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Sierpc, dn. 09 grudnia 2019 rok

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Loka]na Grupa Dzia]ania „Sierpeckie Partnerstwo"

z dnia 9 grudnia 2019 roku

W dniu 9 grudnia 2019 roku o godz. 9:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania    „Sierpeckie    Partnerstwo"    ul.    Koperrika    9/16,    09-200    Sierpc    odbyło    się
V   posiedzenie   Rady    Stowarzyszeria   zwołane   na   podstawie    §13    Regulaminu   Rady
Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  „Sierpeckie  Partnerstwo".  Posiedzenie  dotyczyło
oceny    wniosków    złożonych    w    naborze    nr    4/2019    w    ramach    zakresu:    rozwoju
ogólnodostępnej    i    niekomercyjnej    inftstruktury    turystycznej    lub    rekreacyjnej,    lub
kulturalnej.    Posiedzenie    Rady    zgodnie    z    §14    ust.     1    Regulaminu    Rady    zwołała
Przewodnicząca Rady Aneta Trębińska. Członkowie Rady w dniu 2 grudnia 201 9 roku zostali
zawiadomieni  pisemnie  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej   oraz  została  przekazana
infomacja,  iż materiały  i  dokumenty  związane  z porządkiem posiedzenia,  w tym  umioski
będące rozpatiywane podczas posiedzenia są udostępnione członkom Rady w biurze LGD.

W załączeniu do zawiadomienia zaproponowano następuj ący porządek obrad :

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.   Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Rady.
4.   Prezentacja poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy.
5.   Złożenie deklaracji poufności i bezstromości przez członków Rady oraz wypełnienie

rej estru interesów.
6.   Przedstawienie  propozycji  pracowników  biua  LGD  zgodnie  z  Kartą  weryfikacji

wniosku o przyznanie pomocy.
7.   Omówienie  i  ocena  wniosków  o  przyznanie  pomocy  złożonych  w  ramach  naboru

4/2019.

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



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

9.   Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.
10. Wolne wnioski, dyskusja.
1 1 . Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Aneta Trębińska - Przewodniczący Rady  Stowaizyszenia,
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 najnmiej  50% głosów pochodzić będzie od partnerów
niebędących instytucjami publicmymi,  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 7 osób w składzie:

1.   Pani Krasińska Elżbieta -s'e#or pzłó/J.cz#}t,
2.   Pani Trębińska Aneta -seAiorp#b/ł.czn};,
3.   Pani Beksa lrena -seA}or gospodarczy,
4.   Pan żbikowski Artur -se#or gospodarczy,
5.   Pan wilamowski wojciech ~ sekfor gofpodcrrczy,
6.   Pan Figura Marek -se#or §pozeczn}t,
7.   Pan osuchowski Filip -sekfor §połeczn}J.

Ponadto,  w posiedzeniu uczestniczyło  dwóch praco`mików Biua:  Pani Mariyna. Borowska
i Pani Marlena Zielińska.

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

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

głosowanie.  W  głosowaniu jawnym  udział  wzięło  7  członków.  Za  wyborem  zgłoszonych
kandydatów  głosowało  7  członków,  nikt  od  głosu  się  nie  wstizymał,  nikt  nie  głosował

przeciw. Do składu komisji skrutacyjnej jednogłośnie wybrano Panią Elżbietę Krasińską oraz
Pana   Artura   Żbikowskiego.   Podjęto   uchwałę   w   sprawie   w};bor%   Ko"!.s/.i.   §Arw/aoy.ne/..
Uchwała   Nr    l/V/2019    Rady    Stowarzyszenia   Lokalna    Grupa   Działania   „Sierpeckie
Parmerstwo" stanowi załączmik Nr 2 do niniejszego protokołu.

Rada   jednogłośnie    przyjęła    zaktualizowany    porządek    obrad,    stanowiący    załączmik
Nr3 do iiiniejszego 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.   Przedstawienie i zatwierdzeiiie porządku obrad Rady.
4.   Prezentacja poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy.



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

6.   Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji z uwagi na rozkład grup
interesu (każdego wniosku oddzielnie).

7.   Przedstawienie  propozycji  pracowników  biua  LGD  zgodnie  z  Kartą  weryfikacji
wniosku o przyznanie pomocy.

8.   Omówienie  i  ocena  wniosków  o  przyznanie  pomocy  złożonych  w  ramach  naboru
4/2019.

9,   Wybór operacji do finansowania lub ich niewybranie ze względu na negatywna ocenę
wstępną lub niezgodność z LSR (obejmującą brak zgodności z PRWO 2014-2020 lub
brak  zgodności  z  celami,  przedsięwzięciami  i  wskaźnikami  LSR)  lub  nieuzyskanie
minimum punktowego oraz podj ęcie stosowanych uchwal.

