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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA  

„POJEZIERZE SUWALSKO-AUGUSTOWSKIE” 

SUWAŁKI 

15-16 marzec 2021 r. 

 

Dnia 15 marca 2021 roku o godz. 9.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w Suwałkach przy ul. Wesołej 22 rozpoczęło się dziesiąte 

posiedzenie Rady Stowarzyszenia poświęcone ocenie wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły w 

ramach naboru VI/2020.  

Posiedzenie Rady otworzyła Przewodnicząca  Rady – Pani Marta Boguszewska, który powitała 

wszystkich obecnych. Następnie na podstawie listy obecności, która potwierdzała obecność 13 osób 

(załącznik do protokołu) stwierdziła prawomocność obrad. Kolejnym punktem było przyjęcie 

porządku obrad przez uczestników posiedzenia: 

Proponowany porządek posiedzenia. 

1. Otwarcie posiedzenia Rady. 
2. Stwierdzenie prawomocności Rady. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Szkolenie: 

 Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach 
poddziałania  „Wsparcie  na wdrażanie  operacji  w  ramach strategii    rozwoju    
lokalnego kierowanego przez LGR „Pojezierze Suwalsko - Augustowskie””  

 Zasady oceny i wyboru projektów do finansowania  

 Zasady ewaluacji i monitoringu Lokalnej  Strategii  Kierowanej przez  LGR „Pojezierze 
Suwalsko - Augustowskie”   

5. Prezentacja syntetycznej informacji  poszczególnych wniosków o dofinansowanie według 
kolejności złożenia wniosków do biura LGR. 

6. Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących 
omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie). 

7. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku 
oddzielnie). 

8. Dyskusja nad wnioskiem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie). 
9. Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego 

wniosku oddzielnie).  
10. Przyjęcie listy rankingowej. 
11. Wybór operacji do dofinansowania lub ich niewybranie. 
12.  Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania. 
13. Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania. 
14. Wolne wnioski i zapytania. 
15. Zamknięcie obrad.    

Przewodnicząca  Rady zaproponowała, aby oceniać wnioski według  przedsięwzięć. Propozycja 

została zaakceptowana. 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.  

Przewodnicząca Rady przekazała głos Dyrektor LGR, która przeprowadziła szkolenia zgodnie z 

porządkiem obrad, 

Kolejnym punktem było złożenie przez członków Rady deklaracji poufności. Obecni wypełnili 

deklaracje bezstronności dotyczące wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1. 

Nikt z obecnych członków Rady nie wyłączył się z oceny, w  związku z tym, do oceny wniosków z 

tego działania przystąpiło 13 osób. Wymagane kworum zostało zachowane, a przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowili mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu.   
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Rada przystąpiła do oceny 3 wniosków, które wpłynęły w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1. Wszystkie  

wnioski zostały ocenione pozytywnie  na etapie weryfikacji wstępnej przeprowadzonej przez 

pracowników Biura LGR. Każdy wniosek był prezentowany przez Dyrektor LGR, a członkowie Rady 

oceniali poszczególne wnioski przyznając punkty w oparciu o przyjęte dla tej operacji kryteria i 

wypełniając dla każdego wniosku oddzielnie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru. 

Po zakończeniu oceny w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 nastąpiła  krótka przerwa podczas której  

posiedzenie musiały opuścić trzy osoby (Robert Bagiński, Zbigniew Mackiewicz i Izabela Piasecka) , 

natomiast na posiedzenie przybyła Pani Jolanta MalinowskaWiaktor. 

W przypadku Przedsięwzięcia 1.1.2, nikt z obecnych członków Rady nie wyłączył się z oceny. W 

związku z tym do oceny wniosków z tego działania przystąpiło 11 osób. Wymagane kworum zostało 

zachowane, a przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowili mniej niż 49% członków 

biorących udział w głosowaniu.   

Rada przystąpiła do oceny 21 wniosków, które wpłynęły w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1. Wszystkie  

wnioski zostały ocenione pozytywnie  na etapie weryfikacji wstępnej przeprowadzonej przez 

pracowników Biura LGR. Każdy wniosek był prezentowany przez Dyrektor LGR, a członkowie Rady 

oceniali poszczególne wnioski przyznając punkty w oparciu o przyjęte dla tej operacji kryteria i 

wypełniając dla każdego wniosku oddzielnie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru. W 

związku z nieprecyzyjnym zapisem Kryterium nr 7. Wkład własny wnioskodawcy w finansowaniu 

projektu, Rada na wniosek Pana Stefana Dojnikowskiego, jednogłośnie przegłosowała, że jeżeli 

deklarowany wkład własny jest wyższy o 5  p.p.  od minimalnego Wnioskodawca otrzyma 4 pkt. 

Po ocenie wniosków w ramach tego Przedsięwzięcia, w związku z późną porą, Przewodnicząca  Rady 

zakończyła posiedzenie i zaproponowała termin 16 marca na jego kontynuację. Propozycja została 

zaakceptowana przez członków Rady. 

Posiedzenie zostało wznowione we wtorek, 16 marca 2021 roku o godz. 9.00. Posiedzenie Rady 

otworzyła Przewodnicząca  Rady – Pani Marta Boguszewska, który powitała wszystkich obecnych. 

Następnie na podstawie listy obecności, która potwierdzała obecność 11 osób (załącznik do protokołu) 

stwierdziła prawomocność obrad.  

Obecni członkowie Rady wypełniły deklaracje poufności z Przedsięwzięcia 1.2.2.  Nikt z obecnych 

członków Rady nie wyłączył się z oceny. W związku z tym do oceny wniosków z tego działania 

przystąpiło 11 osób. Wymagane kworum zostało zachowane, a przedstawiciele poszczególnych grup 

interesu stanowili mniej niż 49% członków biorących udział w głosowaniu.  

Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny 24 wniosków, które wpłynęły w ramach 

Przedsięwzięcia 1.2.2. Wszystkie  wnioski zostały ocenione pozytywnie  na etapie weryfikacji 

wstępnej przeprowadzonej przez pracowników Biura LGR. Każdy wniosek był prezentowany przez 

Dyrektor LGR, a członkowie Rady oceniali poszczególne wnioski przyznając punkty w oparciu o 

przyjęte dla tej operacji kryteria i wypełniając dla każdego wniosku oddzielnie Karty oceny zgodności 

operacji z kryteriami wyboru.  

Po zakończeniu oceny Przewodnicząca  Rady zaproponowała przerwę, w trakcie której 

Przewodnicząca oraz pracownicy Biura LGR wypełnili Karty wyniku głosowania i sporządzili listy 

rankingowe dla poszczególnych Przedsięwzięć. 

Po wznowieniu posiedzenia członkowie Rady przystąpili do głosowania nad uchwałami. 

Uchwały od nr X/176/21 do nr X/223/21 zostały przyjęte jednogłośnie. 

Uchwały stanowią załącznik do protokołu. 

 

Po podjęciu uchwał Przewodnicząca podziękowała wszystkim członkom Rady i zakończyła 

posiedzenie. 

 

 

                                                                                                       Przewodnicząca  Rady  

                                                                                                           Marta Boguszewska 
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