
Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze”  

w dniu 06.09.2021 r. o godz. 13.00 

 

1. Otwarcie posiedzenia, podanie liczby obecnych, stwierdzenie prawomocności obrad (quorum). 

Otwarcia posiedzenia dokonał Zastępca Przewodniczącej Rady Decyzyjnej Sławomir Gruchała. 

Stwierdził obecność 9 osób i poinformował zebranych o prawomocności obrad. 

2. Ustalenie grup interesów w radzie oraz wyłączeń członków rady z procesu decyzyjnego 

poszczególnych wniosków: 

a) Członkowie rady obecni na posiedzeniu wypełnili deklaracje poufności i bezstronności, oraz 

b) wpisali się do Rejestru Interesów Członków Rady. 

3. Ustalenie list wniosków o dofinansowanie, które zostały pozytywnie lub negatywnie 

zweryfikowane na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru w podziale na nabory do 

PROW 2014-2020: 

a) przedstawienie list złożonych wniosków, 

b) zreferowanie przez pracownika Biura LGD wyników weryfikacji operacji, 

c) podjęcie uchwał w sprawie listy wniosków pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych na 

etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru: 

 uchwała Nr III/1/2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji pozytywnie 

zweryfikowanych na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru Nr 1/2021, 

 uchwała Nr III/2/2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji pozytywnie 

zweryfikowanych na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru Nr 2/2021, 

 uchwała Nr III/3/2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji pozytywnie 

zweryfikowanych na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru Nr 3/2021, 

 uchwała Nr III/4/2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji negatywnie 

zweryfikowanych na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru Nr 3/2021, 

 uchwała nr III/5/2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji pozytywnie 

zweryfikowanych na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru Nr 4/2021. 

Ad. 4.Głosowanie nad zgodnością z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

a) Członkowie Rady dokonali wypełnienia karty oceny w zakresie zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020, odbyła się dyskusja nad operacjami, 

b) Rada podjęła uchwałę Nr III/6/2021 w sprawie listy wniosków wymagających uzupełnienia 

przed ponowną oceną zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020.  

Członkowie Rady postanowili, że całościowe listy operacji ocenionych w zakresie zgodności z 

programem sporządzone zostaną na następnym posiedzeniu, po przeprowadzeniu procedury 

wezwania Wnioskodawców do uzupełnień.  

Ad. 5. Głosowanie nad zgodnością z LSR  

a) W celu dokonania wstępnej oceny członkowie Rady wyznaczyli zespoły, które dokonały 

wypełnienia kart oceny operacji.   

 

Zespół Nr 1 w składzie: Piotr Sobiech, Krzysztof Szlejter, Sławomir Gruchała, Maria Rolczyńska, 

Adam Kwast, oceniał operacje wg numeru wniosku: 



 

- LGDMM I/RW/PROW/0-1/2021/1 

- LGDMM I/RW/PROW/0-1/2021/11 

- LGDMM I/RW/PROW/0-1/2021/12 

- LGDMM I/RW/PROW/0-1/2021/19 

- LGDMM I/RW/PROW/0-1/2021/23 

- LGDMM I/RW/PROW/0-3/2021/2 

- LGDMM I/RW/PROW/0-3/2021/5 

- LGDMM I/RW/PROW/0-3/2021/6 

 

Zespół Nr 2 w składzie: Patrycja Ostrowska, Andrzej Klimek, Wojciech Sakowski, Waldemar 

Nieżorawski, oceniał operacje wg numeru wniosku: 

- LGDMM I/RW/PROW/0-1/2021/5 

- LGDMM I/RW/PROW/0-1/2021/8 

- LGDMM I/RW/PROW/0-1/2021/9 

- LGDMM I/RW/PROW/0-3/2021/7 

- LGDMM I/RW/PROW/0-3/2021/8 

- LGDMM I/RW/PROW/0-3/2021/11 

- LGDMM I/RW/PROW/0-3/2021/12 

Członkowie zespołu wypełnili karty oceny w/w operacji w zakresie zgodności z Lokalną Strategią 

Rozwoju. 

Po zakończeniu pracy w zespole przystąpiono do kolejnego etapu oceny zgodności z LSR. 

Wyznaczony przez Zespół przedstawiciel przedstawił kolejno rekomendacje Zespołu do oceny 

operacji przez zespół. Zespoły rekomendowały wszystkie oceniane wnioski do stwierdzenia 

zgodności z LSR. W trakcie przedstawiania rekomendacji odbyła się dyskusja nad operacjami i 

przedstawiciele Zespołów odpowiadali na pytania i udzielali dodatkowych informacji. 

Członkowie Rady dokonali odrębnego głosowania przez Radę zgodności z LSR dla poszczególnych 

operacji, z uwzględnieniem wyłączeń wynikających z wypełnionych deklaracji poufności i 

bezstronności, oraz przynależności do grup interesu członków Rady. Wyniki indywidualnej oceny 

(głosy TAK - operacja zgodna z LSR i NIE - operacja niezgodna z LSR) przedstawione zostaną w 

załączniku do uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych lub niezgodnych z Lokalną 

Strategią Rozwoju LGD „Mazurskie Morze”. 

Członkowie Rady postanowili, że całościowe listy operacji ocenionych w zakresie zgodności z LSR 

zostaną sporządzone na następnym posiedzeniu, po przeprowadzeniu procedury wezwania 

Wnioskodawców do uzupełnień.  

Przewodnicząca zakończyła posiedzenie. Zebrani ustalili termin kolejnego spotkania na 

27.09.2021 r., godz. 13.00.  

 

Sekretarz Rady Decyzyjnej   Zastępca Przewodniczącej Rady Decyzyjnej 

 

                Patrycja Ostrowska                     Sławomir Gruchała 

 


