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PROTOKÓŁ 
W dniu 21.08.2017 r.  o godzinie 15.30 –w siedzibie LGD Krajna Złotowska Al. Piasta 32 w Złotowie, 

odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania w celu rozpatrzenia protestu, który wpłynął  

w ramach przedsięwzięcia: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 w przedsięwzięciach:  

 

1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej: 

P. Marka Pawlaka „Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej małego przedsiębiorcy Marka 

Pawlaka, działającego pod firmą Zakład Usług Leśnych, poprzez wdrożenie nowej innowacyjnej usługi 

dotyczącej zrywki drewna w warunkach o podwyższonych wymaganiach z zakresu ochrony środowiska, 

oraz produkcji pelletu opałowego i podłoża ogrodowego, połączonej z utworzeniem trzech etatów pracy 

oraz zakupem specjalistycznych pojazdów i maszyn”. 

 

Informacje wstępne 
 

W chwili otwarcia posiedzenia na Sali było 5 członków Rady: 

1. Jerzy Ćwiszewski - sektor gospodarczy 

2. Roman Grzebel - sektor gospodarczy 

3. Piotr Kozłowski - sektor publiczny 

4. Magdalena Paciorek - sektor publiczny 

5. Piotr Wandas - sektor społeczny 

 

 

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również pracownik LGD Hanna Zawada. 

 

Na protokolanta posiedzenia Rady został wyznaczony pracownik p. Hanna Zawada. 

 

Posiedzenie Rady dotyczące omówienia wniosków, które wpłynęły w ramach protestu otworzył 

Przewodniczący Rady – Pan Roman Grzebel.  

 

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wybór sekretarzy posiedzenia, stanowiących komisję skrutacyjną. 

4. Rozpatrzenie wniosku w ramach złożonego protestu. 

5. Wolne wnioski. 

6. Zamknięcie obrad. 

  

Rada jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad. 

 

Na podstawie złożonych podpisów na liście obecności w chwili otwarcia posiedzenia Przewodniczący 

stwierdził prawomocność (quorum)  posiedzenia.  
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Następnie przystąpiono do wyboru Sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną. 

Jednogłośnie zostali wybrani Piotr Kozłowski i Piotr Wandas. 

 

Przed rozpoczęciem omawiania wniosku o przyznanie dofinansowania, Przewodniczący Rady dokonał 

analizy złożonych  przez członków  Rady deklaracji bezstronności oraz poufności wobec 

Wnioskodawcy. 

 

Przewodniczący poinformował członków Rady, że w ramach naboru wpłynął 1 protest  na 

przedsięwzięcie: 

 

1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej: 

 

Wniosek LGDKZ/1/6/2017: Wnioskodawca Marek Pawlak, tytuł operacji „Wsparcie rozwoju 

działalności gospodarczej małego przedsiębiorcy Marka Pawlaka, działającego pod firmą Zakład Usług 

Leśnych, poprzez wdrożenie nowej innowacyjnej usługi dotyczącej zrywki drewna w warunkach  

o podwyższonych wymaganiach z zakresu ochrony środowiska, oraz produkcji pelletu opałowego  

i podłoża ogrodowego, połączonej z utworzeniem trzech etatów pracy oraz zakupem specjalistycznych 

pojazdów i maszyn”. 

 

Protest został przedstawiony przez Przewodniczącego Rady.  

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 67/2017 w sprawie rozpatrzenia protestu podtrzymującą 

stanowisko wyrażone w uchwale nr 56/2017 z dnia 28.07.2017 r.  

 

Wolne wnioski –wolnych wniosków nie było. 

 

Przewodniczący Rady zakończył  posiedzenie 21.08.2017 r. o godzinie 16.30. 

 

 

 

Protokolant       Przewodniczący Rady 

 

 

………………………….                                                            …..…………………………….. 

 

 

 


