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Sierpc, dn.17 lipca 2019 r.

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia

Loka]na Grupa Dzialania „Sierpeckie Partnerstwo"

z dnia  17 lipca 2019 roku

W dniu  17 lipca 2019 roku o godz.  9:00 w siedzibie  Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Sierpeckie Partnerstwo" ul. Kopemika 9/16, 09-200 Sierpc odbyło się posiedzenie
Rady Stowarzyszenia zwołane na podstawie  § 13  Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo". Posiedzenie dotyczyło oceny wniosków złożonych
w  naborze  nr  1/2019  w  ramach  zakresu:  podejmowanie  działalności  gospodarczej,  w  tym

podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Pracownicy  biua  LGD  w  diiiu  12  czerwca  2019  oraz  w  dniu  4  lipca  2019  roku
dokonali  zgodnie  z  Kartą  weryfikacji  wniosku  o  przyznanie  pomocy  wstępnej  propozycji
oceny  wniosków  oraz  przygotowali  wezwania  do  uzupełnień  tj.   złożenia  wyjaśrień  lub
dokumentów  niezbędnych  do  dokonania oceny  oraz  zawiadomili  Radę  LGD  o  możliwości
zapoznania  się  z  propozycją  oceny  oraz  zakresem  wezwania.   Za  pośrednictwem  poczty
elektroricznej  zostały wysłane pisma do wnioskodawców w sprawie złożenia wyjaśnień lub
dokumentów,  a  ogólna  infomacja  o  wystąpieniu  do  wnioskodawców  z  wezwaniami  do
złożenia wyjaśnień została zamieszczona na stronie intemetowej LGD www.lgds.pl.

Po otrzymaniu przez wnioskodawców wyjaśnień lub dokumentów, pracownicy biua
w  dniu  18  czerwca  2018  roku  oraz  10  lipca dokonali  ponownej  weryfikacji  oceny  w tych

punktach kontrolnych, gdzie zaznaczono „DO UZUP".

Członkowie  Rady  w  dniu   10  lipca  2019  roku  zostali  zawiadomieni  pisemnie  za

pośrednictwem  poczty  elektroricznej,  w przypadku jednej  osoby  za pośrednictwem  poczty
tradycyjnej   oraz   została   przekazana   infomacja,   iż   materiały   i   dokumenty   związane
z porządkiem posiedzenia, w tym wnioski o przyznanie pomocy, które będą oceniane podczas

posiedzenia,   zostały   udostępnione   członkom   Rady   w   biurze   LGD.   Informacje   wraz
z   proponowanym   porządkiem   obrad   zamieszczono   również   na   stronie   intemetowej
Stowarzyszeria  LGD  „Sierpeckie  Parmerstwo"  -  www.lgdsp.pl  w  zakładce  ,.Aktualności"
z datą 10 lipca 2019 r.

Posiedzenie Rady otworzyła Pani  Trębińska Aneta - Przewodniczący Rady  Stowarzyszenia,
która stwierdziła prawomocność  obrad.  Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez
Radę decyzji (quorum) wymaga obecności co najmniej połowy członków Rady oraz musi być
zachowany parytet gwarantujący, iż co najmniej  50% głosów pochodzić będzie od partnerów



niebędących instytucjami publiczmymi,  a żadna z grup  interesu nie posiada więcej  niż 49%

głosów.  Zgodnie  z listą obecności,  stanowiącą załącznik Nr  1  do  niniejszego protokołu,  w
otwarciu posiedzenia wzięło udział 5 osób w składzie:

1.    Pani Krasińska EIżbieta -sekfor pz/b/z.czn}/,

2.   Pani Trębińska Aneta -se#or pwb/!.czw,

3.   Pani Beksa lrena -§ekror go§podarczy,

4.   Pan żbikowski Artur -seAror gospodarcą/,

5.   Pan wilamowski wojciech -§ekfor go§podarczy,

Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyło dwóch pracowników Biua:  Pani  Mariyna Borowska
i Pani Marlena Zielińska.

Zgodnie z §21 ust.  1  Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie
Partnerstwo"  Przewodniczący  przeprowadził  wybór  sekretarzy  posiedzenia  stanowiących

jednocześrie korisję skrutacyjną proponując kandydaturę Pani Elżbiety Krasińskiej  i Pana
Artura   Żbikowskiego,   którzy   wyrazili   zgodę.   Obie   kandydatury   zostały   poddane   pod

głosowanie.  W  głosowaniu jawnym  udział  wzięło  5  członków.  Za  wyborem  zgłoszonych
kandydatów  głosowało  5  członków,  nikt  od  głosu  się  nie  wstrzymał,  nikt  nie  głosował

przeciw. Do składu komisji skrutacyjnej jednogłośnie wybrano Panią Elżbietę Krasińską oraz
Pana   Artura   Żbikowskiego.   Podjęto   uchwałę   w   sprarie   w)/borcł   Komi.s/.!.   Skr2ffac}/.ne/..
Uchwała   Nr    lm2019    Rady    Stowarzyszenia    Lokalna    Grupa    Działaria    „Sieipeckie
Partnerstwo" stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Rada  jednogłośnie  przyjęła  zaktualizowany  porządek  obrad,  stanowiący  załącznik
Nr 3 do niniejszego protokołu,  który ostatecznie przedstawiał się następująco:

1.   Otwarcie  posiedzenia  przez  Przewodniczącego  Rady  oraz  podanie  liczby  obecnych
członków  Rady  na  podstawie  podpisanej  przez  nich  listy  obecności  i  stwierdzenie

prawomocności obrad (quorum).

2.   Wybór komisji skrutacyjnej.

3.   Przedstawierie i zatwierdzenie porządku obrad Rady.

4.   Prezentacja poszczególnych wniosków o dofinansowanie.

5.   Złożenie deklaracji poufiiości i bezstronności przez członków Rady oraz wypełrienie
rej estru interesów.

6.   Przedstawienie  propozycji  praco\mików  biura  LGD  zgodnie  z  Kartą  weryfikacji
wniosku o przyznanie pomocy.

7.   Omówienie  i  ocena  wniosków  o  przyznanie  pomocy  złożonych  w  ramach  naboru
1/2019.

8.   Wybór operacji do finansowania lub ich niewybranie ze względu na negatywną ocenę
wstępną lub niezgodność z LSR (obejmującą brak zgodności z PROW 2014-2020 lub



brak  zgodności  z  celami,  przedsięwzięciami  i  wskaźnikami  LSR)  lub  nieuzyskanie
minimum punktowego oraz podjęcie stosownych uchwał.

9.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.

10. Wolne `mioski, dyskuąja.

1 1 . Zakończenie posiedzenia.

Pracownik Biura Pani Mariyna Borowska dokonala przedstawienia wTiiosków, które wpłynęły
do Biura w odpowiedzi na ogłoszony nabór 1#019.

Następnie członkowie Rady wypełnili deklamcje poufiiości i bezstronności dotyczące naboru
1 #019 oraz Rejestr lnteresów Członków Rady LGD. Przewodriczący poinfomował, iż nikt z
obecnych na posiedzeniu nie wyłączył się z oceny wriosków.

W   dalszej   części   pracownicy   biura   przedstawili   zgodnie   z   Kartą   weryfikacji   wniosku
o  przyznanie  pomocy  propozyęję  oceny  wniosków,  w  t}m  wyniki  weryfikaęji  wstępnej
wniosków  o  przyznanie  pomocy,  wynik  weryfikaęji  realizaęji  przez  operaęję  celów  LSR
i   wskaźników,   wynik   weryfikaęji   zgodności   operaęji   z  warunkami   przyznania  pomocy
określonymi w PROW na lata 2014-2020, oraz w efekcie wynik weryfikaęji zgodności z LSR,
a  także  propozycję  oceny  według  lokalnych  kryteriów  wyboru  i  zweryfikowane  kwoty
wspamia.

