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         Koźmin Wlkp. 27.01.2017 r.  

 

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią”, które odbyło się 

w dniu 27.01.2017 r.. 

 

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 13.10 i odbyło się w Koźminie Wlkp., 63-

720 Koźmin Wlkp., ul. Borecka 23 w biurze LGD. 

 

2. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem 

na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności, następnie przekazując je 

Przewodniczącemu Rady. Od czasu ostatniego posiedzenia nie nastąpiły zmiany 

wymagające odnotowania w Księdze Interesów. 

 

3. Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie a następnie powitał obecnych Członków 

Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy 

obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 10.  

i ustalił, że istnieje quorum oraz że zachowane są parytety, o których mowa w § 13 ust. 3 

Regulaminu. 

Parytety sprawdzono na podstawie złożonych deklaracji bezstronności oraz Księgi 

Interesów przy zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego: 

- Grupa interesu publicznego: 30,00% 

- Grupa interesu społecznego: 30,00% 

- Grupa interesu gospodarczego: 40,00% 

Innych grup interesu nie zdiagnozowano. 

4. W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady: 

1) Piotr Curyk – Przewodniczący, 

2) Mariusz Dymarski – Wiceprzewodniczący, 

3) Violetta Krzekotowska, 

4) Jacek Wybierała, 

5) Paulina Pawlak, 

6) Mariola Wosińska, 

7) Maciej Bratborski, 

8) Wojciech Goliński, 

9) Andrzej Nagler, 

10) Danuta Sikora,  

Ilekroć którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w 

dalszej części Protokołu. 

 

5. Na posiedzeniu obecny był ponadto Sławomir Szyszka - Prezes Zarządu oraz Dawid 

Bała - Pracownik Biura, którzy weszli w skład Komisji ds. prawidłowości procesu 

oceny 
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6. Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie 

głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Przewodniczący na sekretarza obrad 

zaproponował kandydaturę Sekretarza Rady Danutę Sikora. Sekretarzem posiedzenia 

została Danuta Sikora, wybrany stosunkiem głosów: 

1) 9 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 1 głosów wstrzymujących się. 

Quorum zostało zachowane.  

7. Po wyborze sekretarza posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił porządek 

posiedzenia, a następnie zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym 

konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty. 

 

W związku z brakiem wniosków w sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku 

posiedzenia, posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym przez 

Przewodniczącego porządkiem.  

 

Uzgodniony porządek posiedzenia obejmował: 

1. Podpisanie listy obecności, deklaracji bezstronności oraz Księgi Interesów w 

przypadku wystąpienia zmian od czasu ostatniego posiedzenia.   

2. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady. 

3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia poprzez sprawdzenie quorum i parytetów. 

4. Wybór Sekretarza posiedzenia.  

5. Przedstawienie porządku  posiedzenia. 

6. Przedstawienie przez prezesa LGD zastrzeżeń UMWW do dokumentacji z oceny 

wniosków w ramach naboru nr 1/2016. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w uchwale nr I/1/17 

Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia  3.01.2017 r. w  

zatwierdzenia listy wniosków poddanych wstępnej ocenie w ramach naboru nr 1/2016 

ogłoszonego przez LGD w dniu 25.11.2016 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w uchwale nr  I/8/17 

Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia  3.01.2017 r. w  sprawie 

oceny operacji: Utworzenie usług kateringowych oraz prowadzenia restauracji w 

Pogorzeli objętej wnioskiem złożonym przez: Brzykcy Robert w ramach naboru 

ogłoszonego przez LGD w dniu 25.11.2016 na wnioski dotyczące Przedsięwzięcia 

2.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w uchwale nr  I/9/17 

Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia  3.01.2017 r. w  sprawie 

oceny operacji: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie objętej 

wnioskiem złożonym przez: Gmina Borek Wielkopolski w ramach naboru 

ogłoszonego przez LGD w dniu 25.11.2016 r. na wnioski dotyczące Przedsięwzięcia 

1.1.1. Działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury społecznej oraz 

zagospodarowania terenu poprawiającego dostępność istniejącej infrastruktury. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie korekty uchwały nr  I/15/17 Rady Stowarzyszenia 

„Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia  3.01.2017 r. w  sprawie oceny operacji: Rozwój 

działalności gospodarczej w zakresie produkcji podzespołów do maszyn rolniczych 

objętej wnioskiem złożonym przez: Innowacyjne Finanse Beata Krzekotowska-

Wyzuj w ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 25.11.2016 r. na wnioski 

dotyczące  Przedsięwzięcia 2.1.2. Utrzymanie i rozwijanie działalności gospodarczej 

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w uchwale nr I/16/17 

Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia  3.01.2017 r. w  sprawie 

zatwierdzenia list operacji wybranych  i niewybranych,  zgodnych z ogłoszeniem 

naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 

1/2016 ogłoszonego przez LGD w dniu 25.11.2016 r. 

12. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

13. Zamknięcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady. 

 

 

8. Prezesa LGD dokonał omówienia zastrzeżeń UMWW w Poznaniu do dokumentacji z 

oceny wniosków w ramach naboru nr 1/2016 z posiedzenia w dniu 3.01.2017 r.  

9. Przed przystąpieniem do podejmowania uchwał. Przewodniczący Rady dokonał analizy 

złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Księgi Interesów. 

Następnie przypomniał, którzy Członkowie Rady podlegają wyłączeniu z omawiania 

oraz oceny oznaczonych operacji. Byli nimi: 

1) Wojciech Goliński - wyłączony z omawiania i oceny operacji objętej wnioskiem 

Rozwój działalności gospodarczej w zakresie produkcji podzespołów do maszyn 

rolniczych złożonym przez Innowacyjne Finanse Beata Krzekotowska- Wyzuj ze 

względu na okoliczność pkt. III. ppkt. 10 Deklaracji bezstronności oraz wyłączony z 

omawiania i oceny operacji objętej wnioskiem Zagospodarowanie terenu 

rekreacyjnego w Karolewie  złożonym przez Gminę Borek Wlkp. ze względu na 

okoliczność pkt. III. ppkt. 10 Deklaracji bezstronności. 

2) Mariusz Dymarski - wyłączony z omawiania i oceny operacji Zagospodarowanie 

boiska w Rozdrażewie oraz operacji Wyposażenie placu zabaw w Budach złożonym 

przez Gminę Rozdrażew ze względu na okoliczność pkt. III. ppkt. 1  Deklaracji. 

bezstronności. 

3) Piotr Curyk - wyłączony z omawiania i oceny operacji Utworzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług kateringowych oraz prowadzenia restauracji w 

Pogorzeli złożonym przez Robert Brzykcy ze względu na okoliczność pkt. III. ppkt. 

11 Deklaracji bezstronności. 

4) Mariola Wosińska - wyłączony z omawiania i oceny operacji Zagospodarowanie 

boiska w Rozdrażewie oraz operacji Wyposażenie placu zabaw w Budach złożonym 

przez Gminę Rozdrażew ze względu na okoliczność pkt. III. ppkt. 7 Deklaracji. 

bezstronności. 

5) Paulina Pawlak - wyłączony z omawiania i oceny operacji objętej wnioskiem 

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie  złożonym przez Gminę 

Borek Wlkp. ze względu na okoliczność pkt. III. ppkt. 7 Deklaracji bezstronności. 

6) Violetta Krzekotowska - wyłączony z omawiania i oceny operacji objętej 

wnioskiem Rozwój działalności gospodarczej w zakresie produkcji podzespołów do 
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maszyn rolniczych złożonym przez Innowacyjne Finanse Beata Krzekotowska- 

Wyzuj ze względu na okoliczność pkt. III. ppkt. 2 Deklaracji bezstronności. 

10. Przewodniczący Rady zwrócił się następnie do Członków Rady z pytaniem 

dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które 

mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregokolwiek z nich w 

trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. W odpowiedzi na pytanie 

Przewodniczącego Rady nie zgłoszono żadnych wniosków. 

11. Następnie Przewodniczący poprosił pracownika biura Dawid Bałę o przybliżenie treści 

uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w uchwale nr I/1/17 Rady 

Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia  3.01.2017 r. w  zatwierdzenia 

listy wniosków poddanych wstępnej ocenie w ramach naboru nr 1/2016 ogłoszonego 

przez LGD w dniu 25.11.2016 r. 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały nr II/17/17 w 

sprawie sprostowania oczywistych omyłek w uchwale nr I/1/17 Rady Stowarzyszenia 

„Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia  3.01.2017 r. w  zatwierdzenia listy wniosków 

poddanych wstępnej ocenie w ramach naboru nr 1/2016 ogłoszonego przez LGD w 

dniu 25.11.2016 r. 

