
xlx Posiedzenie Rady

Data
28-11-2016 rok

Gminne centrum
Informacji, Edukacji i
Kultury w zakrzewie

Gmina zakrzew

Protokół z Posiedzenia Rady stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania ,,Razem dla Radomki"

1. Zebranie DodDisóW członkóW RadV na liście obecności,

Na posiedzenie stawiło się 8 z !4 Członków Rady, którzy swoją obecnoŚĆ
potwierdzili podpisami na liście obecności - lista obecnych Członków Rady stanowi
załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli także cezary Adam
Nowek - Prezes Zarządu oraz Małgorzata Kopycka - pracownik Biura LGD.

2, otwarcie Dosiedzenia i stwierdzenie quorum RadV stowarzvszenia ,,Razem dla
Radomki"
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady - Pan Sławomir Białkowski, który na

podstawie listy obecności stwierdził quorum i prawomocnośĆ niniejszego
posiedzenia. Następnie Przewodniczący Rady zaprezentował porządek obrad.
Porządek obrad przyjęto bez uwag,
Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Wvbór członków komisji skrutacvjnej.
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Przewod niczący zarządził wybór członków
komisji skrutacyjnej (sekretarzy posiedzenia) W składzie dWuosobowym. Na

ka ndydatów na człon ków kom isj i skrutacyj nej przedstawiono :

Pana Tadeusza Tomasika - Wiceprzewod n iczącego Rady
Pana Adama Gibałę - Członka Rady
Kandydaci wyrazili zgodę na uczestniczenie w procedurze wyboru członków
komisji skrutacyjnej.

W Wyniku przeprowadzonego głosowania:
Pan Tadeusz Tomasik otrzymał 7 głosóW przemawiających za jego kandydaturą,
Nie Wniesiono głosów sprzeciwu. Nikt z obecnych nie Wstrzymał się od głosu.
Pan Adam Gibała otrzymał 7 głosóW przemawiających za jego kandydaturą. Nie
Wniesiono głosów sprzeciwu. Nikt z obecnych nie Wstrzymał się od głosu.

przedstawienie zakresu Dosiedzenia
Przewodniczący Rady poinformował, iż W ramach konkursu ogłoszonego przez

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Razem dla Radomki" o nr

I/LP/PR9W 1201,6 W dniach 7-żZ.tt.2076r, wpłynęło:

- 7 wniosków w ramach działania: Infrastruktura publiczna: Wybudowanie,
zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych lub rekreacyjnych,
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- 3 wnioski w ramach działania Infrastruktura publiczna: nowe lub

zmodernizowane lub Wyposażone obiekty infrastruktury kulturowej,

Następnie Pan CeZary Adam Nowek przedstawił zebranym członkom Rady

;;G;;r;.";ę wniosków wg Kań weryfikacji operacji i oceny zgodności z PROW

przep.owaazo,i ą pżez Biuio LGD ,,Razem dla Radomki", oraz listę operacji
po.}iy*nie .*"ryiiko*uny.h we wstępnej weryfikacji wn iósków :

Lista operacji pozytywnie zweryfikowanych we Wsłępnej weryfikacji
wniosków Wr;mach konkursu nr L{IPlPRow 12016

Nazwa działania3 Poddziałanie 19,2,,Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu

Rozwo]u obszaiów Wiejskich 2o74-2o2o, dla działań:
-IniraŚtruXtura publicŹna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie

obiektÓW turystycznych lub rekreacyjnych,
- Infrastruktura publi..na, no*" iub zmodernizowane Iub wyposaźone obiekty

infrastruktury kulturowej,

Lp Nazwa operacji Nazwa
wnioskodaw

cy

Nr Wniosku wnaoskowa
na kwota

Data i
Wynik

Weryfikacji

1 Budowa boiska
wielofunkcyj nego w

Bieniędzicach
Gmina

Wola nów

01/1/IPlPRoW
/20t6/IT 189 510,00 24.t1,.2016

PozytyWny

2 Budowa boiska
Wielofu n kcyjnego W

wolanowie
Gm ina

Wolanów

o2ltlIP/PRow
/20I6/Ir 169 929,00 24.t7.2ot6

PozytyWny

3 Zagospodarowa n ie
przestrzeni pubIicznej
ul.Rynek W Przytyku

Gmina Przytyk

03/1/IPlPRoW
/20t6/IT 321 258.00 24.|L.2ot6

Pozytywny

4 Modernizacja Świetlicy
Wiejskiej Wraz z

zagospoda rowaniem
terenu na działce Nr
eW, gruntu 3782/9 w
miejscowości Janów

Gmina
Przysucha

01/1/IPlPRoW
/2ot6/IK 110 515,00 24.17.2oL6

PozytyWny

5 Zagospoda rowan ie
przestrzeni publicznej
w miejscowości Krajów
(NR ew. 48711)

Gmina
Przysucha

04/1/IPlPRoW
l20t6/IT 253 945,00 24.t7,2ot6

PozytyWny
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6 Zagospoda rowanie
terenu przy śWietlicy
wiejskiej w Lisowie

