
 

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 24 stycznia 2018r. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie quorum 

3. Omówienie realizacji wniosków z poprzedniego nabory grantów 

4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów grantów 

prowadzonych przez LGD KOLD 

5. Dokonanie oceny 

a. projekty grantowe z naboru 6/2017/G 

b. przyjęcie listy wniosków 6/2017/G ocenionych zgodnie z ogłoszeniem 

c. przyjęcie listy wniosków 6/2017/G ocenionych i mieszczących się w ramach limitu 

dostępnych środków zgodnie z ogłoszeniem  

d.  projekty grantowe z naboru 7/2017/G 

e. przyjęcie listy wniosków 7/2017/G ocenionych zgodnie z ogłoszeniem 

f. przyjęcie listy wniosków 7/2017/G ocenionych i mieszczących się w ramach limitu 

dostępnych środków zgodnie z ogłoszeniem  

g.  projekty grantowe z naboru 8/2017/G 

h. przyjęcie listy wniosków 8/2017/G ocenionych zgodnie z ogłoszeniem 

i. przyjęcie listy wniosków 8/2017/G ocenionych i mieszczących się w ramach limitu 

dostępnych środków zgodnie z ogłoszeniem 

j.  projekty grantowe z naboru 9/2017/G 

k. przyjęcie listy wniosków 9/2017/G ocenionych zgodnie z ogłoszeniem 

l. przyjęcie listy wniosków 9/2017/G ocenionych i mieszczących się w ramach limitu 

dostępnych środków zgodnie z ogłoszeniem 

6. Wolne głosy i wnioski 

7. Zakończenie posiedzenia 

Ad 1 i 2. Posiedzenie Rady otworzył przewodniczący Tomasz Andrzejewski witając wszystkich 

członków Rady . stwierdził quorum i przedstawił porządek obrad, który Rada zaakceptowała.  W 

posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Ireneusz Witkowski i Paulina Młyńczak.  Na sekretarza 

zgłoszono Elżbietę Utratę, która Rada jednomyślnie wybrała.  



           Ad 3. Wiceprezes LGD KOLD Ireneusz Witkowski omówił realizację grantów z poprzedniego naboru. 

Na dzień dzisiejszy realizacja przebiega zgodnie z założonymi terminami, większość  grantobiorców 

już rozliczyła granty i przygotowywane są wnioski o płatność.  

Ad. 4 Z kolei Ireneusz Witkowski  i członek Zarządu Paulina Młyńczak  omówili złożone wnioski w 

ramach naboru.  

     a. W ramach naboru 6/2017/G wpłynął 1 wniosek na kwotę 14985,00 przy limicie 30 000,00 zł. 

     b. W ramach naboru 7/2017/G wpłynęły  wnioski na kwotę 91 206,00 zł przy limicie 83 694,00 zł  

      c.  W ramach  naboru 8/2017/G wpłynęły  wnioski na kwotę 158 425,00 zł przy limicie 180 000,00 

zł 

      d.  W ramach naboru 9/2017/G wpłynęły  wnioski na kwotę 186 182,00 zł przy limicie 160 000,00 

zł 

Rada zaakceptowała argumenty dotyczące odrzucenia  1 wniosku w naborze 8/2017/G jako 

niezgodny z PROW oraz w naborze 9/2017/G odrzucenia 1 wniosek ze względów formalnych i 1 jako 

niezgodny z PROW.  