Rada po  zapoznaniu  się z propozyęją pracowników biua  LGD,  przystąpiła do omówienia
i oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 1#019.

Omówione zostały operacje, których dotyczyły wnioski złożone w ramach naboru  1#019,  a
następnie  przystąpiono  do  dyskusji,  ich  oceny  i głosowania.  Operaęje  podlegały  ocenie  w
kolęj ności złożenia wniosków.

Omó"ńenie_vmiosku  o  nr  llpDGlll..019  Dt.  Podięcie  działaln.ości  5iosi)odarczei  popi.zce.z
u:fi4iQ]rzenie  zespołu świadczaceEo  usłust muz:vczne wraz z wvkorzvstaniem wvtwornicv dvmu
cjeż#ego. gdzie wnioskodawca iest Pani Anna Nowakowska.

Skład : 5 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny - 40%

Sektor gospodarczy - 60%

Sektor społeczny - nieobecny

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum oraz
zostały   zachowane   parytety.   Po   dokonanych   uzupełnieniach   przez   Wnioskodawcę   na

podstawie  karty  zgodności  z  LSR,  ti.,  weryfikaęji  realizacji  przez  operaQję  celów  LSR  i
wskaźników    oraz    weryfikaęji    zgodności    operacji    z    warunkami    przyznania    pomocy
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Więjskich na lata 2014-2020 oraz na podstawie
karty  weryfikaęji  według  lokalnych  kryteriów  wyboru  członkowie  Rady  stwierdzili,   iż
wniosek przeszedł pozytywnie weryfikaęję wstępną, tzn. operaęja jest zgodna z LSR, w tym
ziodna z Programem, jednakże oceniając wniosek o przyznanie pomocy według  lokalnych
kryteriów wyboru, operaQja uzyskała liczbę 35 punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów



wyboru,  tj.  nie  uzyskała wymąganej  ririmalnej  liczby punktów określonęj  w ogłoszeniu o
naborze 1 #019. W związku z powyższym operaęji nie wybiera się do finansowania.

Poti]ęho   wcbwtiLę   w    s;pra:rie   nie    dokonania   wyboru   operacji    Nr    1/PDG/l/2019    do

finansowania z powodu nie uzyskania przez operację wymaganego minimum puriktowego w
ramach   Stra[egii   Rozwoju    Lokalnego    Kierowanego   przez   Społeczność    Stowarzyszenia
Lokalna  Grupa  Działania  „Sierpeckie  Partnerstwo"  -nabór  1/2019.  Uchwaila, Nr 21112019
Rady  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo"  stanowi  załącznik
Nr 4 do ninięjszego protokołu.

Enć.`hńeii:ie  wniosku o  nr 2lpT}G1112019  Dt.  Założenie  działalności  ąosDodarczei  w  fiormie
bazv  nocl_ęfE!o_w_o-wypoczvnkowei  w  mieiscowości   Bledzewo.  gdzie  `^rnioskoda;wca  \est  Pani

Aima Joniak.

Skład : 5 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny - 40%

Sektor gospodarczy - 60%

Sektor społeczny - nieobecny

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum oraz
zostały   zachowane   parytety.   Po   dokonanych   uzupełnieniach   przez   Wnioskodawcę   na

podstawie  karty  zgodności  z  LSR,  tj.,  weryfikaęji  realizacji  przez  operaęję  celów  LSR  i
wskaźników    oraz    weryfikacji    zgodności    operacji    z    warunkami    przyznania    pomocy
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Więjskich na lata 2014-2020 oraz na podstawie
karty  weryfikaęji   według  lokalnych  kryteriów  wyboru  członkowie   Rady   stwierdzili,   iż
wniosek przeszedł pozytywrie weryfikaęję wstępną, tzn.  operaęja jest zgodna z LSR, w tym
zgodna z Programem oraz według lokalnych kryteriów wyboru, operaęja uzyskała liczbę  55

punktów w  ramach  oceny  spełnienia kryteriów wyboru,  tj.  uzyskała wymaganą minimalną
liczbę  punktów  określoną  w  ogłoszeniu  o  naborze  1#019.  Wnioskodawca  we  wriosku  o

przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 60 000 zł. Rada dokonując ustaleria
kwoty pomocy (premii) uznała, iż wnioskowana kwota jest zgodna z kwotą premii określoną
w LSR ti. 60 000 zł.

Operaęja   m   2/PDG/1Ą019   przeszła   pozytywnie   ocenę,   zatem   zostanie   wybrana   do
finansowania,  jednakże  po  weryfikaęji   wszystkich  wniosków  zostanie   sporządzona  lista
operaęji  wybranych  ze  wskazaniem,  które  z  nich mieszczą  się,  a które  nie  mieszczą  się  w
limicie środków przypisan    h na dany nabór.

Oomówienie  wniosku  o  nr  3fl'DG/1#Olg  ot.  FriwAt]  Robofó"/  Ewe/j"  Mon/Aa
wnioskodawca iest Pani Ewelina Motvka.

Skład : 5 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny - 40%

Stlstorgospodarczy-60%

Sektor społeczny - nieobecny



W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum oraz
zostały   zachowane   parytety.   Po   dokonanych   uzupełnieniach   przez   Wnioskodawcę   na

podstawie  karty  zgodności  z  LSR,  tj.,  weryfikacji  realizaQji  przez  operaęję  celów  LSR  i
wskaźników    oraz    weryfikacji    zgodności    operaQji    z    warunkami    przyznania   pomocy
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Więjskich na lata 2014-2020 oraz na podstawie
karty  weryfikaęji   według  lokalnych  kryteriów  wyboru  członkowie   Rady   stwierdzili,   iż
wniosek przeszedł pozytyvmie weryfikaęję wstępną, tzn.  operacja jest zgodna z LSR, w t)m
zgodna z Programem oraz według lokalnych kryteriów wyboru,  operaęja uzyskała liczbę 55

punktów w ramach oceny  spełnienia kryteriów wyboru,  tj.  uzyskała wymaganą minimalną
liczbę  punktów  określoną  w  ogłoszeniu  o  naborze  1#019.  Wnioskodawca  we  wriosku  o

przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 60 000 zł. Rada dokonując ustalenia
kwoty pomocy (premii) uznała, iż wnioskowana kwota jest zgodna z kwotą premii określoną
w LSR tj. 60 000 zł.

Operaęja   nr   3mDG/1#Olg   przeszła   pozytyrie   ocenę,   zatem   zostanie   wybrana   do
finansowania,  jednakże  po  weryfikaęji  wszystkich  wniosków  zostanie  sporządzona  listata
operacji  wybranych ze  wskazaniem,  które  z  nich rieszczą  się,  a które  nie  mieszczą  się  w
limicie środków przypisanych na dany nabór.

Omówienie wniosku o nr 4ffDG/1#Olg ot. Prżnrfmar A4j/ena Sferzpił4owskcz -A4on+kc}` gdzie
wnioskodawca iest Pani Milena Sierzoutowska -Motvka.

Skład : 5 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny - 40%

Sektor gospodarczy - 60%

Sektor społeczny - nieobecny

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymąganego q+]orum oraz
zostały   zachowane   parytety.   Po   dokonanych   uzupełnieniach   przez   Wrioskodawcę   na

podstawie  karty  zgodności  z  LSR,  tj.,  weryfikaęji  realizacji  przez  operację  celów  LSR  i
wwskaźników    oraz    weryfikaęji    zgodności    operaęji    z    warunkami    przyznania   pomocy
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz na podstawie
kkarty  weryfikaęji   wedhig   lokalnych  kryteriów  wyboru   członkowie   Rady   stwierdzili,   iż
wniosek przeszedł pozytyvmie weryfikaęję wstępną, tzn.  operaqja jest zgodna z LSR, w t)m
ziodna z Programem oraz według lokalnych kryteriów wyboru, operaęja uzyskała liczbę 60

punktów w ramach oceny  spełnienia kryteriów wyboru,  tj.  uzyskała wymąganą minimalną
liczbę  punktów  określoną  w  ogłoszeniu  o  naborze  1#019.  Wnioskodawca  we  `miosku  o

przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 60 000 zł. Rada dokonuiąc ustaleria
kwoty pomocy (premii) umała, iż wnioskowana kwota jest zgodna z kwotą premii określoną
w LSR tj. 60 000 zł.