Gm ina
Jed lińsk

05/1/IPlPRoW
/20L6/IT 266 888,00 24.7L2o76

PozytyWny

7 Budowa obiektu
rekreacyjnego (altana

z grillem) Wraz z
niezbędną

infrastrukturą
techniczną i

elementami małej
architektury.

Zagospoda rowa n ie
centrum wsi klwatka

szlachecka

Gmina
Jed lińsk

06/1/IPlPRoW
/2016/Ir 89 163,00 24.I1,2076

Pozytywny

a Budowa centrum wsi
Mleczków - I etap Gmina

zakrzew

07lt/IP/PRow
/2076/Ir 316 274,45 24,17,2016

Pozytywny

9 Wyposażenie
interaktywne i

multimedialne
Gminnej Biblioteki

PublicZnej

Gmina
zakrzew

o2lI/IP/PRow
/2016lIK 47 t74,5t 24.It.2ot6

PozytyWny

1o BudoWa ŚWietlicy
Wiejskiej W

Pogroszynie na działce
686lI - wykonanie

dokumentacji
projektowej i roboty

fachoWe

Gmina
Wien iaWa

03/1/IPlPRoW
l2076/IK 222 385,oo 24.I1,2ot6

PozytyWny

Żaden z Członków Rady nie wniósł zastrzeżeń. Wszystkie Wnioski stały się
przedmiotem obrad Rady LGD w dniu 28.11.2016r.

5. Wvpełnienie deklaracji bezstron noŚci

Przed przystąpieniem do prac Członkowie Rady złożyli stosowne deklaracje
bezstronności, oraz Wypełnili rejestr interesu, które stanoWią załącznik do
niniejszego protokołu.

6. Głosowanie wq koleiności złożonvch wniosków i rodzaiu działań:

Członkowie Rady przystąpili do indywidualnego Wypełnienia kart do głosowania -
Wypełnienia Karty oceny zgodnoŚci operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej
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Grupy Działania,,Razem dla Radomki" i Karty oceny wg kryteriów lokalnych i Karty
oceny Wg kryteriów strategicznych w ramach Poddziałania 19,2 ,,Wsparcie na
Wdraźanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2Q|4-2O2O, dla
działań:
-Infrastruktura publiczna: Wybudowanie, zmodernizowanie lub Wyposażenie
obiektÓW turystycznych lub rekreacyj nych,
z uwzględnieniem konieczności zastosowania procedury Wyłączenia niektórych

obecnych członków Rady od udziału w wyborze wniosków.
Po Wypełnieniu poszczególnych kart W ramach przedłożonych WnioskóW,
członkowie komisja skrutacyjna przystąpili do zliczania głosów.

Nr Wn iosku/operacji: oLl1lIPlP
RoW/2016
/IT

wnioskodawca: Gmina
WolanóW

Wpłyn ięcie
Wniosku:

21.11.2016
godz. 15,50

członkowie Rady uprawnieni do
głosowania:

7 osób

Członkowie Rady uczestniczący w
głosowaniu:

7 osób

Liczba głosów ważnych: 7 osób
Liczba głosów nieważnych: o
Liczba głosów przemawiających
uznaniem operacji za zgodną
Lokalną strategią Rozwoju:

za
z

7

Liczba głosów prz€mawiających za
uznaniem operacji za nie zgodną z
Lokalną strategią Rozwoju:

o

ocena uzasadnienia: operacja jest zgodna z LsR
Ilość punktów uzyskanych w
ramach oceny W9 kryteriów
lokalnych:

8 pkt

Ilość punktów uzyskanych w
ramach oceny wg kryteriów
strategicznych:

5 pkt

suma punktów uzyskanych w
ramach oceny w9 kryterióW
lokalnych i strategicznychi

13 pkt

Podjęte uchwały: Nr !lIPl2016 w sprawie Wyboru operacji do realizacji
Uchwała w sprawie Wyłączenia Pana Adama Gibały - Wójta Gminy
Wo!anów

