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Protokół z posiedzenia  

Rady Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” 

nr 4/2017 z dnia 05.06.2017 r. 

 

Na posiedzeniu Rady SOLGD nr 4/2017, które odbyło się 05.06.2017 roku o godzinie 08.00 w Sali nr 
27  przy ul. Przemysłowej 27 w Ostrzeszowie udział wzięło 11 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. Rada dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osób: 
- Przewodniczący – Izabela Nowak  
- Zastępca – Jacek Nowicki  
- Zastępca – Robert Rokicki  
 

Komisja zostaje wybrana jednogłośnie. 
 

IV. Zakres 4/2017 Budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 
lub kulturalnej realizowana przez jednostki samorządu terytorialnego 
 
Zapoznanie się z materiałami: 
 

1. Omówienie 1 wniosku złożonego przez Gminę Kraszewice 

pt. MODERNIZACJA ŚCIEŻKI ZDROWIA Z ELEMENTAMI SIŁOWNI TERENOWEJ - 
MIEJSCE REKREACJI MIESZKAŃCÓW 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 11 osób (nieobecni: Magdalena Huehndorf –Kempa, Edward Skrzypek, Piotr Szymoniak, Karol 
Pawlik) 
11 osób bierze udział w ocenie (5 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 3 osoby sektor 
publiczny) 
0  osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 45 % 
- sektor gospodarczy – 27 % 
- sektor publiczny – 27 % 
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- 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, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- 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 Mikstat 
 
pt. PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W MIKSTACIE 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

Skład: 11 osób (nieobecni: Magdalena Huehndorf –Kempa, Edward Skrzypek, Piotr Szymoniak, Karol 
Pawlik) 
11 osób bierze udział w ocenie (5 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 3 osoby sektor 
publiczny) 
0  osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 45 % 
- sektor gospodarczy – 27 % 
- sektor publiczny – 27 % 

- 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, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

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

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

3. Omówienie 3 wniosku złożonego przez Powiat Ostrzeszowski 

pt. URZĄDZENIE OGÓLNODOSTĘPNEGO TERENU REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE 
SZKÓŁ NR 2 W OSTRZESZOWIE 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 
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Skład: 11 osób (nieobecni: Magdalena Huehndorf –Kempa, Edward Skrzypek, Piotr Szymoniak, Karol 
Pawlik) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
2  osoby wyłączone (Ilona Brej, Lech Janicki)  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44 % 
- sektor gospodarczy – 33 % 
- sektor publiczny – 22 % 

- 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, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

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

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

4. Omówienie 4 wniosku złożonego przez Miasto i Gminę Ostrzeszów 

pt. BUDOWA SCENY PRZY SALI WIEJSKIEJ W SZKLARCE MYŚLNIEWSKIEJ 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

Skład: 11 osób (nieobecni: Magdalena Huehndorf –Kempa, Edward Skrzypek, Piotr Szymoniak, Karol 
Pawlik) 
11 osób bierze udział w ocenie (5 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 3 osoby sektor 
publiczny) 
0  osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 45 % 
- sektor gospodarczy – 27 % 
- sektor publiczny – 27 % 

- 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, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

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

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 
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5. Omówienie 5 wniosku złożonego przez Miasto i Gminę Ostrzeszów 
 
pt. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W NIEDŹWIEDZIU 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

Skład: 11 osób (nieobecni: Magdalena Huehndorf –Kempa, Edward Skrzypek, Piotr Szymoniak, Karol 
Pawlik) 
11 osób bierze udział w ocenie (5 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 3 osoby sektor 
publiczny) 
0  osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 45 % 
- sektor gospodarczy – 27 % 
- sektor publiczny – 27 % 

- 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, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

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

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

V. Przegłosowanie uchwał: 

-  Uchwała nr 4/2017/J/1 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 4/2017/J/2 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 4/2017/J/3 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 4/2017/J/4 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 4/2017/J/5 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 4/2017/J/6 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 
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-  Uchwała nr 4/2017/J/7 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 4/2017/J/8 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

Podjęcie uchwał korygujących  

-  Uchwała nr 3/2017/R/1/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/2/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/3/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/4/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/5/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/6/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/7/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/8/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/9/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/10/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/11/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/12/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 
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-  Uchwała nr 3/2017/R/13/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/14/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/15/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/16/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/17/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/18/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/19/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/20/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/21/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/22/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/23/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/24/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

- Uchwała nr 1/2017/G/1/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 1/2017/G/2/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 1/2017/G/3/A 
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za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 1/2017/G/4/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 1/2017/G/5/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 1/2017/G/6/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 1/2017/G/7/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 1/2017/G/8/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

. -  Uchwała nr 1/2017/G/9/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 1/2017/G/10/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 1/2017/G/11/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 1/2017/G/12/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/G/1/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/G/2/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/G/3/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/G/4/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/G/5/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 
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-  Uchwała nr 2/2017/G/6/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/G/7/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/G/8/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/G/1/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/G/2/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/G/3/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/G/4/A 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

VI. Wyrażenie opinii w sprawie zmiany terminu wniosku Gminy Czajków. Odczytano pismo 
przedstawione przez Gminę Czajków w sprawie zmiany terminu realizacji projektu. Wszyscy 
członkowie Rady SOLGD wyrazili zgodę na zmianę terminu.  

VII. Wolne głosy i  wnioski 

- brak  

VIII. Zakończenie obrad   

                                                                                        Podpis Przewodniczącego: 

………………………………………… 

          Renata Kosmala   