Uchwałę podjęto stosunkiem  

1) 10 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

12. Następnie przystąpiono do pkt.  8 porządku obrad dotyczącego, podjęcia uchwały w 

sprawie sprostowania oczywistych omyłek w uchwale nr  I/8/17 Rady Stowarzyszenia 

„Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia  3.01.2017 r. w  sprawie oceny operacji: 

Utworzenie usług kateringowych oraz prowadzenia restauracji w Pogorzeli objętej 

wnioskiem złożonym przez: Brzykcy Robert w ramach naboru ogłoszonego przez 

LGD w dniu 25.11.2016 na wnioski dotyczące Przedsięwzięcia 2.1.1 Zakładanie 

działalności gospodarczej. 

Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego sprawdzono parytety dla operacji, które po 

wyłączeniach wyglądały następująco.  

- Grupa interesu publicznego: 22,22% 

- Grupa interesu społecznego: 33,33% 

- Grupa interesu gospodarczego: 44,45% 

Z podejmowania uchwały i omawiania wyłączeni byli: Piotr Curyk,  

Ze względu na wyłączenie Przewodniczącego obradami kierował Wiceprzewodniczący 

Rady.  

Po przybliżeniu treści uchwały zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały 

nr II/18/17 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w uchwale nr  I/8/17 Rady 

Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia  3.01.2017 r. w  sprawie oceny 

operacji: Utworzenie usług kateringowych oraz prowadzenia restauracji w Pogorzeli 

objętej wnioskiem złożonym przez: Brzykcy Robert w ramach naboru ogłoszonego 

przez LGD w dniu 25.11.2016 na wnioski dotyczące Przedsięwzięcia 2.1.1 Zakładanie 

działalności gospodarczej. 

 

Uchwałę podjęto stosunkiem  

1) 9 głosów za, 
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2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

13. Następnie Przewodniczący poprosił pracownika biura Dawid Bałę o przybliżenie treści 

uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w uchwale nr  I/9/17 Rady 

Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia  3.01.2017 r. w  sprawie oceny 

operacji: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie objętej wnioskiem 

złożonym przez: Gmina Borek Wielkopolski w ramach naboru ogłoszonego przez 

LGD w dniu 25.11.2016 r. na wnioski dotyczące Przedsięwzięcia 1.1.1. Działania 

inwestycyjne w zakresie infrastruktury społecznej oraz zagospodarowania terenu 

poprawiającego dostępność istniejącej infrastruktury. 

Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego sprawdzono parytety dla operacji, które po 

wyłączeniach wyglądały następująco.  

- Grupa interesu publicznego: 37,50% 

- Grupa interesu społecznego: 25,00% 

- Grupa interesu gospodarczego: 37,50% 

 

Z podejmowania uchwały i omawiania wyłączeni byli: Wojciech Goliński, Paulina 

Pawlak. 

Po przybliżeniu treści uchwały zarządzono głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały 

nr II/19/17 w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w uchwale nr  I/9/17 Rady 

Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia  3.01.2017 r. w  sprawie oceny 

operacji: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karolewie objętej wnioskiem 

złożonym przez: Gmina Borek Wielkopolski w ramach naboru ogłoszonego przez 

LGD w dniu 25.11.2016 r. na wnioski dotyczące Przedsięwzięcia 1.1.1. Działania 

inwestycyjne w zakresie infrastruktury społecznej oraz zagospodarowania terenu 

poprawiającego dostępność istniejącej infrastruktury. 

Uchwałę podjęto stosunkiem  

1) 8 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

14. Następnie przystąpiono do pkt. 10 porządku obrad tj. podjęcia uchwały w sprawie 

korekty uchwały nr  I/15/17 Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z 

dnia  3.01.2017 r. w  sprawie oceny operacji: Rozwój działalności gospodarczej w 

zakresie produkcji podzespołów do maszyn rolniczych objętej wnioskiem złożonym 

przez: Innowacyjne Finanse Beata Krzekotowska-Wyzuj w ramach naboru 

ogłoszonego przez LGD w dniu 25.11.2016 r. na wnioski dotyczące  Przedsięwzięcia 

2.1.2. Utrzymanie i rozwijanie działalności gospodarczej. 

 

Ze względu na charakter korekty Przewodniczący poprosił pracownika biura o 

przygotowanie suplementu karty oceny operacji dotyczącego ustalenia kwoty wsparcia. 