Nr wniosku/operacjil o2lLlrPl2
016lIT

wnioskodawcai Gmina
Wolanów

Wpłynaęcie
wniosku:

21-11-2016
godz. 15.50

Członkowie Rady uprawnieni do
głosowania:

7 osób

członkowie Rady uczestniczący W 7 osób
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głosowaniu;

7 os6b
Liczba głosów nieważnych:
Liczba głosów przemawiających za
uznaniem operacji za agodną z
Lokalną strategią Rozwoiu:
Liczba głosów przemawiających za
uznaniem operacii za nie zgodną z
Lokalną strategią Rozwoju:
ocena uzasadnienia: Operacja jest zgodna z LSR
Ilość punktów uzyŚłanyclr w
ramach oceny w9 kryteriów
lokalnych:
suma punktów uzyskanych W
ramach oceny w9 kryteriów
lokalnych i strat€g icznych i
suma punktóW uzyskanych W
ramach oceny wg kryteriów
lokalnych i strategicznych:
Podjęte uchWały: Nr 2llPl2016 W sprawie wyboru

Uchwała w sprawie wyłączenia
WolanóW

op€racji do reaIizacji
Pana Adama Gibały

Nr Wn iosku/oPeracii l 03l1lIPl2
016/lT

Członkowie Rady uprawnieni do

członkowie Rady uczestniczący w
głosowa n iu i
Liczba głosów ważnych:
Liczba głosóW nieważnychl
Liczba głosów przemawiających za
uznaniem operacji za zgodną z
Lokalną strategią Rozwoju:
Liczba głosów przemawiających za
uznaniem operacji za nie zgodną z
Lokalną strategią Rozwoju:
ocena uzasadnienia: operacja jest zgodna z LsR
Ilość punktóW uzysłanycłr w
ramach oceny W9 lokalnych
kryteriÓW:
Suma punktów uzyskanych w
ramach oceny W9 kryteriów
lokalnych a strateg icznych I

suma punktóW uzyskanych w
ramach oceny wg kryteriów
lokalnych i strategicznych:

str,5

Liczba głosów ważnych:
o
7

o

8 pkt.

5 pkt

13 pkt

wnioskodawca: Gmina
Przytyk

Wpłynięcie
wniosku:

22-1I-2016
godz, 11.oo

8 osób

8 osób

8 osób
o
a

o

9 pkt.

6 pkt.

15 pkt.



Podjęte uchwałyi I Nr 3lIPl2oL6 W sprawae Wyboru operacji do realizacii

Nr Wn iosku/operacji i 04lLIlPl2
016lIT

wn ioskodawca. Gmina
Przysucha

WpĘnięcie
Wniosku:

22-LL-20r,6
9odz, 12,0o

cżłonkowie Rady uprawnieni do
głosoWania!

6 osób

Członkowie Rady uczestniczący w
głosowaniu:

6 osób

Liczba głosów ważnych: 6 osób
Liczba głosów nieważnych : o
Liczba głosów przemawiających
uznaniem operacii za zgodną
Lokalną strategią Rozwoiu3

za
z

6

Liczba głosów przemawiających za
uznaniem operacji za nie zgodną z
Lokalną strategią Rozwoju:

o

ocena uzasadnienia: operacja jest zgodna z LsR
Ilość punktóW uzyskanych W
ramach oceny W9 lokalnych
kryteriów:

8

suma punktów uzyskanych w
ramach oceny wg kryteriów
lokalnych i strategicznych:

5

Suma punktów uzyskanych w
ramach oceny wg kryteriów
lokalnych i strategicznych:

13

Podięte uchwały: Nr 4lIPl2lJ16 W sprawie wyboru operacji do realizacji
uchwała W sprawae Wyłączenia Pana Tadeusz Tomasika - Burmistrza
Gminy i Miasta Przysucha
Uchwała w sprawie wyłączenia Pana Jerzego Kwaśniewskiego -
Pracownika Biblioteki Publicznei W Przysusze

Nr wn iosku /operacji: 05l1lIPl2
o16lIK

wnioskodawca: Gmina

'edlińsk

Wpłynięcie
wn iosku l

22-IL-2oL6
godz. 12.3o

Członkowie Rady uprawnieni do
głosowan ia i

8 osób

członkowie Rady uczestniczący W
głosowan iu:

8 osób

Liczba głosóW waźnych: 8 osób
Liczba głosów nieważnych: o
Liczba głosów przemawiających
uznaniem operacji za zgodną
Lokalną strategią Rozwoju:

za
z

8
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Liczba głosów przemawiających za
uznaniem operacji za nie zgodną z
Lokalną strategią Rozwoju:

o

ocena uzasadnienial operacja jest zgodna z LsR
Ilość punktóW uzyskanych W
ramach o€eny W9 lokalnych
kryteriów:

