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Protokół z posiedzenia  

Rady Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” 

nr 2/2017 z dnia 30.03.2017 r. 

 

Na posiedzeniu Rady SOLGD nr 2/2017, które odbyło się 30.03.2017 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 – Magdalena Huehndorf -Kempa 
- Zastępca – Ilona Brej 
- Zastępca – Arletta Janicka-Suleyman 
 
Komisja zostaje wybrana jednogłośnie. 
 
IV. Rozpoczęcie obrad: Zakres 1/2017/G/1 
Zapoznanie się z materiałami: 

1. Omówienie 1 wniosku złożonego przez Stowarzyszenie "Centrum Wiedzy i Nowych 
Technologii im. Jana Pawła II" 

pt. BUDOWA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO CWINT Z OBROTOWĄ 
KOPUŁĄ W PARZYNOWIE 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład: 11 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Karol Pawlik, Mariola Jastrzębska)   
11 osób bierze udział w ocenie (5 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 45% 
- sektor gospodarczy – 36% 
- sektor publiczny – 18% 

- wypełnienie karty oceny wstępnej oraz weryfikacja zgodności grantobiorcy z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 
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- 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 Ludowy Zespół Sportowy Kuźnia - Bobrek 

pt. BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI 
BOBROWNIKI 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład: 11 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Karol Pawlik, Mariola Jastrzębska)   
11 osób bierze udział w ocenie (5 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 45% 
- sektor gospodarczy – 36% 
- sektor publiczny – 18% 

- wypełnienie karty oceny wstępnej oraz weryfikacja zgodności grantobiorcy 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 Ludowy Zespół Sportowy w Siedlikowie  
 
pt. PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA BOISKU LZS 
SIEDLIKÓW   
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład: 11 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Karol Pawlik, Mariola Jastrzębska)   
11 osób bierze udział w ocenie (5 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
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Parytety:  
-sektor społeczny – 45% 
- sektor gospodarczy – 36% 
- sektor publiczny – 18% 

- wypełnienie karty oceny wstępnej oraz weryfikacja zgodności grantobiorcy 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 "Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Mąkoszyce i 
okolic Z INICJATYWĄ" 

pt. "KOCHANE MĄKOSZYCE, AKTYWNIE BĘDĄ SPĘDZAĆ ŻYCIE" - BUDOWA 
SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ W PARKU IM. BOGDANA KULLI 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład: 11 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Karol Pawlik, Mariola Jastrzębska)   
10 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
1 osoba wyłączona (Ilona Brej)  
Parytety:  
-sektor społeczny – 40% 
- sektor gospodarczy – 40% 
- sektor publiczny – 20% 

- wypełnienie karty oceny wstępnej oraz weryfikacja zgodności grantobiorcy 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. 

 

5. Omówienie 5 wniosku złożonego przez Fundację Nauki i Edukacji LEMAT 

pt. BUDOWA ŚCIEŻKI ZDROWIA W ROJOWIE (ROZPROSZONYCH ELEMENTÓW 
SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ URZĄDZEŃ DO STREET WORKOUT-U), 
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POSZERZONEJ O NAUKĘ SEGREGACJI ODPADÓW Z WYKORZYSTANIEM TABLIC 
EDUKACYJNYCH ORAZ APLIKACJI INTERNETOWEJ 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład: 11 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Karol Pawlik, Mariola Jastrzębska)   
11 osób bierze udział w ocenie (5 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 45% 
- sektor gospodarczy – 36% 
- sektor publiczny – 18% 

- wypełnienie karty oceny wstępnej oraz weryfikacja zgodności grantobiorcy 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. 

6. Omówienie 6 wniosku złożonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice   
 
pt. WITAMY W KRASZEWICACH - BUDOWA NOWEJ INFRASTRUKTURY 
REKREACYJNO - KULTURALNEJ: PRZYSTANKU WRAZ Z WIATĄ ROWEROWĄ I 
TABLICĄ INFORMACYJNO - HISTORYCZNĄ NA SZLAKU SIECI TURYSTYCZNEJ 
DOLINY PROSNY 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład: 11 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Karol Pawlik, Mariola Jastrzębska)   
11 osób bierze udział w ocenie (5 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 45% 
- sektor gospodarczy – 36% 
- sektor publiczny – 18% 

- wypełnienie karty oceny wstępnej oraz weryfikacja zgodności grantobiorcy z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 
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- 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. 

