
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia 

,,Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania” 
z dnia  1 marca 2017 roku 

 
w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19,2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na 
lata 2014-2020, zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy 
z działania „Podejmowanie działalności gospodarczej”. 
 
Zebranie zostało zwołane przez Panią Annę Mikołajewską - Wojtanowicz.  
Wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia oraz 
o planowanym porządku obrad. 
W zebraniu udział wzięli następujący członkowie Rady Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej 
Grupy Działania: 

1) Anna Mikołajewska - Wojtanowicz 
2) Sylwia Marek 
3) Maria Pertek  
4) Magdalena Zatorska 
5) Andrzej Wojciechowski 
6) Maciej Wolniewicz 
7) Jan Michałek 
8) Bartosz Sokulski 
9) Grzegorz Kaźmierczak 
 

Obecni na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia są według załączonej listy.   
Na 10 członków Rady Stowarzyszenia Czarnkowsko – Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania 
stwierdzono obecność 9 członków. Nie obecna była Pani Monika Piotrowska. Stanowiło to 
quorum.  
 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  
Działanie: Podejmowanie działalności gospodarczej 
3. Dokonanie uzupełnień braków / wyjaśnień do złożonej dokmentacji dotyczącej wyboru   
operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na 
lata 2014-2020, która została złożona do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego w dniu 13.12.2016 r. (ogłoszenie o naborze 2/2016). 
4. Podjęcie uchwał. 
5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.  
 
Ad.1. 
Otwarcie posiedzenia Rady dokonała Przewodniczący Rady Pani Anna Mikołajewska - 
Wojtanowicz. Zanim Rada przeszła do skadania uzupełnień oraz wyjaśnień Pani Anna 
Mikołajewska- Wojtanowicz odczytała pismo wzywające do dokonania poprawek w w/w 
zakresie. 
 
 
Następnie Przewodniczący Rady omówił porządek obrad, który przyjęty został jednogłośnie. 
 
 



Ad.2. 
Po stwierdzeniu quorum oraz odpowiedniego procentu parytetu pomiędzy partnerami 
w trakcie każdego głosowania Przewodniczący Rady zaproponował dwóch sekretarzy 
posiedzenia stanowiących Komisję Skrutacyjną. 
W skład Komisji Skrutacyjnej, którą członkowie LGD powołali jednogłośnie weszli:  

- Maria Pertek 
- Maciej Wolniewicz.  

 
 
 
Ad.3. 
Pani Anna Mikołajewska-Wojtanowicz – Przewodniczący Rady przedstawił członkom Rady 
braki i omyłki, które wymagają uzupełnienia bądź wyjaśnienia: 

1)  W procesie oceny błędnie przyznano złą punktację dotyczącą następujących operacji: 
CZ-T LGD /4/P-02/2016, CZ-T LGD/6/P-02/2016, CZ-T LGD/7/P-02/2016, CZ-T 
LGD/10/P-02/2016, CZ-T LGD/11/P-02/2016, CZ-T LGD/16/P-02/2016, CZ-T 
LGD/18/P-02/2016, CZ-T LGD/20/P-02/2016, CZ-T LGD/21/P-02/2016, CZ-T 
LGD/22/P-02/2016 – dokonano odpowiedniej korekty oceny w kartach oceny, 
uchwałach oraz listach operacji wybranych/ niewybranych; 
 

2) Wniosek CZ-T LGD/9/P-02/2016 – niezgodność w przyznaniej punktacji – dokonano 
odpowiedniej korekty oceny w kartach oceny, w uchwale oraz w liście operacji 
wybranych; 

 
3) Wniosek CZ-T LGD /5/P-02/2016 – niezgodność w przy znaniej punktacji – dokonano 

odpowiedniej korekty oceny w kartach oceny, w uchwale oraz w liście operacji 
wybranych; 
 

4) Wniosek CZ-T LGD/19/P-02/2016 – niezgodność w przy znaniej punktacji – dokonano 
odpowiedniej korekty oceny w kartach oceny, w uchwale oraz w liście operacji 
wybranych; 
 

 
5) Brak karty weryfikacji zgodności z PROW 2014-2020 Pana Bartosza Sokulskiego – 

stwierdzono, że do dokumentacji nie została załączona kopia karty; 

6) Barak karty oceny zgodności z LSR Pani Anny Mikołajewskiej  Wojtanowicz – 
stwierdzono, że do dokumentacji nie została załączona kopia karty; 

