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Protokół 

z oceny zmienionego terminu złożenia wniosku o płatność 

pod kątem zgodności z LSR i kryteriami wyboru operacji 

Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 

 

W dniu 14 września 2017 r. wpłynęło pismo dotyczące planowanej zmiany terminu 

złożenia wniosku o płatność operacji realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, do wniosku złożonego przez Panią 

Agnieszkę Smarzyńską, w dniu 31.10.2016 r., tytuł operacji: „Własna działalność 

gospodarcza jako alternatywa dla niepewnego powrotu na wcześniejsze stanowisko 

pracy po długim urlopie macierzyńskim”, znak sprawy LGD 5/Z/2016 oraz w dniu 15 

września 2017 r. wpłynęło pismo dotyczące planowanej zmiany terminu złożenia wniosku 

o płatność pierwszej transzy operacji realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, do wniosku złożonego przez Pana 

Przemysława Zielińskiego, w dniu 27.03.2017 r., tytuł operacji: „Podejmowanie 

działalności gospodarczej – Warsztat AUTOSERWIS PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI”, 

znak sprawy LGD 1/Z/2017. 

 

Tryb weryfikacji zmiany terminu złożenia wniosku o płatność 

 

O wniesionej zmianie dotyczącej terminu złożenia wniosku o płatność, Biuro LGD 

zawiadomiło pisemnie wszystkich Członków Rady, wyznaczając termin posiedzenia na 22 

września 2017 r. 
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W dniu 22.09.2017 r. w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” o godz. 13:00 

odbyło się posiedzenie Rady, na którym podjęte zostały dalsze czynności związane 

z weryfikacją wniesionego wniosku. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”. 

2. Przejęcie obrad przez Przewodniczącego Rady. 

3. Podanie przez Przewodniczącego Rady liczby członków Rady, stwierdzenie 

quorum. 

4. Wybranie komisji skrutacyjnej [Pani Danuta Kujawa, Pan Marek Nowakowski] 

i protokolanta [Pani Marta Ślebioda] posiedzenia Członków Rady. 

5. Przedstawienie zmienionego porządku obrad i przyjęcie go przez zebranych przez 

głosowanie jawne. 

6. Odczytanie pisma Pani Agnieszki Smarzyńskiej z dnia 14.09.2017 [wpływ do LGD 

14.09.2017 r.] dotyczącego prośby o wydanie opinii organu decyzyjnego LGD 

potwierdzającego, że wnioskowana zmiana dotycząca terminu złożenia wniosku  

o płatność operacji realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, do wniosku zatytułowanego: 

„Własna działalność gospodarcza jako alternatywa dla niepewnego powrotu 

na wcześniejsze stanowisko pracy po długim urlopie macierzyńskim”, znak 

sprawy LGD 5/Z/2016, jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji 

stosowanymi przy wyborze w/w operacji do finansowania. 

7. Wydanie opinii Członków Rady w zakresie możliwości zmiany terminu złożenia 

wniosku o płatność operacji realizowanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, do wniosku zatytułowanego: 

„Własna działalność gospodarcza jako alternatywa dla niepewnego powrotu 
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na wcześniejsze stanowisko pracy po długim urlopie macierzyńskim”, znak 

sprawy LGD 5/Z/2016, jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji 

stosowanymi przy wyborze w/w operacji do finansowania. 

8. Ogłoszenie wyników głosowania/odczytanie przyjętego stanowiska. 

9. Odczytanie pisma Pana Przemysława Zielińskiego z dnia 15.09.2017 [wpływ do 

LGD 15.09.2017 r.] dotyczącego prośby o wydanie opinii organu decyzyjnego 

LGD potwierdzającego, że wnioskowana zmiana dotycząca terminu złożenia 

wniosku o płatność pierwszej transzy operacji realizowanej w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, do wniosku 

zatytułowanego: „Podejmowanie działalności gospodarczej – Warsztat 

AUTOSERWIS PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI”, znak sprawy LGD 1/Z/2017, 

jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy 

wyborze w/w operacji do finansowania. 

10. Wydanie opinii Członków Rady w zakresie możliwości zmiany terminu złożenia 

wniosku o płatność pierwszej transzy operacji realizowanej w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, do wniosku 

zatytułowanego: „Podejmowanie działalności gospodarczej – Warsztat 

AUTOSERWIS PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI”, znak sprawy LGD 1/Z/2017, 

jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru operacji stosowanymi przy 

wyborze w/w operacji do finansowania. 

11. Ogłoszenie wyników głosowania/odczytanie przyjętego stanowiska. 

12. Wolne głosy i wnioski. 

13. Zakończenie zebrania. 

 

 

 

Słupca, dnia 22 września 2017 r.      ……………………………… 
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               podpis protokolanta  

 

 

 

Słupca, dnia 22 września 2017 r.                                         ………………………………. 

                                                                                   

                                   podpis Przewodniczącego Rady 

 

 

 Słupca, dnia 22 września 2017 r.                                  ……………..…………………… 

                                                                  podpisy osób reprezentujących LGD 


