Protokół z posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”
Odbytego w dniu 21.09.2017r.
W dniu 21.09.2017 r. o godzinie 15, w biurze LGD „Region Włoszczowski” odbyło się
posiedzenie Rady LGD w sprawie zatwierdzenie zmian w Procedurze wyboru i oceny
operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych
oraz w sprawie podjęcia Uchwał Rady LGD opiniujących zmiany operacji proponowane
przez beneficjentów, dotyczące następujących wniosków
- wniosek nr 2/2/2017 pt. „ Samozatrudnienie poprzez otwarcie działalności w zakresie
produkcji innowacyjnych frontów meblowych”, złożonej przez Konrada Olborskiego, ul.
Reymonta 32, 97-524 Kobiele Wielkie
- wniosek nr 4/1/2016 pt. „ Produkcja oraz sprzedaż filtrów studziennych”, złożonej przez
Bartłomieja Sukiennika, Zakrzówek Szlachecki 18, 97-561 Ładzice
Zebranie odbyło się według przyjętego porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Rady.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie wniosków beneficjentów o wydanie opinii Rady LGD dot. zmian
operacji proponowanych przez beneficjentów :
- wniosek nr 2/2/2017 pt. „ Samozatrudnienie poprzez otwarcie działalności w
zakresie produkcji innowacyjnych frontów meblowych”, złożonej przez Konrada
Olborskiego, ul. Reymonta 32, 97-524 Kobiele Wielkie
- wniosek nr 4/1/2016 pt. „ Produkcja oraz sprzedaż filtrów studziennych”, złożonej
przez Bartłomieja Sukiennika, Zakrzówek Szlachecki 18, 97-561 Ładzice
4. Złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przez Członków Rady
na ręce Przewodniczącego Obrad oraz przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy
bezstronnych członków Rady.
5. Określenie możliwych grup interesu.
6. Ustalenie członków Rady biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu Uchwał
Rady LGD opiniujących zmiany operacji proponowane przez beneficjenta.
7.

Podjęcie Uchwał Rady LGD opiniujących zmiany operacji
beneficjenta.

proponowane przez

8. Podjęcie Uchwały 186/2017 zmieniającej Uchwałę nr 5/2015 Rady LGD „Region
Włoszczowski” w sprawie przyjęcia procedury wyboru i oceny operacji w ramach
LSR
9 . Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Posiedzenia Rady
W posiedzeniu uczestniczyło 11 członków Rady - wg załączonej listy obecności.
W posiedzeniu uczestniczyli pracownicy Biura LGD
Ad.1
Otwarcia zebrania dokonał Dyrektor Biura LGD – Cezary Huć, ponieważ Przewodnicząca
Rady LGD była nieobecna. Następnie jednogłośnie dokonano wyboru Przewodniczącej

Posiedzenia Panią Ewę Trzonkowską. Na protokolanta posiedzenia wybrano jednogłośnie
Panią Katarzynę Dominik.
Ad.2
Po powitaniu wszystkich zebranych na Posiedzeniu Rady na podstawie listy obecności
stwierdzono quorum oraz prawomocność posiedzenia.
Ad.3
W punkcie tym Przewodnicząca Posiedzenia odczytała wnioski beneficjentów w sprawie
wydania opinii Rady na temat zmian we wnioskach proponowanych przez beneficjentów.
Wspomniane wnioski dotyczyły:
- wniosek nr 2/2/2017 pt. „ Samozatrudnienie poprzez otwarcie działalności w zakresie
produkcji innowacyjnych frontów meblowych”, złożonej przez Konrada Olborskiego, ul.
Reymonta 32, 97-524 Kobiele Wielkie
- wniosek nr 4/1/2016 pt. „ Produkcja oraz sprzedaż filtrów studziennych”, złożonej przez
Bartłomieja Sukiennika, Zakrzówek Szlachecki 18, 97-561 Ładzice
Członkowie Rady zapoznali się z wnioskami i proponowanymi zmianami.
Ad.4
Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady podpisali deklarację bezstronności – w
załączeniu protokołu.
Ad. 5
Następnie określono grupy interesu poprzez pisanie do Rejestru, który stanowi załącznik do
protokołu.
Ad.6
Na podstawie złożonych oświadczeń wybrano członków Rady biorących udział w głosowaniu
przy podejmowaniu decyzji w sprawie wydania opinii Rady dot. zmian we wnioskach.
Członkowie Rady biorący udział w rozpatrzeniu wniosków o wydanie Rady to:
- reprezentujący sektor gospodarczy: (36,36%) Sylwia Ziółkowska, Jacek Ślęzak, Patrycja
Zyzik – Rak, Mirosław Holota.
- reprezentujący sektor społeczny: (36,36%) Katarzyna Dominik, Jarosław Klimek, Jan
Młynarczyk, Waldemar Napora
- reprezentujący sektor publiczny: (27,27%) Ewa Trzonkowska, Andrzej Walasek, Joanna
Burzawa
Ad.7
W punkcie tym przystąpiono do głosowania nad Uchwałami w sprawie zmian w operacjach
proponowanych przez beneficjentów. Jednogłośnie przyjęto każdą z następujących Uchwał :
184/2017 oraz 185/2017. Uchwały stanowią załącznik do protokołu.
Ad. 8
W punkcie tym Przewodnicząca Zebrania poinformowała obecnych, że nikt nie zniósł uwag
do planowanych zmian w procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych
przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD. W związku z tym przystąpiono
do głosowania nad Uchwałą nr 186/2017, zmieniającą Uchwałę nr 5/2015 Rady LGD

„Region Włoszczowski” w sprawie przyjęcia procedury wyboru i oceny operacji w ramach
LSR. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik do protokołu
Ad. 9 i 10
W punkcie tym, w związku z brakiem wolnych wniosków, Przewodnicząca Posiedzenia
podziękowała członkom Rady za udział w posiedzeniu i zamknęła obrady.
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