7. Omówienie 7 wniosku złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną 
 
pt. OD KONNEJ SIKAWKI DO CIĘŻKIEGO WOZU BOJOWEGO - PRZEBUDOWA 
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ POPRZEZ WYSTAWĘ: STO LAT 
HISTORII I TRADYCJI OSP W KRASZEWICACH 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład: 11 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Karol Pawlik, Mariola Jastrzębska)   
11 osób bierze udział w ocenie (5 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 45% 
- sektor gospodarczy – 36% 
- sektor publiczny – 18% 

- wypełnienie karty oceny wstępnej oraz weryfikacja zgodności grantobiorcy 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. 

 

8. Omówienie 8 wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Kotłowa i Okolic "Wspólne 
Dobro" 
 
pt. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA - ALTERNATYWNE MIEJSCE SPOTKAŃ ORAZ 
AKTYWNEGO I ZDROWEGO WYPOCZYNKU 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład: 11 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Karol Pawlik, Mariola Jastrzębska)   
11 osób bierze udział w ocenie (5 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
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0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 45% 
- sektor gospodarczy – 36% 
- sektor publiczny – 18% 

- wypełnienie karty oceny wstępnej oraz weryfikacja zgodności grantobiorcy 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. 

 

9. Omówienie 9 wniosku złożonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy 
Grabów nad Prosną    
 
pt. BUDOWA INNOWACYJNEGO PLACU ZABAW Z KĄCIKIEM EKOLOGICZNYM NA 
PLACU INTEGRACYJNYM 600 - LECIA MIASTA GRABOWA NAD PROSNĄ 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład: 11 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Karol Pawlik, Mariola Jastrzębska)   
11 osób bierze udział w ocenie (5 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 45% 
- sektor gospodarczy – 36% 
- sektor publiczny – 18% 

- wypełnienie karty oceny wstępnej oraz weryfikacja zgodności grantobiorcy 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. 

 

10. Omówienie 10 wniosku złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Mikstacie 
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pt. KROK DO PRZODU - PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA W SALI OSP 
- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład: 11 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Karol Pawlik, Mariola Jastrzębska)   
10 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
1 osoba wyłączona (Robert Rokicki)  
Parytety:  
-sektor społeczny – 40% 
- sektor gospodarczy – 40% 
- sektor publiczny – 20% 

- wypełnienie karty oceny wstępnej oraz weryfikacja zgodności grantobiorcy 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. 

 

11. Omówienie 11 wniosku złożonego przez Parafię Prokatedralna Diecezji Wrocławskiej Kościoła 
Polsko - Katolickiego P.w. Narodzenia N.M.P. 
 
pt. "SPÓJRZMY W PRZYSZŁOŚĆ" 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład: 11 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Karol Pawlik, Mariola Jastrzębska)   
11 osób bierze udział w ocenie (5 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 45% 
- sektor gospodarczy – 36% 
- sektor publiczny – 18% 

- wypełnienie karty oceny wstępnej oraz weryfikacja zgodności grantobiorcy z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 

WNIOSEK NIE PRZESZEDŁ OCENY WSTĘPNEJ 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 
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12. Omówienie 12 wniosku złożonego przez SIP Stowarzyszenie Inicjatyw Powiatowych 
 
pt. ORIENTEERING - AKTYWNĄ FORMĄ SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU W POWIECIE 
OSTRZESZOWSKIM 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład: 11 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Karol Pawlik, Mariola Jastrzębska)    
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 1 osoby sektor 
publiczny) 
2 osoby wyłączone (Lech Janicki, Magdalena Huehndorf –Kempa) 
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 44% 
- sektor publiczny – 11% 

- wypełnienie karty oceny wstępnej oraz weryfikacja zgodności grantobiorcy 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. 