Operaęja   m   4mDG/1#019   przeszła   pozytywnie   ocenę,   zatem   zostanie   wybrana   do
finansowania,  jednakże  po  weryfikacji  wszystkich  wniosków  zostanie  sporządzona  lista
operaQji  wybranych  ze  wskazaniem,  które  z  rich mieszczą  się,  a które  nie  mieszczą się  w
limicie środków przypisanych na dany nabór.



OmówŁenie  `hTniosk\i  o   rLr  SIPDG11120L9   D`.  AdaDtacia   budvnku   oraz   zakuD   sDrzetu   i

wvDosażenia celem założenia Pracowni Florvstvcznei  ..Wianki Leliczanki " w Lelicach. g!drie
wnioskodawca iest Pani Joanna Przewoźnik.

Skład : 5 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny - 40%

Sektor gospodarczy - 60%

Sektor społeczny - nieobecny

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymąganego quorum oraz
zostały   zachowane   parytety.   Po   dokonanych   uzupełnieniach   przez   Wnioskodawcę   na

podstawie  karty  zgodności  z  LSR,  ti.,  weryfikacji  realizacji  przez  operaęję  celów  LSR  i
wskaźników    oraz    weryfikaQji    zgodności    operaęji    z    warunkami    przyznania   pomocy
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz na podstawie
karty  weryfikaęji   według   lokalnych   kryteriów   wyboru   członkowie   Rady   stwierdzili,   iż
wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną, tzn. operacja jest zgodna z LSR, w t)m
zgodna z Programem oraz według lokalnych kryteriów wyboru, operaęja uzyskała liczbę 70

p+mktów w ramach oceny  spełnienia kryteriów wyboru, tj.  uzyskała wymaganą minimalną
liczbę  punktów  określoną  w  ogłoszeniu  o  naborze  1#019.  Wnioskodawca  we  wniosku  o

p+zyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 60 000 zł. Rada dokonując ustalenia
hhroty pomocy (premii) uznała, iż wnioskowana kwota jest zgodna z kwotą premii określoną
w LSR ti. 60 000 zł.

Operacja   nr   5fl'DG/1#019   przeszła   pozytyvmie   ocenę,   zatem   zostanie   wybrana   do
finansowania,  jednakże  po  weryfikaęji  wszystkich  wniosków  zostanie  sporządzona  listata
oieraęji wybranych ze  wskazaniem,  które  z nich mieszczą się,  a które nie mieszczą się w
limicie środków przypisanych na dany nabór.

0_m__6±±±[ji_gniewr\ioskuonr6lpDG1112019D`.Utworzeniedziałalnościprosi)odarczeii}od
nnkzz";a 4rft/r Klcr";o"/§# F#mo";a7cfe . gdzie wnioskodawca iest Pan Artur Karwowski.

Skład : 5 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny - 40%

Sektor gospodarczy - 60%

Sektor społeczny - nieobecny

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum omz
zostały   zachowane   parytety.   Po   dokonanych   uzupełnieniach   przez   Wnioskodawcę   na

podstawie  karty  zgodności  z  LSR,  tj.,  weryfikaęji  realizaęji  przez  operaęję  celów  LSR  i
wskaźników    oraz    weryfikaęji    zgodności    operaęji    z    warunkami    przyznania    pomocy
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Więjskich na lata 2014-2020 oraz na podstawie
karty  weryfikaęji  według  lokalnych  kryteriów  wyboru  członkowie  Rady   stwierdzili,   iż
`miosek przeszedł pozytywnie weryfikaęję wstępną, tzn. operaęja jest zgodna z LSR, w tym
zgodna z Programem oraz według lokalnych kryteriów wyboru, operaęja uzyskała liczbę 60



punktów w ramach  oceny  spełnienia kryteriów wyboru,  tj.  uzyskała wymaganą minimalną
liczbę  punktów  określoną  w  ogłoszeniu  o  naborze  1/2019.  Wnioskodawca  we  wniosku  o

przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 60 000 zl. Rada dokonując ustalenia
kwoty pomocy ®remii) uznała, iż wnioskowana kwota jest zgodna z kwotą premii określoną
w LSR tj. 60 000 zł.

Operacja   nr   6fl'DG/1/2019   przeszła   pozytywnie   ocenę,   zatem   zostanie   wybrana   do
finansowania,  jednakże  po  weryfikacji  wszystkich  wniosków  zostanie  sporządzona  lista
operacji  wybranych ze  wskazaniem,  które  z  nich mieszczą  się,  a które  nie  mieszczą  się  w
limicie środków przypisanych na dany nabór.

Omów.\enie   `wniosku   o    nr    llpDG1112019    Dt.    Uiworzenie    innowacvinei    działalności
dziTosi}odarczei    świadczacei    usłuf!i    Droiekfu    oraz    Drodukcji    mebli    na    wvmiar

wnioskodawca iest Pan Robert Niemczewski.

Skład : 5 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny - 40%

Sektor gospodarczy - 60%

Sektor społeczny - nieobecny

le

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały wanmki odnośnie wymaganego quorum oraz
zostały   zachowane   parytety.   Po   dokonanych   uzupełnieniach   przez   Wnioskodawcę   na

podstawie  karty  zgodności  z  LSR,  tj.,  weryfikaęji  realizaęji  przez  operaęję  celów  LSR  i
wskaźników    oraz    weryfikaęji    zgodności    operaęji    z    warunkami    przyznania    pomocy
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Więjskich na lata 2014-2020 oraz na podstawie
karty  weryfikaęji   według  lokalnych  kryteriów  wyboru  członkowie  Rady   stwierdzili,   iż
wniosek przeszedł pozytywnie weryfikaęję wstępną, tzn. operaęja jest zgodna z LSR, w tyrm
zgodna z Programem oraz wedhig lokalnych kryteriów wyboru, operaęja uzyskała liczbę 60

punktów w ramach oceny  spełnienia kryteriów wyboru, tj.  uzyskała wymąganą minimalną
liczbę  punktów  określoną  w  ogłoszeniu  o  naborze  1#019.  Wnioskodawca  we  wniosku  o

przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 60 000 zł. Rada dokonując ustalenia
kwoty pomocy (premii) uznała, iż wnioskowana kwota jest zgodna z kwotą premii określoną
w LSR tj. 60 000 zł.

Operaęja   nr   7mDG/1#Olg   przeszła   pozytyrie   ocenę,   zatem   zostanie   wybrana   do
finansowania,  jednakże  po  weryfikaęii  wszystkich  wniosków  zostanie  sporządzona  lista
operaęji  wybranych ze  wskazaniem,  które  z  nich mieszczą  się,  a które  nie  mieszczą  się  w
limicie środków przypisanych na dany nabór.

Omórienie wniosku o nr 8/PDG/l/2019 Dt. Fż/o Kidr J34rnnea Pi/raŁ  Edzie wnioskodawca
iest Pani Justvna Pvrak.