Ad. 5. Po przedstawieniu wyników oceny z elektronicznego systemu oceny wniosków z działań 

dotyczących ogłoszeń naborów grantowych Rada podjęła decyzję 

a. Pierwsze miejsce w wyniku głosowania zgodnie z kryteriami naboru  6/2017/G zdobył wniosek  

1/VI/2017 Stowarzyszenia na rzecz rozwoju sołectwa Nojewo „Nojewiak”, który Rada uznała za 

zgodny z LSR i w wyniku oceny punktowej uzyskał 10,71 pkt. 

b. . Rada przyjęła listy wniosków 6/2017/G ocenionych zgodnie z ogłoszeniem. 

c. . Rada  przyjęła listy wniosków 6/2017/G ocenionych i mieszczących się w ramach limitu 

dostępnych środków zgodnie z ogłoszeniem.  

d.  Rada przystąpiła do oceny wniosków z naboru 7.2017/G. Pierwsze miejsce w wyniku głosowania 

zgodnie z kryteriami naboru  7/2017/G zdobył wniosek  2/VII/2017 Stowarzyszenia Kulturalnego  

„Buława” , który Rada uznała za zgodny z LSR i w wyniku oceny punktowej uzyskał 13,14 pkt, Kolejne 

miejsce w wyniku głosowania zgodnie z kryteriami naboru  zdobył wniosek  1/VII/2017 

Stowarzyszenia Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą , który Rada uznała za zgodny z LSR i w 

wyniku oceny punktowej uzyskał 13,00 pkt, trzecie miejsce w wyniku głosowania zgodnie z kryteriami 

naboru  zdobył wniosek  3/VII/2017 Stowarzyszenia Pniewskich Amazonek „Razem raźniej” , który 

Rada uznała za zgodny z LSR i w wyniku oceny punktowej uzyskał 13,00 pkt ( o kolejności 

zdecydowała kolejność złożenia wniosków zgodnie z procedurami). Następne miejsce w wyniku 

głosowania zgodnie z kryteriami naboru  zdobył wniosek  4/VII/2017 Stowarzyszenia „Projekt 

Pniewy” , który Rada uznała za zgodny z LSR i w wyniku oceny punktowej uzyskał 9,57 pkt, , następne 

miejsce w wyniku głosowania zgodnie z kryteriami naboru  zdobył wniosek  5/VII/2017 Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Pniewach , który Rada uznała za zgodny z LSR i w wyniku oceny punktowej uzyskał 

7,86 pkt. 



e. Rada przyjęła listy wniosków 7/2017/G ocenionych zgodnie z ogłoszeniem. 

f. Rada  przyjęła listy wniosków 7/2017/G ocenionych i mieszczących się w ramach limitu 

dostępnych środków zgodnie z ogłoszeniem.  

Rada przyjęła listę wniosków 7/2017/G ocenionych i  nie mieszczących się w ramach limitu 

dostępnych środków zgodnie z ogłoszeniem 

g.  Rada przystąpiła do oceny wniosków z naboru 8/2017/G. Pierwsze miejsce w wyniku głosowania 
zgodnie z kryteriami naboru  8/2017/G zdobył wniosek  5/VIII/2017 Stowarzyszenia Społeczno- 
Kulturalnego  Aktywnych Kobiet Bolewic, który Rada uznała za zgodny z LSR i w wyniku oceny 
punktowej uzyskał 14,00 pkt, z kolei  w wyniku głosowania zgodnie z kryteriami naboru  2 miejsce 
zdobył wniosek  3/VIII/2017 Ochotniczej Straży Pożarnej w Turowie , który Rada uznała za zgodny z 
LSR i w wyniku oceny punktowej uzyskał 13,86 pkt,  następne miejsce w wyniku głosowania zgodnie z 
kryteriami naboru  zdobył wniosek  1/VIII/2017 Stowarzyszenia Kulturalno- Oświatowego „Rodzice-
Dzieciom” w Urbanowie , który Rada uznała za zgodny z LSR i w wyniku oceny punktowej uzyskał 
13,00 pkt, ,  następne miejsce w wyniku głosowania zgodnie z kryteriami naboru  zdobył wniosek  
2/VIII/2017 Klubu Sportowego ”Sokół” w Pniewach , który Rada uznała za zgodny z LSR i w wyniku 
oceny punktowej uzyskał 10,43 pkt, ,  następne miejsce w wyniku głosowania zgodnie z kryteriami 
naboru  zdobył wniosek  4/VIII/2017 Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca  Jezusowego 
i Niepokalanego Serca Maryi, który Rada uznała za zgodny z LSR i w wyniku oceny punktowej uzyskał 
9,86 pkt.  