 

13. Omówienie 13 wniosku złożonego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szklarce Myślniewskiej 
 
pt. BUDOWA SCENY PRZY SALI WIEJSKIEJ W SZKLARCE MYŚLNIEWSKIEJ 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład: 11 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Karol Pawlik, Mariola Jastrzębska)   
11 osób bierze udział w ocenie (5 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 45% 
- sektor gospodarczy – 36% 
- sektor publiczny – 18% 

- wypełnienie karty oceny wstępnej oraz weryfikacja zgodności grantobiorcy z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 
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- 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. Zakres 2/2017/G/1 

1. Omówienie 1 wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrowniki 
 
pt. BOBROWNIKI NAD PROSNĄ. NASI PRZODKOWIE 1618-1920 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład: 11 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Karol Pawlik, Mariola Jastrzębska)   
10 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
1osoba wyłączona (Arletta Janicka-Suleyman) 
 Parytety:  
-sektor społeczny – 40% 
- sektor gospodarczy – 40% 
- sektor publiczny – 20% 

- wypełnienie karty oceny wstępnej oraz weryfikacja zgodności grantobiorcy 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 Stowarzyszenie "ORKIESTRA DĘTA DON BOSCO 
MARSZAŁKI" 
 
pt. ZAKUP INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH DLA ISTNIEJĄCEJ OD 70 - LAT 
ORKIESTRY DĘTEJ DON BOSCO CELEM ZACHOWANIA DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 
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Skład: 11 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Karol Pawlik, Mariola Jastrzębska)   
11 osób bierze udział w ocenie (5 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 45% 
- sektor gospodarczy – 36% 
- sektor publiczny – 18% 

- wypełnienie karty oceny wstępnej oraz weryfikacja zgodności grantobiorcy 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 Stowarzyszenie "RADOŚĆ CZYTANIA" 
 
pt. POCZYTAJ Z CZERNIKIEM - UTWORZENIE PRZED BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ 
MIASTA I GMINY OSTRZESZÓW MIEJSCA PAMIĘCI O POECIE STANISŁAWIE 
CZERNIKU ZWIĄZANYM Z ZIEMIĄ OSTRZESZOWSKĄ 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład: 11 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Karol Pawlik, Mariola Jastrzębska)   
11 osób bierze udział w ocenie (5 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 45% 
- sektor gospodarczy – 36% 
- sektor publiczny – 18% 

- wypełnienie karty oceny wstępnej oraz weryfikacja zgodności grantobiorcy 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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4. Omówienie 4 wniosku złożonego przez Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ" w Bukownicy 
 
pt. ZACHOWANIE PAMIĘCI O DZIEDZICTWIE LOKALNYM MIEJSCOWOŚCI 
BUKOWNICA   
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład: 11 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Karol Pawlik, Mariola Jastrzębska)   
11 osób bierze udział w ocenie (5 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 45% 
- sektor gospodarczy – 36% 
- sektor publiczny – 18% 

- wypełnienie karty oceny wstępnej oraz weryfikacja zgodności grantobiorcy 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. 

 

5. Omówienie 5 wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Wychowanków, Absolwentów i 
Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie 
 
pt. CENTRUM MULTIMEDIALNE 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład: 11 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Karol Pawlik, Mariola Jastrzębska)   
11 osób bierze udział w ocenie (5 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 45% 
- sektor gospodarczy – 36% 
- sektor publiczny – 18% 
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- wypełnienie karty oceny wstępnej oraz weryfikacja zgodności grantobiorcy 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. 

 

6. Omówienie 6 wniosku złożonego przez Stowarzyszenie "NA RZECZ ROZWOJU GMINY 
KOBYLA GÓRA" 
 
pt. KOŁO MŁYŃSKIE SYMBOLEM PROMOWANIA I ZACHOWANIA DZIEDZICTWA 
KOBYLEJ GÓRY 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład: 11 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Karol Pawlik, Mariola Jastrzębska)   
11 osób bierze udział w ocenie (5 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 45% 
- sektor gospodarczy – 36% 
- sektor publiczny – 18% 

- wypełnienie karty oceny wstępnej oraz weryfikacja zgodności grantobiorcy 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. 

 

7. Omówienie 7 wniosku złożonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa i Przygody 
"Eskapada" 
 
pt. "TRADYCYJNIE KREATYWNIE W DOLINIE PROSNY" 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 
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Skład: 11 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Karol Pawlik, Mariola Jastrzębska)   
11 osób bierze udział w ocenie (5 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 45% 
- sektor gospodarczy – 36% 
- sektor publiczny – 18% 

- wypełnienie karty oceny wstępnej oraz weryfikacja zgodności grantobiorcy 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. 