7) Nieprawidłowo wypełniono karty weryfikacji zgodności z PROW 2014-2020 w punkcie 
XI – dokonano korekty wszystkich karty oceny; 

8) Brak przeprowadzenia oceny w kartach weryfikacji zgodności z PROW 2014-2020 w 
punkcie VIII dotyczy następujących wniosków: CZ-T LGD/15/P-02/2016, CZ-T 
LGD/16/P-02/2016, CZ-T LGD/17/P-02/2016, CZ-T LGD/19/P-02/2016 – dokonano 
korekty karty weryfikacji w punkcie VII; 

 
9)  Nieprawidłowo wypełniono karty weryfikacji zgodności z PROW 2014-2020 w punkcie 

XVI dotyczy następujących wniosków: CZ-T LGD/18/P-02/2016, CZ-T LGD/19/P-
02/2016, CZ-T LGD/21/P-02/2016, CZ-T LGD/25/P-02/2016, CZ-T LGD/26/P-02/2016 
– dokonano korekty kart w punkcie XVI; 



10) Nieprawidłowe wypełnienie karty weryfikacji zgodności z PROW 2014-2020 w punkcie 
XVII dotyczy nastepujących wniosków: CZ-T LGD/5/P-02/2016, CZ-T LGD/18/P-
02/2016  - dokonano koreky kart w punkcie XVII; 

11) Brak wpisu na listę obecności Pani Anny Mikolejwskiej – Wojtanowicz w dniu 1 
grudnia 2016 roku pomimo wypełnienia przez nią dokumentacji konkursowej – Pani 
Anna Mikołajewska – Wojtanowicz uczestniczyła w posiedzeniu Rady, załączono 
oświadczenie, które wyjaśnia , że lista nie została podpisana przez nieuwagę, 

12)  Brak określenia zgodności w karcie weryfikacji zgodności z PROW 2014-2020 Pani 
Sylwii Marek – uzupełniono kartę; 

13) Brak kart oceny wg lokalnych kryteriów wyboru dla wniosków: CZ-T LGD/1/P-
02/2016, CZ-T LGD/3/P-02/2016, CZ-T LGD/15/P-02/2016, CZ-T LGD/26/P-02/2016 – 
stwierdzono, że nie dołączono kopii kart do dokumentacji; 

14)  Uchwała 49/I/2016 – dokonano korekty numeru identyfikacyjnego Wnioskodawcy,  

15) Uchwała 3/I/2016 – usunięto niespójności w treści uchwały, 

16)  Wniosek CZ-T LGD/5/P-02/2016 – Pan Jan Michałek w oświadczeniu wyjaśnił brak 
jakichkolwiek powiązań z Wnioskodawcą, 

17)  Potwierdzenie poprawności wypełnienia załącznika nr 1 do Regulaminu Rady przez 
Panią Sylwię Marek – dokonano uzupełnienia karty, 

 
18) Potwierdzenie poprawności wypełnienia załącznika nr 3 do Rgulaminu Rady Przez 

Pana Bartosza Sokulskiego – dokonano uzupełnienia karty, 

Pozostałe braki należą do kompetencji Pracowników Biura Czarnkowsko – Trzcianeckiej 
Lokalnej Grupy Działania i nie wymagają one obecności przedstawicieli Rady. 

 
Ad.4. 
Pani Anna Mikołajewska – Wojtanowicz odczytała propozycję uchwał po czym członkowie 
Rady przeszli do głosowania. 
Podejmowanie uchwały w głosowaniu jawnym. 
1) Uchwała Nr 11/I/2017 w sprawie korekty listy operacji wybranych do pomocy finansowej  

w  ramach poddziałania 19,2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020, 
zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy z działania 
„Podejmowanie działalności gospodarczej”. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
(oddano 9 głosów za).  

2) Uchwała Nr 12/I/2017 w sprawie korekty listy operacji  nie uzyskały minimum 
punktowego w ramach poddziałania 19,2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 
2014-2020, zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy 
z działania „Podejmowanie działalności gospodarczej”. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
(oddano 9 głosów za). 
 

 
 
 
 



Ad.5.  
Brak  
 
 
 
Przewodniczący zebrania podziękował wszystkim za przybycie. 
Na tym protokół zakończono. 

 
 
 
 

Protokołowała:  Anna Mikołajewska – Wojtanowicz                                                                                

 

 

Anna Mikołajewska - Wojtanowicz 

      Przewodniczący Rady Stowarzyszenia  

     Czarnkowsko – Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czarnków, 1 marca 2017 r.  