Skład : 5 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny - 40%

Sektor gospodarczy - 60%



Sektor społeczny - rieobecny

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego q]orum oraz
zostały   zachowane   parytety.   Po   dokonanych   uzupełnieniach   przez   Wrioskodawcę   na

podstawie  karty  zgodności  z  LSR,  tj.,  weryfikaęji  realizacji  przez  operaęję  celów  LSR  i
wskaźników    oraz    weryfikaęji    zgodności    operacji    z    warunkami    przyznania    pomocy
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz na podstawie
karty  weryfikaęji  według  lokalnych  kryteriów  wyboru  członkowie   Rady   stwierdzili,   iż
wniosek przeszedł pozytywnie weryfikaQję wstępną, tzn. operacja jest zgodna z LSR, w t)m
zgodna z Programem oraz według lokalnych kryteriów wyboru, operaęja uzyskała liczbę 60

p+mktów w ramach oceny  spełnienia kryteriów wyboru, tj.  uzyskała wymąganą minimalną
liczbę  punktów  określoną  w  ogłoszeniu  o  naborze  1#019.  Wnioskodawca  we  wniosku  o

pprzyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 60 000 zł. Rada dokonując ustalenia
kwoty pomocy (premii) uznała, iż wnioskowana kwota jest zgodna z kwotą premii określoną
w LSR ti. 60 000 zł.

Operaęja   nr   smDG/l#019   przeszła   pozytywnie   ocenę,   zatem   zostanie   wybrana   du
finansowania,  jednakże  po  weryfikaęji  wszystkich  \miosków  zostarie  sporządzona  lista
operaęji  wybranych  ze  wskazaniem,  które  z nich  mieszczą  się,  a które  nie  mieszczą  się  w
limicie środków przypisanych na dany nabór.

Omórierie `hin]+oskn o  rir glpDG1112019  D`.  Podiecie  działalności  f[osi]odarczei  w  zakresie
utworzenia   specialistvcznego   gabinetu   rehabilitacvinepo`   g:dzjLę  `mjioskoda:wca,  .\est  Pan
Daniel Dobies.

Skład : 5 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny - 40%

Sektor gospodarczy - 60%

Sektor społeczny - nieobecny

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quor`m oraz
zostały   zachowane   parytety.   Po   dokonanych   uzupełnieniach   przez   Wnioskodawcę   na

podstawie  karty  zgodności  z  LSR,  tj.,  weryfikaęji  realizaęji  przez  operaqję  celów  LSR  i
wskaźników    oraz    weryfikaQji    zgodności    operaQji    z    warunkami    przyznania   pomocy
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz na podstawie
kkarty   weryfikaQji   według   lokalnych  kryteriów  wyboru  członkowie   Rady   stwierdzili,   iż
wniosek przeszedł pozytywnie weryfikaęję wstępną, tzn. operaęia jest zgodna z LSR, w t)m
ziodna z Programem oraz według lokalnych kryteriów wyboru, operaęja uzyskała liczbę 55

punktów w ramach oceny  spełnienia kryteriów wyboru,  tj.  uzyskała wymąganą minimahą
liczbę  punktów  określoną  w  ogłoszeniu  o  naborze  1#019.  Wnioskodawca  we  wniosku  o

przyznanie pomocy zawrioskował o kwotę w wysokości 60 000 zł. Rada dokonując ustalenia
kwoty pomocy (premii) uznała, iż \mioskowana kwota jest zgodna z kwotą premii określoną
w LSR tj. 60 000 zł.

Oieraęja   nr   gfl'DG/1#019   przeszła   pozytyvmie   ocenę,   zatem   zostanie   wybrana   do
finansowania,  jednakże  po  weryfikaęji  wszystkich  wniosków  zostanie  sporządzona  lista



operaęji  wybranych ze                  em,  które  z nich mieszczą  się,  a które  nie  mieszczą  się w
limicie środków przypisanych na dany nabór.

Omów±ęrie  wri:io_skĘ__c±__ nr  10lpDG/112019  D`.  Podiecie  działalności  5{ospodarczei  poDrzez

u_tw_Q_r_ze_nie  wvi)ożvczalni  motocvkli.   motorowerów.   skuterów.   mini  crossów   i   sDrzetu  do
odś»jeźc7nżcz. gdzie wnioskodawca iest Pani Magdalena Wilczvńska.

Skład : 5 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny - 40%

Sektor gospodarczy - 60%

Sektor społeczny -nieobecny

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośrie wymaganego quorum omz
zostały   zachowane   parytety.   Po   dokonanych   uzupełnieriach   przez   Wnioskodawcę   na

podstawie  karty  zgodności  z  LSR,  ti.,  weryfikaęji  realizacji  przez  operaęję  celów  LSR  i
wskaźników    oraz    weryfikaęji    zgodności    operaęji    z    warunkami    przyznania    pomocy
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz na podstawie
kariy  weryfikaęji   według  lokalnych  kryteriów  wyboru  członkowie  Rady   stwierdzili,   iż
wniosek przeszedł pozytywnie weryfikaęję wstępną, tzn. operaęja jest zgodna z LSR, w t)m
zgodna z Programem oraz według lokalnych kryteriów wyboru, operaęja uzyskała liczbę 55

punktów  w  ramach  oceny  spełnienia kryteriów wyboru,  tj.  uzyskała wymaganą minimalną
liczbę  punktów  określoną  w  ogłoszeniu  o  naborze  1#019.  Wrioskodawca  we  wniosku  o

przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 60 000 zł. Rada dokonując ustalenia
kwoty pomocy (premii) uznała, iż wnioskowana kwota jest zgodna z kwotą premii określoną
w LSR tj. 60 000 zł.

Operaęja   nr   10mDG/1#Olg   przeszła   pozytywnie   ocenę,   zatem   zostanie   wybrana   do
finansowania,  jednakże   po  weryfikaęji   wszystkich  wniosków  zostanie   sporządzona   li.sta
operaQji  wybranych  ze  wskazaniem,  które  z  nich mieszczą  się,  a które  nie  mieszczą  się  w
limicie środków przypisanych na dany nabór.

Omći`riemie  `^rni±s)_s:1cu_ o  nr  lLIPDG1112019  D\.  Podiecie  działalności  gosDodarczei  DODrzez

uiworzenie   zak}adu   produkuiacego   podstawy   pod   wieńce   i   stroiki   do   wieńcv`   Tdzie
wnioskodawca iest Pan Paweł Kraiewski.

Skład : 5 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny -40%

Sektor gospodarczy -60%

Sektor społeczny - nieobecny

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymąganego quorum oraz
zostały   zachowane   parytety.   Po   dokonanych   uzupełnieniach   przez   Wnioskodawcę   na

podstawie  karty  zgodności  z  LSR,  tj.,  weryfikaęji  realizaęji  przez  operaęję  celów  LSR  i
wskaźników    oraz    weryfikaęji    zgodności    operaęji    z    warunkami    przyznania   pomocy
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Więjskich na lata 2014-2020 oraz na podstawie



karty  weryflkaęji  według  lokalnych  kryteriów  wyboni  członkowie  Rady  stwierdzili,   iż
wniosek przeszedł pozytyrie weryfikację wstępną, tzn. operaęja jest zgodna z LSR, w t)m
zgodna z  Programem, jednakże  oceniając  `miosek  o  przyznanie pomocy  według  lokalnych
kryteriów wyboru, operaęja uzyskała liczbę 35 punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów
wyboru,  ti.  nie  uzyskała wymąganej  minimalnej  licżby punktów określonej  w ogłoszeniu o
naborze 1#019. W związku z powyższ)m operaęji nie wybiera się do finansowania.

Pod:]ęho   uchwdię   w   sipraihń:e   nie   dokonania   wyboru   operacji   Nr    l1/PDG/l/2019   do

fimnsowania z powodu nie uzyskania przez operację wymaganego minimum punk[crwego w
ramach   Strategii   Rozwoju   Lokalnego    Kierowanego   przez   Społeczność   Stowarzyszenia
Lokalna  Grupa  Działania  „Sierpeckie  Partnerstwo"  -nabór  1/2019.  Uchwaila. Nr 31112019
Rady  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działaria „Sierpeckie  Partnerstwo"  stanowi  załącznik
Nr 5 do ninięjszego protokołu.