8

Suma punktów uzyskanych w
ramach oceny Wg kryterióW
lokalnych i strateg icznyGh:

5

Suma punktów uzyskanych w
ramach oceny W9 kryteriów
lokalnych i strategicznych:

13

Podjęte uchwały: Nr 5lIPl2oL6 W sprawie wyboru operacji do r€alizacji

Nr wn iosku/op€racji: (J6l,,llP l2
(J16lIT

wn ioskodawca i Gmina
Jedlińsk

Wpłynięcie
wniosku:

2ż-LL-2oL6
godz, 12,45

członkowie Rady uprawnieni do
głosowania:

8 osób

Członkowie Rady uczestniczący W
głosowan iu 3

8 osób

Liczba głosów ważnych: 8 osób
Liczba głosów ni€ważnychi o
Liczba głosów przemawiających
uznaniem operacji za zgodną
Lokalną strategią Rozwojui

za
z

a

Liczba głosóW przemawiających za
uznaniem operacji za nie zgodną z
Lokalną strategią Rozwoju:

o

ocena uzasadnienia: operacja jest zgodna z LsR
Ilość punktów uzyskanych w
ramach oceny w9 lokalnych
kryterióWI

a

Suma punktów uzyskanych w
ramach oceny w9 kryteraów
lokaInych i strategicznychi

5

suma punktóW uzyskanych W
ramach oceny w9 kryteriów
lokalnych i strategicznych:

13

Podięte uchwały3 Nr 6lIPl2(J16 W sprawie wyboru operacji do realizacii
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Nr wniosku/operacj ii 07ltlrP|2
o16/IT

wn ioskodawca: Gmina
zakrzew

Wpłyn ięcie
Wniosku:

22-IL-20L6
godz. 13.50

Członkowie Rady uprawnieni do
głosowan ia:

7 osób

Członkowie Rady ucżestniczący W
głosowan iu:

7 osób

Liczba głosów ważnych: 7 osób
Liczba głosóW nieważnychi o
Liczba głosów przemawiających
uznaniem operacji za zgodną
Lokalną strategią Rozwoiu:

za
z

7

Liczba głosóW przemawiających za
uznaniem operacji za nie zgodną z
Lokalną strategią Rozwojul

o

ocena uzasadnienia: operacja jest zgodna z LsR
Ilość punktów uzyskanych w
ramach oceny W9 lokalnych
kryteriów:

8

Suma punktów uzyskanych w
ramach oceny W9 kryterióW
lokalnych i strategicznychi

5

Suma punktów uzyskanych w
ramach oceny W9 kryteriów
lokalnych i strat€gicznychi

13

Podięte uchwały: Nr 7llPl2016 w sprawie Wyboru operacji do realizacji
uchwała W sprawie wyłączenia Pana sławomira Białkowskiego- Wójta
Gminy zakrzew

Członkowie Rady przystąpili do indywidualnego wypełnienia kart do głosowania -
Wypełnienia Karty oceny zgodnoŚci operacji z Lokalną strategią Rozwoju LokaInej
Grupy Działania ,,Razem dla Radomki" i Karty oceny Wg kryteriÓW lokalnych i Karty
oceny W9 kryteriów strategicznych w ramach Poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na
Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społecznoŚć W ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich 2o14-2o2o, dla
działań:
- Infrastruktura publiczna: nowe lub zmodernizowane lub wyposażone obiekty
infrastruktury kulturowej
z uWzględnieniem konieczności zastosowania procedury Wyłączenia niektórych
obecnych członków Rady od udziału w wyborze wniosków,
Po wypełnieniu poszczególnych kart w ramach przedłożonych wniosków,
członkowie komisja skrutacyjna przystąpili do zliczania głosów,

Nr Wniosku /operacj il o1/I/IP/2oI
6/IK

wnioskodawca i Gm ina
Przysu cha

Wpłynięcie
wniosku:

22-77-2016
godz. 12.00

członkowie Rady uprawnieni do
głosowania:

6 osób

członkowie Rady uczestniczący W
głosowaniu:

6 osób
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Liczba głosów ważnychi 6 osób
Liczba głosów nieważnych: o