 

8. Omówienie 8 wniosku złożonego przez Ostrzeszowskie Centrum Kultury 
 
pt. STWORZENIE GRY VIRTUAL REALITY "TAJEMNICE GRODU KAZIMIERZA" DO 
HTC VIVE, JAKO CZĘŚCI MULTIMEDIALNEJ EKSPOZYCJI OSTRZESZOWSKIEJ 
BASZTY 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład: 11 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Karol Pawlik, Mariola Jastrzębska)   
11 osób bierze udział w ocenie (5 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 45% 
- sektor gospodarczy – 36% 
- sektor publiczny – 18% 

- wypełnienie karty oceny wstępnej oraz weryfikacja zgodności grantobiorcy 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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VI. Zakres 3/2017/G/1 

1. Omówienie 1 wniosku złożonego przez Stowarzyszenie "RADOŚĆ CZYTANIA" 
 
pt. CZYTAM - WIEM - UTWORZENIE W BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA 
I GMINY OSTRZESZÓW PUNKTU INFORMACYJNO - PROMOCYJNEGO 
POLEGAJĄCEGO NA USTAWIENIU ELEKTRONICZNEGO INFOKIOSKU 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład: 11 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Karol Pawlik, Mariola Jastrzębska)   
11 osób bierze udział w ocenie (5 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 45% 
- sektor gospodarczy – 36% 
- sektor publiczny – 18% 

- wypełnienie karty oceny wstępnej oraz weryfikacja zgodności grantobiorcy 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 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 
Kraszewice 

 
pt. Z PROFESOREM FALSKIM PRZEZ KRASZEWICE - PROMOWANIE OBSZARU 
OBJĘTEGO LSR POPRZEZ GRĘ PLANSZOWĄ UKAZUJĄCĄ WALORY PRZYRODNICZE, 
KULTURALNE I TURYSTYCZNE GMINY 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład: 11 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Karol Pawlik, Mariola Jastrzębska)   
11 osób bierze udział w ocenie (5 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 45% 
- sektor gospodarczy – 36% 
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- sektor publiczny – 18% 
- wypełnienie karty oceny wstępnej oraz weryfikacja zgodności grantobiorcy 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 Stowarzyszenie "NA RZECZ ROZWOJU GMINY 
KOBYLA GÓRA" 

 
pt. CZYSTE POWIETRZE, WODA, LAS - TO WSZYSTKO JEST WŚRÓD NAS/ BADANIE 
KLIMATU, W CELU PROMOWANIA KOBYLEJ GÓRY 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 
Skład: 11 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Karol Pawlik, Mariola Jastrzębska)   
11 osób bierze udział w ocenie (5 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 45% 
- sektor gospodarczy – 36% 
- sektor publiczny – 18% 

- wypełnienie karty oceny wstępnej oraz weryfikacja zgodności grantobiorcy 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 Stowarzyszenie Inicjatyw Powiatowych 
 
pt. WYDANIE PUBLIKACJI P.T. "CZTERY PORY ROKU W OSTRZESZOWSKIEJ 
KRAINIE." 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 



16 

 

Skład: 11 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Karol Pawlik, Mariola Jastrzębska)    
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 4 osoby sektor gospodarczy, 1 osoby sektor 
publiczny) 
2 osoby wyłączone (Lech Janicki, Magdalena Huehndorf –Kempa) 
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 44% 
- sektor publiczny – 11% 

- wypełnienie karty oceny wstępnej oraz weryfikacja zgodności grantobiorcy 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. 

VII. Przegłosowanie uchwał: 

- Uchwała nr 1/2017/G/1 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 1/2017/G/2 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 1/2017/G/3 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 1/2017/G/4 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 1/2017/G/5 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 1/2017/G/6 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 1/2017/G/7 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 1/2017/G/8 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 
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. -  Uchwała nr 1/2017/G/9 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 1/2017/G/10 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 1/2017/G/11 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 1/2017/G/12 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 1/2017/G/13 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 1/2017/G/14 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 1/2017/G/15 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 1/2017/G/16 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/G/1 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/G/2 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/G/3 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/G/4 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/G/5 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/G/6 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/G/7 
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za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/G/8 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/G/9 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/G/10 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/G/11 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/G/1 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/G/2 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/G/3 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/G/4 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/G/5 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/G/6 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/G/7 

za 11, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

VIII. Wolne głosy i  wnioski 

- brak  

IX. Zakończenie obrad   

                                                                                        Podpis Przewodniczącego: 

………………………………………… 

          Renata Kosmala   


