Protokół z posiedzenia Rady LGD Krajna Złotowska z dnia 28.04.2017 r.
Posiedzenie Rady LGD Krajna Złotowska odbyło się w godzinach 15.30-17.00 w siedzibie LGD
Krajna Złotowska, w celu ponownego omówienia protestu dot. Jaromira Smietany.

Udział wzięło: 9 osób zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór sekretarzy posiedzenia, stanowiących komisję skrutacyjną.
4. Podjęcie uchwał w sprawie oceny i wyboru operacji w zakresie zgodności z lokalnymi
kryteriami wyboru.
5. Ocena wniosku w ramach złożonego protestu.
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad.
W posiedzeniu Rady uczestniczyli również: Dyrektor Biura LGD Marek Romaniec, kierownik ds.
wdrażania LSR Paweł Michalski oraz pracownik LGD Hanna Zawada.
Na protokolanta posiedzenia Rady został wyznaczony pracownik p. Hanna Zawada.
Posiedzenie Rady w ramach naborów wniosków 4/2017 otworzył Przewodniczący Rady – Pan Roman
Grzebel.
Rada jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad.
Na podstawie złożonych podpisów na liście obecności w chwili otwarcia posiedzenia Przewodniczący
stwierdził prawomocność (quorum) posiedzenia.
Następnie przystąpiono do wyboru Sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną.
Jednogłośnie zostali wybrani Piotr Kozłowski i Piotr Wandas.
Przewodniczący Rady przedstawił zmiany do uchwały 26/2017.
Rada podjęła uchwałę
Uchwała nr 45/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie
kwoty wsparcia do wniosku.
Następnie przewodniczący Rady odczytał pismo, które zostało nadesłane z Urzędu Marszałkowskiego
dotyczące złożonego protestu przez pana Jaromira Smietana, które umotywowane jest prośbą o
ponowne rozpatrzenie wniosku.
Rada przystąpiła do oceny wniosku.

Rada ponownie oceniła wniosek pod kątem spełnienia przez wnioskodawcę lokalnych kryteriów
wyboru i podtrzymała swoje stanowisko z posiedzenia w dniu 14.03.2017 w zakresie przyznania
punktów w kryterium „ochrona środowiska i klimatu”.

Szczegółowe uzasadnienie decyzji Rady LGD zawarte jest w uzasadnieniu do uchwały Rady LGD nr
46/2017, którą Rada podjęła. Za podjęciem uchwały było 8 osób, 1 wstrzymująca i żadna z osób
przeciw.
W wyniku ponownej oceny wniosek uzyskał 20,89 pkt. Przedmiotowa lista została zmieniona i
umieszczona na stronie LGD Krajna Złotowska.
Wolne wnioski -wolnych wniosków nie było.
Przewodniczący zakończył posiedzenie o godzinie