Omów±erie wriosku o  rLr 12lpDG1112019  pt.  Mobilne  centrum  rozrvwki  „NIKODEMUS".
gdzie wnioskodawca iest Pan Łukasz Kesicki.

Skład : 5 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny - 40%

Sektor gospodarczy - 60%

Sektor społeczny - nieobecny

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum oraz
zostały   zachowane   parytety.   Po   dokonanych   uzupełnieniach   przez   Wnioskodawcę   na

podstawie  karty  zgodności  z  LSR,  tj.,  weryfikaęji  realizaęji  przez  operaęję  celów  LSR  i
wskaźników    oraz    weryfikaęji    zgodności    operacji    z    warunkami    przyznania    pomocy
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Więjskich na lata 2014-2020 oraz na podstawie
karty  weryfikaęji   według  lokalnych  kryteriów  wyboru  członkowie   Rady   stwierdzili,   iż
wniosek przeszedł pozytywnie weryfikaęję wstępną, tzn. operaęja jest zgodna z LSR, w tym
zgodna z Programem oraz według lokalnych kryteriów wyboru, operaęja uzyskała liczbę 60

punktów w ramach oceny  spełnienia kryteriów wyboru,  tj.  uzyskała wymąganą minimalną
liczbę  punktów  określoną  w  ogłoszeniu  o  naborze  1#019.  Wnioskodawca  we  wniosku  o

przyznarie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 60 000 zł. Rada dokonując ustalenia
kwoty pomocy (premii) uznała, iż wnioskowana kwota jest zgodna z kwotą premii określoną
w LSR ti. 60 000 zł.

Operaęja   nr   12/PDG/1Ą019   przeszła   pozytywmie   ocenę,   zatem   zostanie   wybrana   do
finansowania,  jednakże  po  weryfikaęji  wszystkich  wniosków  zostanie  sporządzona  lista
operaęji  wybranych  ze  wskazaniem,  które  z  rich mieszczą  się,  a które  nie  mieszczą  się  w
limicie środków przypisanych na dany nabór.

Omó`^ńenie  `hrri_os|c\i  o  nr  13lpDG1112019  DL   Uruchomienie   mobilnef!o  serwisu  stolarki
oftłioroi4;e/.  gdzie \mioskodawca iest Pan Marcin Przewoźnik.

Skład : 5 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny - 40%
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Sektor gospodarczy - 60%

Sektor społeczny - nieobecny

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum oraz
zostały   zachowane   parytety.   Po   dokonanych   uzupełnieniach   przez   Wnioskodawcę   na

podstawie  karty  zgodności  z  LSR,  tj.,  weryfikaqji  realizaęji  przez  operaęję  celów  LSR  i
wskaźników   oraz    weryfikaąji    zgodności    operaęji    z    warunkami    przyznania    pomocy
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Więjskich na lata 2014-2020 oraz na podstawie
karty   weryfikaęji   według  lokalnych  kryteriów  wyboru  członkowie  Rady   stwierdzili,   iż
wniosek przeszedł pozytyvmie weryfikaęję wstępną, tzn. operaęja jest zgodna z LSR, w t)m
zgodna z Programem oraz według lokalnych kryteriów wyboru, operaęja uzyskała liczbę 65

punktów w ramach  oceny spełnienia kryteriów wyboru,  ti.  uzyskała wymąganą minimalną
liczbę  punktów  określoną  w  ogłoszeriu  o  naborze  1#019.  Wnioskodawca  we  wniosku  o

przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 60 000 zł. Rada dokonując ustalenia
kwoty pomocy (premii) uznała, iż wnioskowana kwota jest zgodna z kwotą premii określoną
w LSR ti. 60 000 zł.

Operaęia   nr   13A'DG/1#019   przeszła   pozytywnie   ocenę,   zatem   zostanie   wybrana   do
finansowania,  jednakże  po  weryfikaQji  wszystkich  wniosków  zostanie  sporządzona  lista
operaęji wybranych ze wskazaniem, które z rich mieszczą się,  a które nie mieszczą się w
limicie środków przypisanych na dany nabór.

CŻ"ri_erie  vmiosku  o  tLr   14lpDG1112019   D`.   Uruchomienie   działalności   fiosDodarczei
Dolef !ai af fe2j_na_ świadczeniu innowacvirwch i komDlekscrwvch usłuf! zaoDatrzenia medvcznef!o.
gdzie wnioskodawca iest Pani Małmrzata Domżalska.

Skład : 5 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny - 40%

Sektor gospodarczy - 60%

Sektor społeczny - nieobecny

W głosowaniu stwierdzono, iż spełrione zostały warunki odnośnie wymaganego qiioruin oraz
zJ)stały   zachowane   parytety.   Po   dokonanych   uzupełnieniach   przez   Wnioskodawcę   na

podstawie  karty  zgodności  z  LSR,  ti.,  weryfikaęji  realizaęji  przez  operaęję  celów  LSR  i
wskaźników    oraz    weryfikaęji    zgodności    operaęji    z    warunkami    przyznania    pomocy
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz na podstawie
kkarty   weryfikaęji   według   lokalnych   kryteriów   wyboni  członkowie   Rady   stwierdzili,   iż
wniosek przeszedł pozytywnie weryfikaęję wstępną, tzn. operaęja jest zgodna z LSR, w t)m
zgodna z Programem oraz według lokalnych kryteriów wyboru, operacja uzyskała liczbę 65

punktów w ramach oceny  spełnienia kryteriów wyboru, tj.  uzyskała wymąganą minimalną
liczbę  punktów  określoną  w  ogłoszeniu  o  naborze  1#019.  Wnioskodawca  we  wniosku  o

przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 60 000 zł. Rada dokonując ustalenia
kwoty pomocy (premii) uznała, iż wnioskowana kwota jest zgodna z kwotą premii określoną
w LSR tj. 60 000 zł.

"



Operaęja   nr   14/PDG/1#Olg   przeszła   pozytywnie   ocenę,   zatem   zostanie   wybrana   do
finansowania,  jednakże  po  weryfikaęji  wszystkich  wniosków  zostanie  sporządzona  lista
operaęji  wybranych  ze  wskazaniem,  które  z  nich  mieszczą  się,  a które  nie  mieszczą  się  w
limicie środków przypisanych na dany nabór.

Omówienie wniosku o  nr  15/PDG/l#019 ot.  /n Łove crec}łźite sft4c#o.  gdzie wnioskodawca
iestpanJacekstankkiewicz.

Skład : 5 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny - 40%

Sektor gospodarczy - 60%

Sektor społeczny - nieobecny

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymąganego quorum oraz
zostały   zachowane   parytety.   Po   dokonanych   uzupełnieniach   przez   Wnioskodawcę   na

podstawie  karty  zgodności  z  LSR,  tj.,  weryfikaęji  realizacji  przez  operaęję  celów  LSR  i
wskaźników    oraz    weryfikaęji    zgodności    operaęji    z    warunkami    przyznania   pomocy
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Więjskich na lata 2014-2020 oraz na podstawie
karty  weryfikaęji   według  lokalnych  kryteriów  wyboru  członkowie   Rady   stwierdzili,   iż
wniosek przeszedł pozytyrie weryfikaęję wstępną, tzn. operaęja jest zgodna z LSR, w tym
zgodna z  Programem, jednakże  oceniąiąc  wniosek o przyznanie pomocy  według  lokalnych
kryteriów wyboru, operaęja uzyskała liczbę 40 punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów
wyboru,  tj.  nie  uzyskała wymaganęj  minimalnej  liczby punktów określonti  w ogłoszeniu o
naborze 1#019. W związku z powyższym operaęji nie wybiera się do finansowania.

