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Dnia 18 sierpnia 2022 roku o godz. 9.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka                                 

w Suwałkach przy ul. Wesołej 22 rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Rady Stowarzyszenia 

poświęcone ocenie wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły w ramach naboru VII/2022.  

Posiedzenie Rady otworzył Prezes Zarządu – Pan Cezary Cieślukowski, który powitał wszystkich 

obecnych. Następnie, na podstawie listy obecności, która potwierdzała obecność 13 osób (załącznik do 

protokołu) stwierdził prawomocność obrad. Kolejnym punktem było przyjęcie porządku obrad 

(załącznik do protokołu) przez uczestników posiedzenia.  

Następnie  członkowie Rady przystąpili do kolejnego punktu posiedzenia, jakim był wybór 

Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących. Na Przewodniczącego rady została zgłoszona 

kandydatura Pani Marty Boguszewskiej, a na Wiceprzewodniczącego – Pani Izabeli Piaseckiej.                          

W tajnym głosowaniu wzięło udział 13 osób. Na Panią Martę Boguszewską oddano 13 głosów, a na 

Panią Izabelę Piasecką również 13 głosów. W wyniku głosowania Przewodniczącą rady została Pani 

Marta Boguszewska, a Wiceprzewodniczącą Pani Izabela Piasecka.  

Kolejnym punktem było szkolenie z zasad oceny i wyboru projektów do dofinansowania, które 

przeprowadził pracownik Biura LGR – Pan Leszek Żukowski. Szczegółowo została omówiona 

„Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia”, a także zasady pracy 

Rady wynikające z Regulaminu Rady. Omówione zostały również zasady wypełniania kart oceny                         

w oparciu o szczegółowe kryteria wyboru przyjęte dla każdego przedsięwzięcia w ramach naboru 

VII/2022.  

Po szkoleniu, posiedzenie Rady opuściły dwie osoby: Pani Izabela Piasecka i Pan Hubert Falkowski. 

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

wypełnili deklaracje bezstronności dotyczące wniosków złożonych w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2. Do 

oceny wniosków przystąpiło 11 osób. Wymagane kworum zostało zachowane, a przedstawiciel 

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

Każdy wniosek był prezentowany przez Przewodniczącą Rady, 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 przyjęli listę  operacji wybranych i niewybranych do 

dofinansowania (stanowią załącznik do protokołu), a następnie przystąpili do głosowania nad 

uchwałami. 

Uchwały od nr XIII/236/22 do nr XIII/245/22 zostały przyjęte jednogłośnie. 

Uchwały stanowią załącznik do protokołu. 

Po podjęciu uchwał Przewodnicząca podziękowała wszystkim członkom Rady i zakończyła 

posiedzenie. 

 

 

                                                                                                       Przewodnicząca  Rady  

                                                                                                           Marta Boguszewska 

 

 

mailto:biuro@lgr-pojezierze.eu
http://www.lgr-pojezierze.eu/

