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Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków  

 Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Protokół nr II/2017 z Posiedzenia Rady 

Lokalnej Grupy Działania „Barcja”  

z dnia 28 lutego 2017 r.  

 

Obrady rozpoczęto o godz. 16
00

 

Zakończono o godz. 18
00

 

Podjęto 7 uchwał 

 

W posiedzeniu, które odbyło się 28 lutego 2017 roku w Kętrzynie zgodnie z listą obecności, 

stanowiącą załącznik do protokołu wzięło udział 9 członków Rady, pracownicy biura LGD i 

Wiceprezes Zarządu Pani Elżbieta Ogłuszka.. 

Porządek spotkania: 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady LGD, 

2.  Przedstawienie porządku posiedzenia Rady, 

3.  Podjęcie uchwał zmieniających zgodnie z wezwaniem do usunięcia błędów i omyłek. 

- uchwała zmieniająca uchwałę Rady LGD „Barcja” nr I/1/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w 

sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach konkursu nr 4/2016 w zakresie rozwijania 

działalności gospodarczej 

- uchwała zmieniająca uchwałę Rady LGD „Barcja” nr I/6/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w 

sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach konkursu nr 4/2016 w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej 

- uchwała zmieniająca uchwałę Rady LGD „Barcja” nr I/12/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w 

sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach konkursu nr 4/2016 w zakresie rozwijania 

działalności gospodarczej 

- uchwała zmieniająca uchwałę Rady LGD „Barcja” nr I/13/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w 

sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach konkursu nr 4/2016 w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej 

- uchwała zmieniająca uchwałę Rady LGD „Barcja” nr I/14/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w 

sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach konkursu nr 2/2016 w zakresie zachowania 

dziedzictwa lokalnego 

- uchwała zmieniająca uchwałę Rady LGD „Barcja” nr I/15/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w 

sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach konkursu nr 2/2016 w zakresie zachowanie 

dziedzictwa lokalnego 

- uchwała zmieniająca uchwałę Rady LGD „Barcja” nr I/19/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w 

sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach konkursu nr 1/2016 w zakresie budowy lub 

przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 

kulturalnej 

4. Sprawy różne,  

5.  Zamknięcie obrad 

 

Ad. 1 Obrady otworzył Przewodniczący Rady LGD Barcja Pan Sławomir Jarosik, który na 

podstawie listy obecności stwierdził quorum, dzięki czemu możliwe było dalsze prowadzenie 

posiedzenia. 

 

Ad. 2 Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek posiedzenia i poddał go pod głosowanie. 

Porządek został przyjęty jednogłośnie przez obecnych – 9 głosów „za”. 

 

Ad. 3  W punkcie trzecim porządku obrad Przewodniczący poinformował obecnych, że do biura 

LGD wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie wyjaśnień i uzupełnień odnoszących się 

do dokumentacji konkursowej, która została złożona w Urzędzie w dniu 30 stycznia.  
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Przewodniczący poprosił Dyrektora biura o omówienie wszystkich błędów jakie zostały popełnione w 

dokumentacji konkursowej.  

Dyrektor biura Pan Damian Niski powiedział, że poprawki dotyczą wniosków złożonych przez: 

1. Pana Aleksandra Sochę – podejmowanie działalności gospodarczej; 

2. Pana Damiana Niskiego – podejmowanie działalności gospodarczej; 

3. Pani Beaty Żytka- Śliżewskiej- rozwój działalności gospodarczej; 

4. Pana Dariusza Pucera- rozwój działalności gospodarczej; 

5. Parafii Rzymskokatolickiej w Reszlu- zachowanie dziedzictwa kulturowego; 

6. Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach- zachowanie dziedzictwa kulturowego. 

7. Gminy Sępopol – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturowej 

Dyrektor powiedział, że błędy dotyczyły źle zsumowanej liczby punktów oraz adresu wnioskodawców 

w uchwale. Są to małe błędy niemniej jednak wymagają podjęcia uchwał zmieniających. Ponadto 

poprawione zostaną listy operacji wybranych do finansowania, ale one nie muszą być podjęte w 

formie uchwały.  

Przewodniczący odczytał treść poszczególnych uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania, a 

następnie zapytał kto jest za przyjęciem 7 uchwał zmieniających w sprawie wyboru operacji do 

finansowania w odczytanym brzmieniu. Uchwały zostały przyjęte następującym stosunkiem głosów; 

9 głosów „za” 

0 głosów przeciw 

0 głosów wstrzymujących się 

 

Ad. 4 W punkcie czwartym porządku posiedzenie Przewodniczący zwrócił się do pracowników 

biura LGD o to, aby dokładniej sprawdzali dokumentacje konkursową zanim zostanie przekazana do 

Urzędu Marszałkowskiego.  

 

Ad. 5 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za 

obecność i tym samym zakończył posiedzenie organu decyzyjnego. 

 
 

 

 

............................................ 

                       Przewodniczący Zebrania 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Uchwała  nr II/1/2017 zmieniająca uchwałę Rady LGD „Barcja” nr I/1/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru operacji do 

finansowania w ramach konkursu nr 4/2016 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. 

2. Uchwała nr II/2/2017 zmieniająca uchwałę Rady LGD „Barcja” nr I/6/2016 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru operacji do 

finansowania w ramach konkursu nr 4/2016 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

3. Uchwała nr II/3/2017 zmieniająca uchwałę Rady LGD „Barcja” nr I/12/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru operacji do 

finansowania w ramach konkursu nr 4/2016 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. 

4. Uchwała Ne II/4/2017 zmieniająca uchwałę Rady LGD „Barcja”  nr I/13/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru operacji  do 

finansowania w ramach konkursu nr 4/2016 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

5. Uchwała nr II/5/2017 zmieniająca uchwałę Rady LGD „Barcja” nr I/14/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru operacji do 

finansowania w ramach konkursu nr 2/2016 w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego. 

6. Uchwała nr II/6/2017 zmieniająca uchwałę Rady LGD „Barcja” nr I/15/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru operacji do 

finansowania w ramach konkursu nr 2/2016 w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego. 

7. Uchwała nr II/7/2017 zmieniająca uchwałę Rady LGD „Barcja” nr I/19/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru operacji do 

finansowania w ramach konkursu nr 1/2016 w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

8. Lista obecności z posiedzenia Rady LGD Barcja z dnia 28 lutego  2017 r. 