6Liczba głosów przemawiających za
uznaniem operacji za zgodną z
Lokalną strategią Rozwoju:
Liczba głosów przemawiających za
uznanaem operacji za nie zgodną z
Lokalną strategią Rozwoju:

o

ocena uzasadnienia: operacja jest zgodna z LsR
Ilość punktów uzyskanych w
ramach oceny w9 lokalnych
kryteriów:

a

5

13

Suma punktów uzyskanych w
ramach oceny W9 kryteriów
lokalnych i strategicznych]
Suma punktów uzyskanych w
ramach oceny w9 kryteriów
lokalnych i strateg icznych ]

Podjęte uchwały: Nr a/rPl2o16 w sprawie wyboru operacji ao re-lliaĘi '-
uchwała W sprawie Wyłączenia Pana Tadeusz Tomasika - Burmistrza
Gminy i Miasta Przysucha
uchwała w sprawie Wyłączenia Pana Jerzego Kwaśniewskiego -
Pracownika Biblioteki Publacznej w Przysusze

Nr wnaosku/operacj i: 02/7/IP/20I
6/IK

wnioskodawca: Gmina
Zakrzew

WPłynięcie
wniosku:

22-tt-2076
godz. 74,75

członkowie Rady uprawnieni do
głosowan ia:

7 osób

7 osóbCzłonkowie Rady uczestniczący w
głosowaniu:
Liczba głosów ważnychl 7 osób

o
7

o

Liczba głosów nieważnych:
Liczba głosów przemawiających
uznaniem operacji za zgodną
Lokalną strategią Rozwoju:

za
z

Liczba głosów przemawiających za
uznaniem operacji za nie zgodną z
Lokalną strategią Rozwoju:
ocena uzasadnieniai operacja jest zgodna z LsR

a

5----- - --

13

Ilość punktóW uzyskanych w
ramach oceny w9 lokatnych
kryteriówI
suma punktów uzyskanych W
ramach oceny w9 kryteriów
lokalnych i strateg icznych i
suma punktóW uzyskanych W
ramach oceny wg kryteriów
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lokalnych i strateg icznych i

Podjęte uchWałyi Nr 9lIPI2(J16 W sprawie Wyboru operacji do realizacii
uchwała w sprawie wyłączenia Pana sławomira Białkowskiego- Wójta
Gminy zakrzew

Nr Wniosku/operacji i 03/1/lP/2o7
6/IK

wn ioskodawca: Gmina
Wien iaWa

Wpłyn ięcie
wn iosku:

22-7r-2016
godz,74.40

Członkowie Rady uprawnieni do
głosowania:

8 osób

członkowie Rady uczestniczący w
głosowa n iu:

8 osób

Liczba głosów ważnych: 8 osób
Liczba głosóW nieważnych: 0
Liczba głosów przemawiających
uznaniem operacji za zgodną
Lokalną strategią Rozwoiui

za
z

a

Liczba głosów przemawiających za
uznaniem operacji za nie ugodną z
Lokalną strategią Rozwojul

o

ocena uzasadnienia: operacja jest zgodna z LsR
I1ość punktóW uzyskanych W
ramach oceny Wg lokalnych
kryteriów:

8

suma punktów uzyskanych w
ramach oceny w9 kryteriów
lokalnych i strategicu nychi

5

suma punktów uzyskanych W
ramach oceny w9 kryteriów
lokalnych i strat€g icznych i

13

Podjęte uchwały: lo lIP l2016 w sprawie Wyboru operacji do reaIizacji

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwał W sprawie Wybrania operacji do
realizacji, uchwał rankingowych i rankingi wniosków w podzia|e na poszczególne
rodzaje działań PRoW. członkowie Rady jednogłoŚnie przyjęli uchwałę Nr
I7/IP/2176 W sprawie zatwierdzenia listy rankingowej dotyczącej:
- operacji wybranych W ramach: Poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na Wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoŚĆ"
objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposaźenie
obiektów turystycznych lub rekreacyjnych,
oraz uchwałę Nr 72llPl2o76 W sprawie zatwierdzenia listy rankingowej
dotyczącej :

- operacji wybranych w ramach: Poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na Wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2ot4-2o2o.
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7.

Infrastruktura Publiczna: nowe łub Zmodernizowane lub Wyposaźone obiekty
i nfrastruktury kulturowej,

Zamknięcie posiedzenia RadV stowarzvszenia Lokalna Grupa Działania,.Razem dla
Radomki" W dniu 28- 11-2016r.
Po wyczerpaniu porządku obrad i braku zgłoszonych wolnych głosów, wniosków i

za pyta ń Człon ków Rady Przewod n iczący za mknął posiedzen ie.

?a^OŁ"v\,r
ą' O6k-grs/c{

Przewodniczący Rady
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