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Protokół 

Z oceny zmienionego zakresu operacji 

pod kątem zgodności z LSR i kryteriami wyboru operacji  

Członków Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 

                                        

 

W dniu 10.03.2017 r. wpłynęło pismo, dotyczące planowanej zmiany zakresu rzeczowego 

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 Michała Grzeszczaka, w dniu 

28.10.2016 r., tytuł operacji: „Budowa budynku z pokojami gościnnymi oraz kotłownią       

i salą konferencyjną dla gości”, znak sprawy LGD 2/R/2016. 

 

Tryb weryfikacji zmiany zakresu rzeczowego 

 

O wniesionej zmianie zakresu rzeczowego oraz załączonych dokumentach, Biuro LGD 

niezwłocznie zawiadomiło Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady 

wysyłając wiadomość na adres e-mail [10.03.2017 r.]. 

 

Przewodnicząca Rady, za pośrednictwem POP, niezwłocznie przekazała członkom Rady 

dokumenty związane z planowaną zmianą zakresu rzeczowego oraz wyznaczyła 

wszystkich członków Rady do dokonania weryfikacji oceny operacji, której zmiana 

dotyczy, wyznaczyła także termin [17.03.2017 r.], do którego należy dokonać weryfikacji 

złożonych dokumentów.  

W toku weryfikacji oceny operacji członkowie Rady: 

1. Zapoznali się z pierwotnymi dokumentami oraz wynikami oceny, 

2. Przeanalizowali zmiany naniesione w zakresie rzeczowym, 

3. Sprawdzili biznesplan, zestawienie rzeczowo-finansowe oraz załączniki do 

wniosku tj. kosztorys inwestorski, pozwolenie na budowę,  księgę wieczystą i 

oferty cenowe. 

Członkowie Rady poinformowali w dniu 17.03.2017 r. o wynikach weryfikacji 

Przewodniczącą Rady. 

 

W dniu 20.03.2017 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. 
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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 Monika Szygenda] posiedzenia Członków Rady. 

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

jawne. 

6. Odczytanie pisma Pana Michała Grzeszczaka z dnia 08.03.2017 [wpływ do LGD 

10.03.2017 r.] dotyczącego prośby o wydanie opinii organu decyzyjnego LGD 

potwierdzającego, że wnioskowana zmiana zakresu rzeczowego 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: „Budowa budynku z 

pokojami gościnnymi oraz kotłownią i salą konferencyjną dla gości”, znak 

sprawy LGD 2/R/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 zakresu 

rzeczowego 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: 

„Budowa budynku z pokojami gościnnymi oraz kotłownią i salą konferencyjną 

dla gości”, znak sprawy LGD 2/R/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. Wolne głosy i wnioski. 
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10. Zakończenie zebrania. 

 

 

 

Słupca, dnia 20 marca 2017 r.      ……………………………… 

               podpis protokolanta  

 

 

 

Słupca, dnia 20 marca 2017 r.                                         ………………………………. 

                                                                                   

                                   podpis Przewodniczącego Rady 

 

 

 

 Słupca, dnia 20 marca 2017 r.                                  ……………..…………………… 

                                                                  podpisy osób reprezentujących LGD 