  

Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego sprawdzono parytety dla operacji, które po 

wyłączeniach wyglądały następująco. 

- Grupa interesu publicznego: 37,50% 

- Grupa interesu społecznego: 25,00% 

- Grupa interesu gospodarczego: 37,50% 
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Z oceny i omawiania operacji wyłączeni byli: Violetta Krzekotowska, Wojciech 

Goliński. 

Nastąpiło przybliżenie zastrzeżenia UMWW oraz zasady ustalania kwoty wsparcia 

wynikające z przepisów rozporządzenia z dnia 24 września 2015r. przez pracownika 

biura Dawida Bałę. 

Przewodniczący zrządził rozdanie kart oraz przystąpienie do głosowania w ramach  

Ustalania kwoty wsparcia: 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 185 963,42 zł w formie 

refundacji.  Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu.  

Oddano 8 głosów, w tym 0 głosów nieważnych. Dokonano następującej oceny: 

 0 głosów za uznaniem za zasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 8 głosów za uznaniem za niezasadną kwoty podanej przez Wnioskodawcę 

 0 głosów nieważnych. 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

W wyniku głosowania ustalono, że kwota wsparcia podana przez 

Wnioskodawcę  nie jest zasadna. 

W oparciu o złożone karty stwierdzono, że wszyscy radni biorący udział w 

głosowaniu wskazali jednomyślnie, że prawidłowa kwota wsparcia wynosi 185 

963,00 zł, wobec czego odstąpiono od dodatkowego głosowania nad 

propozycjami kwoty wsparcia.  

W wyniku głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia na 185 963,00 zł 

Konsekwencją ustalenia kwoty wsparcia było przystąpienie do przyjęcia Uchwały nr 

II/20/17 w sprawie korekty uchwały nr  I/15/17 Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska z 

Wyobraźnią” z dnia  3.01.2017 r. w  sprawie oceny operacji: Rozwój działalności 

gospodarczej w zakresie produkcji podzespołów do maszyn rolniczych objętej 

wnioskiem złożonym przez: Innowacyjne Finanse Beata Krzekotowska-Wyzuj w 

ramach naboru ogłoszonego przez LGD w dniu 25.11.2016 r. na wnioski dotyczące  

Przedsięwzięcia 2.1.2. Utrzymanie i rozwijanie działalności gospodarczej. 

Nastąpiło przybliżenie treści uchwały przez pracownika LGD. 

Uchwałę podjęto stosunkiem  

1) 8 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

15. Następnie Przewodniczący poprosił pracownika biura Dawid Bałę o przybliżenie treści 

uchwały w sprawie sprostowania oczywistych omyłek w uchwale nr I/16/17 Rady 

Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia  3.01.2017 r. w  sprawie 

zatwierdzenia list operacji wybranych  i niewybranych,  zgodnych z ogłoszeniem 

naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 

1/2016 ogłoszonego przez LGD w dniu 25.11.2016 r.  

Po krótkiej dyskusji w przedmiocie prawidłowości zaokrąglenia intensywności pomocy 

dla poz. nr 2 na liście operacji wybranych,  dla przedsięwzięcia 2.1.2, Przewodniczący 

zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia Uchwały nr II/21/17 w sprawie 
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sprostowania oczywistych omyłek w uchwale nr I/16/17 Rady Stowarzyszenia 

„Wielkopolska z Wyobraźnią” z dnia  3.01.2017 r. w  sprawie zatwierdzenia list 

operacji wybranych  i niewybranych,  zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o 

przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w ramach naboru nr 1/2016 ogłoszonego 

przez LGD w dniu 25.11.2016 r. 

Uchwałę podjęto stosunkiem  

1) 10 głosów za, 

2) 0 głosów przeciw, 

3) 0 głosów wstrzymujących się. 

 

16. W związku z zakończeniem procedury, rozpoczęto ostatnią część posiedzenia 

obejmującą wolne wnioski, głosy i zapytania.   

17. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął 

posiedzenie o godz. 13.40 27.01.2017 r. 

 

           /-/ Danuta Sikora                                                                             /-/ Piotr Curyk  

____________________________   ____________________________ 

(podpis sekretarza posiedzenia)    (podpis Przewodniczącego Rady) 


