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Protokół z posiedzenia  

Rady Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” 

nr 1/2016 z dnia 03.11.2016 r. 

 

Na posiedzeniu Rady SOLGD nr 1/2016, które odbyło się 03.11.2016 roku o godzinie 08.00 w Sali nr 
27  przy ul. Przemysłowej 27 w Ostrzeszowie udział wzięło 14 członków Rady SOLGD (wg listy 
obecności).    
I. Przewodniczący Rady SOLGD Renata Kosmala dokonuje oficjalnego otwarcia posiedzenia 
oceniającego Rady oraz stwierdza prawomocność posiedzenia zgodnie z listą obecności.  
 
II. Przewodniczący przedstawia porządek obrad, który zostaje przyjęty jednogłośnie. 
 
III. Uzupełnienie upoważnień i oświadczeń dotyczących ochrony danych osobowych.  
 
IV. Rada dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osób: 
- Przewodniczący – Edward Skrzypek 
- Zastępca – Bogna Stysiak – Gałka  
- Zastępca – Barbara Wyrwas  
Komisja zostaje wybrana jednogłośnie. 
 
V. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady SOLGD, na którego jednogłośnie powołano Lecha 
Janickiego.  
 
Podjęcie uchwały nr 1/2016/1.  
za 14, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 
 
VI. Rozpoczęcie obrad: 

Zapoznanie się z materiałami: 
1. Omówienie 1 wniosku złożonego przez Gminę Czajków 

pt. UTWARDZENIE PLACU ZA BUDYNKIEM DOMU KULTURY W CZAJKOWIE  
NA CELE REKREACYJNO – KULTURALNE 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład: 14 osób (nieobecni: Magdalena Kempa)   
13 osób bierze udział w ocenie (6 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 3 osoby sektor 
publiczny) 
1 osoba wyłączona (Bogna Stysiak – Gałka)  
Parytety:  
-sektor społeczny – 46% 
- sektor gospodarczy – 31% 
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- sektor publiczny – 23% 
- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich                           

na lata 2014-2020 

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

2. Omówienie 2 wniosku złożonego przez Miasto i Gminę Grabów nad Prosną 

pt. PRZEBUDOWA DOMU MŁODEGO ROLNIKA W BUKOWNICY NA CELE 
KULTURALNO – REKREACYJNE 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład 14 osób (nieobecni: Magdalena Kempa)   
13 osób bierze udział w ocenie (6 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 3 osoby sektor 
publiczny) 
1 osoba wyłączona (Barbara Wyrwas)  
Parytety:  
- sektor społeczny – 46% 
- sektor gospodarczy – 31% 
- sektor publiczny – 23% 
 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich                           

na lata 2014-2020 

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

3. Omówienie 3 wniosku złożonego przez Miasto i Gminę Mikstat 

pt. WYKONANIE TRYBUN NA STADIONIE MIEJSKIM W MIKSTACIE WRAZ                           
Z MODERNIZACJĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład 14 osób (nieobecni: Magdalena Kempa)   
14 osób bierze udział w ocenie (6 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 4 osoby sektor 
publiczny) 
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0 osób wyłączonych  
Parytety:  
- sektor społeczny – 42% 
- sektor gospodarczy – 29% 
- sektor publiczny – 29% 
 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich                           

na lata 2014-2020 

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

4. Omówienie 4 wniosku złożonego przez Gminę Kobyla Góra 

pt. ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ KOBYLEJ GÓRY POPRZEZ 
BUDOWĘ ŚCIEŻKI EDUKACYJNO - PRZYRODNICZEJ PRZY ZBIORNIKU 
RETENCYJNYM BLEWĄZKA 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład 14 osób (nieobecni: Magdalena Kempa)   
14 osób bierze udział w ocenie (6 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 4 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
- sektor społeczny – 42% 
- sektor gospodarczy – 29% 
- sektor publiczny – 29% 
 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich                           

na lata 2014-2020 

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

5. Omówienie 5 wniosku złożonego przez Gminę Doruchów 

pt. SPACERKIEM Z ZALESIA PO WRZOSY - CHODNIK OD REKREACJI DO KULTURY - 
BUDOWA NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY DORUCHÓW - 
ETAP I SPACERKIEM Z ZALESIA PO WRZOSY - CHODNIK OD REKREACJI DO 
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KULTURY - BUDOWA NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY 
DORUCHÓW - ETAP I 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład 14 osób (nieobecni: Magdalena Kempa)   
14 osób bierze udział w ocenie (6 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 4 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 42% 
- sektor gospodarczy – 29% 
- sektor publiczny – 29% 
 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich                           

na lata 2014-2020 

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

VII. Przegłosowanie uchwał: 

- Uchwała nr 1/2016/2 

za 14, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

- Uchwała nr 1/2016/3 

za 14, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

- Uchwała nr 1/2016/4 

za 14, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

- Uchwała nr 1/2016/5 

za 14, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

- Uchwała nr 1/2016/6 

za 14, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

- Uchwała nr 1/2016/7 

za 14, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

- Uchwała nr 1/2016/8 



5 

 

za 14, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

- Uchwała nr 1/2016/9 

za 14, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

Pan Lech Janicki opuszcza posiedzenie Rady SOLGD.  

VIII. Wolne głosy i  wnioski 

- brak  

IX. Zakończenie obrad   

 

                                                                                        Podpis Przewodniczącego: 

 

………………………………………… 

          Renata Kosmala                                                                                                         

                                                                            

                                 
 