Poti]ęto   uckiwałę   w   spraiv\ń!e   nie   dokonania   wyboru   operacji   Nr    15/PDG/1/2019   do

finansowania z powodu nie uzyskania przez operację wymaganego minimum punktowego w
ramach   Sirategii   Rozwoju   Lokalnego   Kjerowanego   przez   Społeczność   Stowarzyszenia
Lokalna  Grupa  Dzidania  „Sierpeckie  Partnerstwo"  -nabór  1/2019. Uchw*a Nr  4NŻol9
Rady  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie  Partnerstwo"  stanowi  załącznik
Nr 6 do ninięjszego protokołu.

Omów.\enie   wniosk`i   o   rrr   16lpT)G1112019   D\.   Uruchomienie   działalności   ąospodarczei
USŁUGI ELEKTRYCZNE KAMIL WARYCH. gdzie riioskoda;wca lest Pan Kariil WaNch.

Skład : 5 członków Rady. Następrie obliczono parytety:

Sektor publiczny -40%

Selstor gospodarczy - 60%

Sektor społeczny - nieobecny

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymąganego quorum oraz
zostały   zachowane   parytety.   Po   dokonanych   uzupełnieniach   przez   Wnioskodawcę   na

podstawie  karty  zgodności  z  LSR,  tj.,  weryfikaęji  realizacji  przez  operaQję  celów  LSR  i
wskaźników    oraz    weryfikaęji    zgodności    operaęji    z    warunkami    przyznania   pomocy
określon)mi w Programie Rozwoju Obszarów Więjskich na lata 2014-2020 oraz na podstawie
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karty  weryfikacji  według  lokalnych  kryteriów  wyboru  członkowie  Rady  stvrierdzili,   iż
wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną, tzn. operacja jest zgodna z LSR, w t)m
zgodna z Programem oraz według lokalnych kryteriów wyboru, operacja uzyskała liczbę  55

punktów w ramach oceny  spełnienia kryteriów wybon) tj.  uzyskala wymaganą minimalną
liczbę  punktów  określoną  w  ogłoszeniu  o  naborze  1/2019.  Wnioskodawca  we  wniosku  o

przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 60 000 zł. Rada dokonując ustalenia
kwoty pomocy ®remii) uznała, iż wnioskowana kwota jest zgodna z kwotą premii określoną
w LSR tj. 60 000 zł.

Operacja   nr   16mDG/1/2019   przeszła   pozytyvmie   ocenę,   zatem   zostanie   wybrana   do
finansowania,  jednakże  po  weryfikacji  wszystkich  wniosków  zostanie  sporządzona  lista
operacji  wybranych ze  wskazaniem,  które  z  nich  mieszczą  się,  a które  nie  mieszczą  się  w
limicie środków przypisanych na dany nabór.

Po   zakończeniu  procedury   oceny   i  wyboru  operacji   w  ramach  naboru   1/2019   podjęto
stosowane uchwały.

Poti]ęho uchwz+1ę w spra;v\ńe zatwierdzenia listy operacji zgodnyclt z LSR w ramach Strategii
Rozwoju    Lokalnego    Kjerowanego   przez    Społeczność    Stowarzyszenia    Lokalna   Grupa
Działania  „Sierpeckie  Partnerstwo"  -nabór  1/2019.  Za pTzy3ęo±em uc;hwaiLy  w  glosowaniu

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 5 członków
uprawnionych  do  głosowania.  Nikt  od  głosu  się  nie  wstrzymał,  nikt nie  głosował  przeciw.
Uchwała    Nr    5/1/2019    Rady    Stowarzyszenia    Lokalna    Grupa    Działania    „Sierpeckie
Partnerstwo" stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

Pod:]ę*o  uchw*ę  w  spiirihńe  zaiwierdzenia  listy  operacji  WYBRANYCH  do  finansowania
w ramach   Strategii   Rozwoju   Lokalnego   Kierciwanego   przez   Społeczność   Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania  „Sierpeckie  Partnerstwo"  -nabór  1/2019. Za prz.yjęci\em uchw*y
w   głosowaniu  jawnym   przez   podniesienie   ręki   na  wezwanie   Przewodniczącego   Rady

głosowało 5 członków upravmionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie
głosował  przeciw.  Uchwała  Nr  6/1/2019  Rady  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania
„Sierpeckie Partnerstwo" stanowi załącznik Nr s do niniejszego protokołu.

Pod;]ęto  uchwaikę  w  spieN`ń:e  wyboru  operacji   Nr   5/PDGI/1/2019   do  finansowania  oraz
ustalenia kwoty pomocy tiemii ) w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność  Stowarzyszenia   Lokalna  Grupa   Działania   „Sierpeckie   Partnerstwo"-  nabór
//20/9.  Za przyjęciem uchwaly w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie
Przewodniczącego Rady głosowało 5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu
się  nie  wstizymał,  nikt  nie  głosował  przeciw.  Uchwała  Nr  7m2019  Rady  Stowarzyszenia
Lokalna  Grupa  Działania  .,Sierpeckie  Partnerstwo"  stanowi  załączrik  Nr  9  do  niniejszego

protokołu.

Poti]ęflo  uchwsilę  w  spra:uńe  wyboru  operacji  Nr   13/PDG/1/2019  do  finaruowania  oraz
ustalenia kwoty pomocy ®remii) w ramach Strategii  Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność  Stowarzyszenia   Lokalna  Grupa   Działania   „Sierpeckie   Partnerstwo"-  nabór
//20/9.  Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesierie ręki na wezwanie
Przewodniczącego Rady głosowało 5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu
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się  nie  wstrzymał,  nikt  nie  głosował  przeciw.  Uchwała  Nr  sW2019  Rady  Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo"  stanowi  załącznik Nr  10 do  niniejszego

protokołu.

Podi]ę*o  "ckiwa[bę  w  spiaL!hń!e  wyboru  operacji  Nr   14/PDG/l/2019  do  f inansowania  oraz
ustalenia kwoty pomocy ®remii) w ramach Straiegii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność   Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa   Działania   ,,Sierpeckie   Partnerstwo"-  nabór
//20J9.  Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie
Przewodniczącego Rady głosowało 5  członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu
się  nie  wstrzymał,  nilst  nie  głosował  przeciw.  Uchwała Nr  9W2019  Rady  Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo"  stanowi załącznik Nr  11  do niniejszego

protokołu.

Pod]]ęk>  \iohw*ę  w   spia:irie  wyboru  operacji  Nr   4/PDG/l/2019  do  finanscrwania  oraz
ustalenia kwoty pomocy ®remii) w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność   Stowarzyszenia  l.okalna  Grupa   lhiałamia   „Sierpeckie   Partnerstwo"-  nabór
//?0/9.  Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie
Przewodniczącego Rady głosowało 5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu
się  nie  wstizymał,  nikt  nie  głosował  przeciw.  Uchwała Nr  10A/2019  Rady  Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Sieipeckie Partnerstwo"  stanowi  załącznik Nr  12  do riniejszego

protokołu.

Podi]ę.o  uchwaikę  w   spraiirie  wyboru  operacji   Nr   6/PDG/1/2019   do  finansowania  oraz
ustalenia kwoty pomocy ®remii) w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność   Stowarzyszenia   Lokalna  Grupa  lniałania   „Sierpeckie   Partnerstwo"-  nabór
//?0/9.  Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie
Przewodniczącego Rady głosowało 5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu
się  nie  wstrz)mał,  nikt rie  głosował przeciw.  Uchwała Nr  11W2019  Rady  Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo"  stanowi załącznik Nr  13  do niniejszego

protokołu.

Pod;]ęko  uchw*ę  w   spia;rie  wyboru  operacji   Nr   7/PDG/l/2019   do  finansowania  oraz
ustalenia kwoty pomocy ®remii) w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierciwanego przez
Społeczność   Stowarvszenia   Lokalna  Grupa  Działania   „Sierpeckie   Partnerstwo"-  nabór
//20/9.  Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie
Przewodniczącego Rady głosowało 5 członków uprawmionych do głosowania. Nikt od głosu
się  nie  wstrzymał,  nilst nie  głosował  przeciw.  Uchwała Nr  12H/2019  Rady  Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo"  stanowi  załącznik Nr  14 do niniejszego

protokołu.