10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.
11. Wolne wnioski. dyskusja.
12. Zakończenie posiedzenia.

Następrie   członkowie   Rady   wypełnili   deklaracje   poufiiości   i   bezstronności   dotyczące
konkursu  4/2019   oraz  Rejestr  lnteresów  Członków  Rady  LGD.   Przewodniczący   Rady
wskazał członków Rady wyłączonych z omawiania i oceny oznaczonych operacji.
1)   Pani   Elżbieta   Krasińska  -  wyłączona  z   omawiania  i   oceny  operacji   o   numerze
13/BPI/4/ż019 pt.  „Doposażenie placu zabaw w miejscowości  Gozdowo,  gmina Gozdowo"
objętej wnioskiem złożonym przez Gminę Gozdowo w ramach naboru nr 4/2019 .ze względu
na  okoliczność:  służbowy  związek  z  wnioskodawcą  oraz  wyłączona  z  omawiania  i  oceny
operacji    o    numerze     14flpI/4/2019    pt.    „Przebudowa    budynku    świetlicy    wiejskiej
w  riejscowości   Rempin,   gmina  Gozdowo"  objętej   `mioskiem  złożonym  przez   Gminę
Gozdowo  w  ramach  naboru  nr  4/2019   ze  względu  na  okoliczność:   służbowy  związek
z rioskodawcą.
2) Pani Aneta Trębińska -wyłączona z omawiania i oceny operacji o numerze 60PI/4/2019

pt.   „Stworzenie   miejsca   spotkań   mieszkańców  w  miejscowości   Zglenice   Duże,   gmina
Mochowo" objętej wnioskiem złożonym przez Gminę Mochowo w ramach naboru nr 4/2019
ze względu na okoliczność: służbowy związek z wnioskodawcą oraz wyłączona z omawiania
i  oceny operacji  o numerze  7mpI/4/2019 pt.  „  Zagospodarowanie przestrzeni  wokół  stawu
w  miejscowości  Mochowo  Parcele,  gmina  Mochowo"  objętej  `mioskiem  złożonym  przez
Gminę Mochowo w ramach naboru nr 4/2019 ze względu na okoliczność: służbowy związek
z rioskodawcą.
3) Pani lrena Beksa -wyłączona z omawiania i oceny operacji o numerze 130PI/4/2019 pt.
„Doposażenie placu zabaw w miejscowości  Gozdowo, gmina Gozdowo" objętej  wnioskiem
złożonym   przez   Gminę   Gozdowo   w   ramach   naboru   nr   4/2019,   operacji   o   numerze
14/Bpl/4/2019 pt. „ Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rempin, gmina
Gozdowo"   objętej   `mioskiem   złożonym  przez   Gminę   Gozdowo   w  ramach   naboru   nr
4/2019,  operacji  o  numerze  6/BPI/4/2019  pt.  „Stworzenie  miejsca  spotkań  mieszkańców
w miejscowości Zglenice Duże, gmina Mochowo" objętej wnioskiem złożonym przez Gminę
Mochowo   w   ramach   naboru   nr   4/2019   oraz   operacji   o   numerze   70PI/4/2019   pt.



Zagospodarowanie  przestrzeni  wokół  stawu  w  miejscowości  Mochowo  Parcele,  gmina
Mochowo" objętej wnioskiem złożonym przez Gminę Mochowo w ramach naboru nr 4/2019
celem zachowania parytetu.

Następnie podjęto uGhw*ę w  sprawie wykluczenia  członków  Rady Stowarzyszenia  Lokalna
Grupa Działania ,, Sierpeckie Partnerstwo " z oceny i wyboru operacji. UtiiwtisLNr 2N IŻol9
Rady  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo"  stanowi  załącznik
Nr 4 do niniejszego protokołu.

W  dalszej   części   pracownicy  biura  przedstawili   zgodnie   z  Kartą  weryfikacji   wniosku
o  przyznanie  pomocy  propozycję  oceny  wniosków,  w  t)m  wyniki  weryfikacji  wstępnej
wniosków  o  przyznanie  pomocy,  wynik  weryfikacji  realizacji  przez  operację  celów  LSR
i  wskaźników,  wynik  weryfikacji   zgodności   operacji  z  warunkari  przyznania  pomocy
określonymi w PROW na lata 2014-2020, oraz w efekcie wynik weryfikacji zgodności z LSR,
a  także  propozycję  oceny  według  lokalnych  kryteriów  wyboru  i  zweryfikowane  kwoty
wsparcia.

