
1 

 

 

 

(pieczęć) 
 
 
 

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia 

    Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Notecka” 

dotyczący naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz 
operacji własnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020". 

Zastępca Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia Anna Wójcik przywitała zebranych 
członków Rady Stowarzyszenia oraz przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia, Komisji 
Rewizyjnej i pracowników biura. 

Przewodniczący przedstawił porządek obrad w odniesieniu do pisma UM15-6933-
UM1510031/15 DOW.052.86.2015 w związku ze złożonym przez Panią Zuzannę 
Kozłowską w dniu 22.01.2018 roku protestem dotyczącym wniosku SPN/PIP/16/2017 
dla operacji „ASMAN klimatyczny partner. Podjęcie działalności gospodarczej” (premie)  

1. Powitanie zebranych przedstawicieli Rady, Zarządu, Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej oraz pracowników biura 

2. Przedstawienie informacji o ocenie wniosków  
3. Ponowna analiza protestu oraz wniosku nr SPN/PIP/16/2017 - „ASMAN 

klimatyczny partner. Podjęcie działalności gospodarczej” złożonego przez Panią 
Zuzannę Kozłowską.  

4. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 
Powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 1 Powitanie zebranych przedstawicieli Rady, Zarządu, Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej oraz pracowników biura. 

Prezes Zarządu Jacek Kaczmarek oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
Andrzej Głuchowski przywitali radnych oraz przedstawili wniosek i dotyczący tego   
protest.  Zastępca Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia Anna Wójcik otworzyła 
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posiedzenie i stwierdziła prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. W 
posiedzeniu brało udział 11 członków Rady (nieobecni: Radosław Rzeszowski, 
Damian Michałek, Mariusz Śmigielski oraz Robert Jędrzejczak). Zastępca 
Przewodniczącego Rady stwierdziła prawomocność obrad i zachowanie wymogu 
nie posiadania więcej niż 49% praw głosów żadnej grupy interesu w stosunku do 
wszystkich złożonych wniosków. 

Rada jednogłośnie powołała Komisję skrutacyjną w składzie: Joanna 
Szeligowska (Przewodniczący) oraz Monterial Jakub (członek Komisji).  

Na protokolanta zaproponowano Panią Weronikę Michalak-Borowicz - 
Pracownika Biura. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad. 2. Przedstawienie informacji o ocenie wniosków 
 Kierownik biura Łukasz Klapczyński po raz kolejny szczegółowo omówił kryteria 
oceny wniosków.  
 
 
Ad. 3. Analiza protestu oraz wniosku nr SPN/PIP/16/2017 - „ASMAN klimatyczny 
partner. Podjęcie działalności gospodarczej” – Zuzanna Kozłowska 

Radni po raz kolejny szczegółowo ocenili cały wniosek SPN/PIP/16/2017. W 
szczególności - kryterium, do którego wnioskodawczyni złożyła odwołanie -  nr 6 - 
realizacja projektów wpływających na obszary interwencji LSR radni po raz kolejny 
podtrzymali swoją ocenę i ponownie przyznali 0 punktów odwołując się przy tym do 
wniosku w/w Pani Kozłowskiej. W kryterium nr  13 - wpływ na środowisko po raz kolejny 
radni przyznali 2 punkty cytując fragmenty biznesplanu, iż operacja nie pogorszy stanu 
środowiska naturalnego, ale też go nie polepszy.  
Po ponownej ocenie została podtrzymana punktacja z pierwszego posiedzenia rady  
(41 punktów).  
Radni jednogłośnie zadecydowali, iż pozostają przy dotychczasowej ocenie wniosku.  
  
 
Ad.4 Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

Przewodniczący podziękował za udział i zaangażowanie wszystkich biorących 
udział w Posiedzeniu. 
Nie wniesiono żadnych głosów i wniosków. 
Na tym Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie . 
 
 
 
Protokolant                                                Przedstawiciel Rady Stowarzyszenia 
 
 
 
 
 
………………………….                                     …………………………………………. 
(pieczątka i podpis)                                                (pieczątka i podpis) 


