
Protokół z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze”  

w dniu 05.05.2022 r. o godz. 13.00 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia, podanie liczby obecnych, stwierdzenie prawomocności obrad 

(quorum). 

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Rady Decyzyjnej Beata Szymankiewicz. 

Stwierdziła obecność 11 osób i poinformowała zebranych o prawomocności obrad. 

Ad. 2. Ustalenie grup interesów w radzie oraz wyłączeń członków rady z procesu decyzyjnego 

poszczególnych wniosków: 

a) Członkowie rady obecni na posiedzeniu wypełnili deklaracje poufności i bezstronności, oraz 

b) wpisali się do Rejestru Interesów Członków Rady, 

c) pracownik Biura przedstawił informację z dokonanej przez Biuro LGD weryfikacji powiązań 

Wnioskodawców z Członkami Rady Decyzyjnej poprzez sprawdzenie danych na stronie 

rejestr.io (KRS) oraz w CEiDG. 

Ad. 3. Ustalenie list wniosków o dofinansowanie, które zostały pozytywnie lub negatywnie 

zweryfikowane na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru; 

a) przedstawienie list złożonych wniosków wg naborów, 

b) zreferowanie przez pracownika Biura LGD wyników sprawdzenia operacji przez Biuro, 

c) podjęcie uchwał w sprawie listy wniosków pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych na 

etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru: 

 uchwała Nr II/1/2022 w sprawie zatwierdzenia listy operacji pozytywnie zweryfikowanych 

na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru Nr 1/2022, 

 uchwała Nr II/2/2022 w sprawie zatwierdzenia listy operacji pozytywnie zweryfikowanych 

na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru Nr 2/2022, 

 uchwała Nr II/3/2022 w sprawie zatwierdzenia listy operacji pozytywnie zweryfikowanych 

na etapie oceny zgodności z ogłoszeniem naboru Nr 3/2022, 

Ad. 4. Głosowanie nad zgodnością z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”: 

a) Członkowie Rady dokonali wypełnienia karty oceny w zakresie zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 

na lata 2014-2020, odbyła się dyskusja nad operacjami, 

b) Rada podjęła uchwałę Nr II/4/2022 w sprawie listy wniosków wymagających uzupełnienia 

przed ponowną oceną zgodności z Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”na lata 

2014-2020.  

Ad. 5. Głosowanie nad zgodnością z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

c) Członkowie Rady dokonali wypełnienia karty oceny w zakresie zgodności operacji z 

warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020, odbyła się dyskusja nad operacjami, 

d) Rada podjęła uchwałę Nr II/5/2022 w sprawie listy wniosków wymagających uzupełnienia 

przed ponowną oceną zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020.  



Ad. 6. Członkowie Rady postanowili, że całościowe listy operacji ocenionych w zakresie zgodności 

z programem sporządzone zostaną na następnym posiedzeniu, po przeprowadzeniu procedury 

wezwania Wnioskodawców do uzupełnień. Zebrani ustalili termin kolejnego spotkania na 

18.05.2022 r., godz. 13.00.  

Ad. 7. Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.  

 

         Sekretarz Rady Decyzyjnej                Przewodnicząca Rady Decyzyjnej 

 

                Patrycja Ostrowska                     Beata Szymankiewicz 

 