Pod;]ę+o  uRkiwa;bę  w   spiaiwLe  wyboru   operacji   Nr   8/PDG/1/2019   do  finansowania   oraz
ustalenia kwoty pomocy ®remii) w ramach Stra[egii Rozwoju Lokalnego Kjerowanego przez
Społeczriość  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania   „Sierpeckie   Partnerstwo"-  nabór
//?0/9.  Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie
Przewodniczącego Rady głosowało 5  członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu
się  nie  wstrzymał,  nikt nie  głosował przeciw.  Uchwała Nr  13W2019  Rady  Stowarzyszenia
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Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo"  stanowi załącznik Nr  15  do  niniejszego

protokołu.

Poti]ęko  "okiwdię  w  s;praN.ie  wyboru  operacji  Nr   12/PDG/1/2019  do  finansowania  oraz
ustalenia kwoty pomocy ®remii) w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność   Stciwarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania   „Sierpeckie   Partnerstwo"-  nabór
//20/6.  Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie
Przewodniczącego Rady głosowało 5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu
się  nie  wstrzymał,  nikt  nie  głosował  przeciw.  Uchwała Nr  14fl/2019  Rady  Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie  Partnerstwo"  stanowi załącznik Nr  16 do niniejszego

protokołu.

Poti]ęto  uchwaiLę  w  spra;".ie  wyboru   operacji   Nr   2/PDG/l/2019   do  finansowania  oraz
ustalenia kwoty pomocy ®remii) w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Klerowanego przez
Społeczność  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania   „Sierpeckie   Partnerstwo"-  nabór
//20/9.  Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie
Przewodniczącego Rady głosowało 5  członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu
się  nie  wstrzymał,  nikt nie  głosował przeciw.  Uchwała Nr  15A/2019  Rady  Stowarzyszenia
Lokalna Gmpa Działania „Sierpeckie Partnerstwo"  stanowi  załącznik Nr  17 do niniejszego

protokołu.

Poti]ę*o  uckiw*ę  w  spiairie  wyboru  operacji   Nr   3/PDG/1/2019  do  finansowania  oraz
ustalenia kwoo) pomocy tiemii) w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego K}erowanego przez
Społeczność   Stowarzyszeria  Lokalna  Grupa  Działania   „Sierpeckie   Partnerstwo"-  nabór
J/20/9.  Za przyjęciem uchwały w głosowariu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie
Przewodniczącego Rady głosowało 5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu
się  nie  wstrzymał,  nikt nie  głosował przeciw.  Uchwała Nr  16m2019  Rady  Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo"  stanowi  załącznik Nr  ls  do niniejszego

protokołu.

Podj]ęho  uchwdlę  w   s.pia;v\ńe  wyboru   operacji   Nr   9/PDG/l/2019   do  finansowania   oraz
ustalenia kwooi pomocy ®remii) w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność   Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania   „Sierpeckie   Partnerstwo"-  nabór
//20/9.  Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie
Przewodniczącego Rady głosowało 5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu
się  nie  wstrzymał,  nikt nie  głosował przeciw.  Uchwała Nr  17m2019  Rady  Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo"  stanowi 2ałącznik Nr  19  do niniejszego

protokołu.

Pod:]ęho  uGkiwaikę  w  sipraNńe  wyboru  operacji  Nr   lo/PDG/1/2019  do  f inansowania  oraz
ustalenia kwoty pomocy ®remii) w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Klerowanego przez
Społeczność   Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania   „Sierpeckie   Partnerstwo"-  nabór
//20/9.  Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie
Przewodniczącego Rady głosowało 5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu
się  nie  wstrzymał,  nikt nie  głosował przeciw.  Uchwała Nr  18m2019  Rady  Stowarzyszenia
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Lokalna Grupa Działania „Siepeckie Partnerstwo"  stanowi  załącznik Nr 20  do  niniejszego

protokołu.

Pod:]ęho  "f 3kN*ę  w  s;pia:inń:e  wyboru  operacji  Nr   16/PDG/1/2019  do  f inansowania  oraz
ustalenia kwoty pomocy ®remii) w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez
Społeczność   Stowarzyszenia   Lokalna  Grupa   Działania   „Sierpeckie   Partnerstwo"-   nabór
J/20/9.  Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie
Przewodniczącego Rady głosowało 5  członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu
się  nie  wstrzymał,  nikt nie  głosował  przeciw.  Uchwała Nr  l9A/2019  Rady  Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Sieipeckie Partnerstwo" stanowi załącznik Nr 21  do niniejszego

protokołu.

W  wolnych  wnioskach  i  dyskusjach  rikt  nie  wniósł  uwag.  W  związku  z  wyczerpaniem

porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz.  14:00 dnia 17 lipca 2019 roku
dziękując wszystkim za aktywne uczestnictwo i owocne obrady.

Zalaczniki:

Zal. Nr  1  - Lista obecności;

Zal.    Nr    2    -    Uchwała   Nr    lm2019    Rady    Stowarzyszenia    Lokalna    Grupa    Działania   „Sieipeckie    Partnerstwo"
w s;pTĘiwLe wyboru Komisji Skrutacyjnej;

Zsl. Nr 3 - Porządek obrad;

Zal.    Nr    4    -    Uchwala   Nr    2m2019    Rady    Stowarzyszenia    Lokalna    Grupa    Dzialania    „Sierpeckie    Partnerstwo"
w  S;Pra:Ntie  nie   dokoriania  wybciru  operacji  Nr   1/PDG/l/2019   do  firia}riscrwcinia  z  pcrM/odu  nie  uzysl(ania  przez   operację

wymaganego minimum punkiowego w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowariego przez Społeczność Stowarzyszenia
Lokalria Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo" -nabór 1/2019;

Zal.    Nr    5    -    Uchwała    Nr    3/1/2019    Rady    Stowarzyszenia    Lokalna    Grupa    Działania    „Sierpeckie    Partnerstwo"
w  gpra:wie  nie  dokoriania wyboru  operacji  Nr  1 I/PDG/1/2019  do f iinansciwania  z  pcrwodu  me  uzyskania  przez  operację
wymaganego minimum punktowego w ramach Strategii  Rozwoju Lokal nego Kierowanego przez Społeczriość Siowarzyszenia
Lokalna Grupa Dziatania ..Sierpeckie Parinerstwo"  -nabór 1 /2019;

Zal.    Nr    6    -    Uchwała    Nr    4/1/2019    Rady    Stowarzyszenia    Lokalna    Grupa    Działania    „Sierpeckie    Partnerstwo"
w  spreiw.ie  nie  dokormnia  wyboru  operacji  Nr  15/PDG/1/2019  do firuinsowania  z  powodu  nie  uzyskania  przez  opercnję
wymaganego minimum punktowego w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Siowarzyszenia
Lokalna Grupa lriiałania „Sierpeck]e Partnerstwo" -nabór  1/2019;

Z@I.    Nr    7    -    Uchwała    Nr    5W2019    Rady    Stowarzyszenia    Lokalna    Grupa    Dzialania    „Sierpeckie    Partnerstwo"
w   spra:w\e  zatwierdzenia  llsty  operacji  zgodnych   z  LSR  w   ramach  Strategii   Rozwoju  Lokalnego  Kierowanego  przez
Społeczność Siowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo" -nabór ]/2019;

Zal.    Nr    8    -    Uchwała   Nr    6W2019    Rady    Stowarzyszenia    Lokalna    Grupa   Działania    „Sierpeckie    Partnerstwo"
w    spr*w.ie   zatwierdzeriia    lis®7    opeTacii    WYBRANYCH   do   finansowania   w ramacl.   S€rategii    Rozwoju    Lokalnego
Kierowanego przez Spoleczność Stciwarzyszenia Lokali'ia Grupa Działania ., Sierpeckle P aririerstwo"  -riabór 1 /2019 ;