h. Rada przyjęła listy wniosków 8/2017/G ocenionych zgodnie z ogłoszeniem. 

i. Rada  przyjęła listy wniosków 8/2017/G ocenionych i mieszczących się w ramach limitu 

dostępnych środków zgodnie z ogłoszeniem. 

j. Rada przystąpiła do oceny wniosków z naboru 9/2017/G. Pierwsze miejsce w wyniku głosowania 
zgodnie z kryteriami naboru  9/2017/G zdobył wniosek  2/IX/2017 Stowarzyszenia Współpracy Gminy 
Lwówek z Zagranicą, który Rada uznała za zgodny z LSR i w wyniku oceny punktowej uzyskał 13,00 
pkt, z kolei  w wyniku głosowania zgodnie z kryteriami naboru  2 miejsce zdobył wniosek  9/IX/2017 
Pniewskiego Stowarzyszenia „Perspektywa” , który Rada uznała za zgodny z LSR i w wyniku oceny 
punktowej uzyskał 13,00 pkt,  ( o kolejności zdecydowała kolejność złożenia wniosków zgodnie z 
procedurami).  następne miejsce w wyniku głosowania zgodnie z kryteriami naboru  zdobył wniosek  
3/IX/2017 Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chmielinko , który Rada uznała za zgodny z LSR i w wyniku 
oceny punktowej uzyskał 12,00 pkt, następne miejsce w wyniku głosowania zgodnie z kryteriami 
naboru  zdobył wniosek  6/IX/2017 Stowarzyszenia Coolturalna Opalenica , który Rada uznała za 
zgodny z LSR i w wyniku oceny punktowej uzyskał 11,14 pkt. Kolejne  miejsce w wyniku głosowania 
zgodnie z kryteriami naboru  zdobył wniosek  7/IX/2017 Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem 
NMP Wniebowziętej , który Rada uznała za zgodny z LSR i w wyniku oceny punktowej uzyskał 10,71 
pkt, następne miejsce w wyniku głosowania zgodnie z kryteriami naboru  zdobył wniosek  11/IX/2017 
Stowarzyszenia Społeczno-  Kulturalnego Przyjaciół Ziemi Miedzichowskiej , który Rada uznała za 
zgodny z LSR i w wyniku oceny punktowej uzyskał 10,00 pkt, kolejne miejsce w wyniku głosowania 
zgodnie z kryteriami naboru  zdobył wniosek  , następne miejsce w wyniku głosowania zgodnie z 
kryteriami naboru  zdobył wniosek  11/IX/2017 Stowarzyszenia Społeczno-  Kulturalnego Przyjaciół 
Ziemi Miedzichowskiej , który Rada uznała za zgodny z LSR i w wyniku oceny punktowej uzyskał 10,00 
pkt., 4/IX/2017 Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Pniewach, który Rada uznała za 
zgodny z LSR i w wyniku oceny punktowej uzyskał 8,67 pkt, 

k. Rada przyjęła listy wniosków 9/2017/G ocenionych zgodnie z ogłoszeniem. 



l. Rada  przyjęła listy wniosków 9/2017/G ocenionych i mieszczących się w ramach limitu 

dostępnych środków zgodnie z ogłoszeniem. 

6. W wolnych głosach i wnioskach uzgodniono, aby przy kolejnych naborach wniosków, 

Rada spotkała się przed samą oceną w celu technicznego wyjaśnienia dokonywania oceny.  

7. Na tym posiedzenie zakończono i przewodniczący zamknął je dziękując wszystkim za 

przybycie. 

 

 

 

 

 


