad każdym z kryteriów co zostało odnotowane w 

Karcie. Rada na podstawie lokalnych kryteriów stwierdziła, że operacja otrzymała 35 punktów 

tj, spełnia wymóg osiągnięcia minimalnej liczby punktów. 

Przewodnicząca Rady wobec powyższego, przedstawiła projekt uchwały nr 34/2019 o 

wybraniu do realizacji operacji własnej Stowarzyszenia LGD „Razem na Piaskowcu” pn. 

„Aplikacja promująca zasoby LGD” 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 9 głosów za, 0 wstrzymało się, 0 przeciwko) 

Uchwała została podjęta przy udziale 4 osób reprezentujących sektor publiczny co stanowi 

44,44 % podejmujących decyzję. Żadna ze zidentyfikowanych grup interesów wynikających z 

reprezentowanego sektora lub miejsca zamieszkania nie miała więcej niż 49% głosów przy 

podejmowaniu ww. uchwał.  
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Przewodnicząca Rady  podziękowała Członkom Rady za przybycie, po czym zamknęła 

posiedzenie Rady. 

 

 

 

 

               ___________________________ 

   Podpis Przewodniczącej Rady 
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