
Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Powiatu 

Opatowskiego” odbytego w dniu 15.12.2017r. 

W dniu 15.12.2017 roku o godzinie 09:00 w siedzibie LGD, przy ul. 16-go Stycznia 1 

odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Powiatu 

Opatowskiego” w związku z  pismem, jakie wpłynęło do biura Stowarzyszenia w dniu 

15.11.2017 r., nakazujące przyznać wnioskowi złożonemu przez p. Mariusz Jopek, 

zarejestrowane pod numerem 2016/1/10 punktów w kryterium nr 8 – Korzystanie z usług 

doradczych LGD. 

W posiedzeniu wzięli udział: 

1. Marzena Urban-Żelazowska 

2. Szymon Sidor 

3. Tomasz Kamiński 

4. Marek Kowalski 

5. Jarosław Basak 

6. Tomasz Sadak 

7. Maciej Dwojak 

8. Maria Kulczuga 

 

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również Dyrektor LGD oraz Koordynator ds. LSR  

i promocji. 

Posiedzenie Rady zostało otwarte przez Pana Jarosława Basaka – Przewodniczącego Rady 

LGD.  

Po powitaniu wszystkich zebranych na Posiedzeniu Rady na podstawie listy obecności 

stwierdzono quorum oraz prawomocność niniejszego posiedzenia. 

Na protokolanta posiedzenia została wybrana Pani Maria Kulczuga. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu 15.11.2017 r. do Biura Stowarzyszenia 

wpłynęło pismo nakazujące przyznać wnioskowi złożonemu przez p. Mariusz Jopek, 

zarejestrowane pod numerem 2016/1/10 punktów w kryterium nr 8 – Korzystanie z usług 

doradczych LGD. Przewodniczący odczytał treść pisma. 

W związku z tym, że na posiedzeniu Rady obecni byli Ci sami członkowie co w dniu 

24.10.2017 (wyjątek stanowił p. Maciej Dwojak, który ostatni raz składał oświadczenia  

w dniu 09.02 .2017), Przewodniczący zapytał, czy nastąpiły jakieś zmiany, które mogą mieć 

wpływ na przynależność członków Rady do poszczególnych grup interesu oraz na 

wykluczenie podczas głosowania. Wszyscy członkowie Rady potwierdzili, że nie nastąpiły 

żadne zmiany.   

Przewodniczący powiedział, że nie ma więc konieczności ponownego wypełniania 

Oświadczeń o bezstronności oraz przynależności członków rady LGD do grup interesu. 

Następnie do oceny wniosku zostały wybrane następujące osoby: 

1. Marzena Urban-Żelazowska (sektor publiczny) 

2. Marek Kowalski (sektor społeczny) 

3. Maria Kulczuga (sektor gospodarczy) 



 

Następnie Przewodniczący odczytał projekt Uchwały Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 

Działania Powiatu Opatowskiego” nr 65/2017 z dnia 15.12.2017 r. w sprawie wyboru operacji 

oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Kolejno Rada przystąpiła do jej zatwierdzenia: 

Uchwała nr 65/2017 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach 

konkursu nr 1/2016 (żadna z osób nie została wykluczona z głosowania) – została przyjęta  

(8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się).  

Przewodniczący zapytał czy jeszcze ktoś z Członków Rady ma jakieś uwagi lub wnioski. 

W związku z brakiem wniosków Członków Rady posiedzenie zostało zamknięte. 

 

Protokolant 

Maria Kulczuga 


