
Protokół z Posiedzenia Rady 

Lokalnej Grupy Działania "Region Włoszczowski" 

odbytego w dniu 03.12.2020 r. 

W dniu 03.13.2020 r. o godzinie 14:00 w budynku Internatu Zespołu Szkół nr 3  

im. S. Staszica we Włoszczowie odbyło się posiedzenie Rady LGD w sprawie rozstrzygnięcia 

protestów dotyczących: 

- wniosku 8/1/2020 złożonego na Konkurs 1/2020 przez Martę Giec, Bebelno Kolonia 14, 29-

100 Włoszczowa 

- wniosku 12/1/2020 złożonego na Konkurs 1/2020 przez Łukasza Batorskiego, Kurzelów, ul. 

Kolonie 9, 29-100 Włoszczowa 

W posiedzeniu udział wzięło 9 Członków Rady. 

Zebranie odbyło się według przyjętego porządku obrad: 

1. Otwarcie Posiedzenia Rady. 

2. Stwierdzenie quorum 

3. Złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przez członków Rady na ręce 

Przewodniczącego oraz przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków 

Rady do rozstrzygnięcia protestu. 

4. Określenie możliwych grup interesu. 

5. Wszczęcie procedury LGD w sprawie rozstrzygnięcia protestów, dotyczących wniosków 

8/1/2020 oraz 12/1/202 złożonych na Konkurs 1/2020, przedstawienie przez Przewodniczącego 

Rady informacji na temat złożonych wniosków oraz odczytanie protokołu z posiedzenia 

Zespołu Konkursowego i Komisji Odwoławczej z dnia 02.12.2020r. w sprawie wniesionych 

protestów. 

6. Ustalenie członków Rady biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji w 

sprawie rozstrzygnięcia protestów w sprawie rozstrzygnięcia protestów na podstawie 

złożonych oświadczeń oraz przyjęcie Uchwały w sprawie ustalenia składu Rady do 

rozstrzygnięcia złożonych protestów. 

7. Przyjęcie Uchwał w sprawie decyzji Rady dotyczącej rozstrzygnięcia złożonych protestów. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie Posiedzenia Rady 

Ad. 1  

Otwarcia zebrania dokonał Przewodniczący Rady p. Stanisław Herej.  

Ad. 2 

Po powitaniu wszystkich zebranych na Posiedzeniu Rady na podstawie listy obecności 

stwierdzono quorum oraz prawomocność posiedzenia. Następnie na protokolanta Zebrania 

wybrano Panią Annę Cykowską 



Ad.3 

Deklarację bezstronności podpisało 8 członków Rady. Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę 

Rady nr 50/2020 w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji. 

Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu. 

Ad. 4  

Następnie określono grupy interesu poprzez wpisanie do Rejestru, który stanowi załącznik do 

Protokołu.  W związku z tym, że Pani Helena Otfinowska, Pan Mirosław Holota i Pani Joanna 

Burzawa są Członkami Komisji Odwoławczej, powołanej do Konkursu 1/2020 nie mogli brać 

udziału w głosowaniu i opuścili salę narad. 

 

Ad.5 

W punkcie tym Pan Przewodniczący przekazał informację na temat wniosków, złożonych na 

Konkurs 1/2020: 

-  8/1/2020 przez Pania Martę Giec, Bebelno Kolonia 14, 29-100 Włoszczowa, 

- 12/1/2020 przez Pana Łukasza Batorskiego, Kurzelów, ul. Kolonie 9, 29-100 Włoszczowa 

Oraz odczytał wniesione protesty oraz protokół z Posiedzenia Zespołu Konkursowego i 

Komisji Odwoławczej z dnia 02.12.2020r., w sprawie złożonych protestów – kopie 

wniesionych protestów i protokół z posiedzenia Zespołu Konkursowego i Komisji 

Odwoławczej został załączony. 

Członkowie Rady zapoznali się z wnioskami 8/1/2020 i 12/1/2020. 

 

 

Ad.6 

Na podstawie złożonych oświadczeń wybrano członków Rady biorących udział w głosowaniu 

przy podejmowaniu decyzji w sprawie rozstrzygnięcia protestów. Po weryfikacji zostało 

przeprowadzone losowanie w celu zmniejszenia liczebności osób mających prawo głosu w 

sektorze społecznym – nie został wylosowany Pan Janusz Pachulski. 

Przygotowano listę członków Rady do rozstrzygnięcia protestów dotyczących wniosków 

8/1/2020 i 12/1/2020, złożonych na Konkurs nr 1/2020.  

 

Lista członków Rady do rozstrzygnięcia protestów przedstawia się następująco: 

 

- Anna Cykowska, Jacek Ślezak – sektor gospodarczy – 40% 

- Stanisław Herej, Grzegorz Wierzbicki – sektor społeczny – 40 % 

- Andrzej Walasek – sektor publiczny – 20% 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 51/2020 w sprawie ustalenia członków 

Rady do rozstrzygnięcia protestów dotyczących wniosków nr 8/1/2020 i 12/1/2020 złożonych 

na Konkurs nr 1/2020. 

Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu. 

 

Ad. 7  

Członkowie Rady po zapoznaniu się ze złożonymi protestami, wnioskami oraz opinią Zespołu 

Konkursowego i Komisji Odwoławczej z dnia 02.12.2020r., podjęli decyzję w sprawie 



protestów, podtrzymując opinię wydaną przez Zespół Konkursowy i Komisji Odwoławczej 

oraz kierując protesty do Zarządu Województwa. 

Przyjęto Uchwałę nr 52/2020 w sprawie rozstrzygnięcia protestu dotyczącego wniosku nr 

8/1/2020 złożonego na Konkurs nr 1/2020 przez Martę Giec, Bebelno Kolonia 14, 29-100 

Włoszczowa 

Przyjęto Uchwałę nr 53/2020 w sprawie rozstrzygnięcia protestu dotyczącego wniosku nr 

12/1/2020 złożonego na Konkurs nr 1/2020 przez Łukasza Batorskiego, Kurzelów, 

 ul. Kolonie 9, 29-100 Włoszczowa. 

Uchwały Rady zostały przyjęte jednogłośnie, załączone do protokołu. 

 

Ad.8 i Ad. 9 

W punkcie tym Pan Przewodniczący podziękował zebranych za przybycie i w związku z 

brakiem wolnych wniosków, zakończył Zebranie. 

 

 

 