Zal.    Nr    9    -    Uchwała   Nr    7/1/2019    Rady    Stowarzyszenia   Lokalna   Grupa   Działania    „Sierpeckie    Parinerstwo"
w  gpm:wie wyboru operacji Nr 5/PDGI/]/2019 do finansowania  oraz ustalenia  kwoy pomocy (premii )  w  ramach Strategii
Rozwoju  Lokalnego  Kierowanego  przez  Społeczność  Stowarzyszenia  Lokalna Grupa  Działania  ,.Sierpecltie  Parl"3rstwo"-
nabór  1 /20 1 9 ;

Zal.    Ni.    10    -    Uchwała   Nr    sW2019    Rady    Stowarzyszenia    Lokalna    Gnipa    Dzialania   „Sierpeckie    Partnerstwo"
w spTiN.ie wyboru  operacji Nr  13/PDG/1/2019 do finansowania oraz ustalenia kwoy pomocy (premii)  w  ramach Strategii
Roz:woju  Lokalnego  Kiercrwarwgo  przez  Społeczmość  Stowarzyszenia  Lokalna Grupa  miatania  „Sierpeckie  Partnerstwo"-
nabór  1/2019;

Zal.    Nr    11    -    Uchwała   Nr    9/1/2019    Rady    Stowarzyszenia    Lokalna    Grupa   Działania    ,.Sjeipeckie    Parmerstwo"
vi  sp[irw.ye wyboru operacji Nr  ] 4/PDG/1/2019  do firiarisowania oraz ustalenia icwoty pornocy  ®rernii) w  ramach Straiegii
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Rozwoju  Loka!nego  Kiero:wanego przez  Społeczność  Stowarzyszenia  Lokalria  Grupa  Dziatania  „ Sierpeckie  Partnerstwo " -
mbór 1/2019;

Zal.   Nr    12   -   Uchwała   Nr    10/1/2019   Rady   Stowarzyszenia   Lokalna   Grupa   Działmia   „Sierpeckie   Partnerstwo"
w  sp"i^ńe wyboru  operacji  Nr  4/PDG/l/2019  do finaruowania oraz  ustalenia  kwoty pomocy  (premii)  w  ramach Straiegii
Rozwotiu  Lokalnego  Kierowanego przez  Społeczność  Siowarzyszenia  Lokalna Grupa  Działania  „ Sierpeckie  Partnerstwo " -
nabór  ]/2019;

Zal.   Nr    13   -   Uchwała   Nr    llw2019   Rady   Stowarzyszenia   Lokalna   Grupa   Działania   „Sierpeckie   Pamerstwo"
w  spriiwie wyboru  operacji  Nr 6/PDG/1/2019  do ftnansowania  oraz  tistalenia  k\^ioy pomocy  (premii)  w  ramach Strategii
RozwoJu  Lokalnego  Kierowanego przez  Społeczność  Siowarzyszenia  Loka!rLa Grupa  DziaŁania  „Sierpeckie  Partmrsrwo"-
rmbór  1/2019;

Zal.   Nr    14   -   Uchwala   Nr    12W2019   Rady   Stowarzyszenia   Lokalm   Grupa   Działmia   „Sierpeckie   Paimerstwo"
w  sp;rĘNLe wyboru  operacji  Nr  7/PDG/]/2019  do finansciwania  oraz  ustalenia kwoty  pomocy  ®remii)  w  ramach Straiegti
Rozwoju  Lokalnego  Kierowarugo przez  Społeczność  Stcrwarzyszenia  Lokalna Grupa  lriiałania  „Sierpeckie  Partm2rstwo"-
nabór  1/2019;

Zal.    Nr    15   -   Uchwała   Nr    13/1/2019   Rady   Stowarzyszenia   Lokalna   Gmpa   Działania   „Sierpeckie   Partnerstwo"
w  spm:rNle wyboru operacji  Nr  8/PDG/1/2019  do fiinariscrwania cwaz ustalenia  kwoo)  porriocy  (premii) w  rarrLach Straiegii
Rozwoju  Lokalnego  Kierowanego przez  Społeczmść  Stowarzyszenia  Lokalna Grupa  Działania  „Sierpecltie  Partnerstwo"-
nabór  1/2019;

Zał.   Nr    16   -   Uchwała   Nr    14/1/2019   Rady   Stowarzyszenia   Lokalna   Grupa   Działania   „Sierpeckie   Partnerstwo"
w  spia"Le wyboru  operacji Nr  12/PDG/1/2019 do finansowanta oraz ustalenia kwooi pomoęy ®remii) w  ramach Strategii
Rozwoju  Lokalnego  Kierowanego przez Społeczność  Stowarzyszenia  Lokalm  Grupa  Działania  .,Sierpeckie  Partnerstwo"-
nabór  1/2016;

Zal.   Nr    17   -   Uchwała   Nr    15W2019   Rady   Stowarzyszenia   Lokalna   GTupa   Działania   „Sierpeckie   Pamerstwo"
w  spra:wie wyboru  operacji  Nr  2/PDG/l/2019  do finansowania  oraz  u;stalenia  kwoty pomocy  (premii)  w  ramach Strategii
Rozwoju  Lokalriego  Kierowanego przez  Spoleczność  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  „Sierpeckie  Partnerstwo''-
riabór  1/2019;

Zal.   Nr    18   -   Uchwała   Nr    16W2019   Rady   Stowafzyszenia   Lokalna   Grupa   Działania   „SieTpeckie   Parmerstwo"
w  s:pra:wie wyboru  operacji Nr  3/PDG/1/2019  do finansowania  ora ustalenia  kwoy pomocy  ®remii)  w  ramach  Strategii
RozwoÓu  Lokalnego  Kjerowarw2go przez  Spoteczność  Siowarzyszenia  Lokalna Grupa  mŁariia  „Sierpeckie  Partnerstwo"-
mbór  1/2019;

Zsl.   Nr    19   -   Uchwała   Nr    17/1/2019   Rady   Stowarzyszenia   Lokalna   Grupa   Działania   „SieTpeckje   Partnerstwo"
w  spruwL€  wyboru  operacji  Nr  9/PDG/1/2019  do ftnansowania  oraz  ustalenia  kwoy pomoq)  ®remii)  w  ramach  Strategii
RozwoJu  Lokalnego  Kierowarngo przez  Społeczność  Stcrwarzyszenia  Lokalria Grupa  Działania  „ Sierpeckie  Partru3rstwo" -
mbór  1/2019;

Zsl.   Nr   20   -   Uchwała   Nr    lsw2019   Rady   Stowarzyszenia   Lokalna   Grupa   Działmia   „Sierpeckie   Partnerstwo"
w  Spm:wie wyboru operacji Nr  10/PDG/1/2019 do fimim;owania oraz ustalenia  kwoq pomocy  ®remii)  w ramach Strategii
Rozwo|u  Lokalnego  Kierowanego przez  Społeczność  Stowarzyszenia  Lokalna Grupa  Działania  „Sierpeckie  Parinerstwo"-
nabór  1/2019;

Zal.   Nr   21    -   Uchwała   Nr    19/1#019   Rady   Stowarzyszenia   Lokalna   GTupa   Dzialmia   „Sierpeckie   Partnerstwo"
w  sp;roiN(Le wyboru operacji Nr  16/PDG/l/2019 do firiariscrwania oraz wtalenia kwoty pomc)cy  (premii)  w ramach Sirategii
Rozwodu  Lokalnego  Kiercrwanego przez  Spoleczność  Stowarzyszenla  Lokalna Grupa  Dzialania  „ Sierpeckie  Partnerstwo" -
nabór  1/2019.

.,hs
(Przewodniczący Rady)

Sierpc, dn.17.07.2019 r.

Ef2bltło,
(Sekretarz Rady)
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