Przystąpiono  zatem  do  omawiana  operacji,  których  dotyczyły  wnioski  złożone  w  ramach
naboru  4/2019,  a  następnie  przystąpiono  do  dyskusji,  ich  oceny  i  głosowania.  Operacje

podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków.

Omówienie    wniosku    o    nr    lfl}PI/4/2019    pt.    „Budowa    nowoczesnej    inqastruktury
rekreacyjno-turystycznej  w  ramach  Lokalnej  Grupy  Działania  „Sierpeckie  Partnerstwo"  -
Budowa placu zabaw przy ul. Dworcowej w Sieipcu " złożonego przez Gminę Miasto Sierpc.

Skład : 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny -28,57%

Sektor gospodarczy -42,86%

Sektor społec2ny - 28,57%

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum oraz
zostały zachowme parytety.  Na podstawie karty zgodności z LSR, tj., weryfikacji realizacji

przez operację celów LSR i  wskaźników omz weryfikacji  zgodności  operacji  z  wanmkami
przyznania pomocy określonymi  w Programie  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020  oraz na podstawie  karty  weryfikacji  według  lokalnych kryteriów  wyboru  członkowie
Rady  stwierdzili,  iż  wniosek przeszedł  pozytywmie  weryfikację  wstępną,  tzn.  operacja jest
zgodna  z  LSR,  w  t)m  zgodna  z  Programem,  jednakże  oceniając  `miosek  o  przyznanie

pomocy według lokalnych kryteriów wyboru, operacja uzyskała liczbę 35 punktów w ramach
oceny  spełnienia  kryteriów  wybon]  tj.   uzyskała  wymaganą  minimalną  liczbę  punktów
określoną w ogłoszeniu o naborze  4/2019.  Gmina Miasto  Sierpc  we `miosku o  przyznanie

pomocy   zavmioskowała   o   kwotę   w  wysokości   32 560,00   zł   (środki   EFRROW).   Rada
dokonując ustalenia kwoty pomocy uznałag iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami



określonymi   w   LSR   oraz   w   wyniku   głosowania   ustaliła   kwotę   pomocy   na   poziomie
wnioskowanej w wysokości 32 560,00 zł.
Operacja   nr    lmpI/4/2019   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.

Omówienie    wniosku    o    nr    2mpI/4#Olg    pt.    „Budowa    nowoczesnej    infiastruktury
rekreacyjno-turystyczmej  w  ramach  Lokalnej  Grupy  Działania  „Sierpeckie  Partnerstwo"  -
Budowa tężni w parku im. J. Korczaka w Sierpcu" złożonego przez Gminę Miasto Sierpc.

Skład : 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny -28,57%

Sektor gospodarczy -42,86%

Sektor społeczny -28,57%

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum omz
zostały zachowane parytety. Na podstawie kafty zgodności z LSR, tj., weryfikacji realizacji

przez  operację  celów LSR i  wskaźników oraz weryfikacji  zgodności  operacji  z warunkami
przyznania pomocy określonymi  w Programie Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 oraz na podstawie  karty weryfikacji według lokalnych kryteriów wyboru członkowie
Rady  stwierdzili,  iż  wniosek  przeszedł  pozytyvmie  weryfikację  wstępną,  tzn.  operacja jest
zgodna  z  LSR,  w  t)m  zgodna  z  Prograinem,  jednakże  oceniając  wniosek  o  przyznanie

pomocy według lokalnych kryteriów wyboni, operacja uzyskała liczbę 40 punktów w ramach
oceny  spełnienia  kryteriów  wyboru,  tj.   uzyskała  wymaganą  minimalną  liczbę  punktów
określoną w ogłoszeniu o  naborze  4/2019.  Gmina Miasto  Sierpc  we  `miosku o  przyznanie

pomocy  zawnioskowała  o  kwotę  w  wysokości   114  536,00  zł  (środki  EFRROW).  Rada
dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała, iż wnioskowana kwota jest zgodna z wanmkami
określonymi   w  LSR   omz   w  wyniku   głosowania  ustaliła  kwotę  pomocy  na  poziomie
wnioskowanej w wysokości 114 536,00 zł.

Operacja   nr   2flpI/4/2019   przeszła   pozytywnie   ocenę,   zatem   zostanie   wybrma   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.

Omówienie    wniosku    o    nr    3mpI/4#Olg    pt.    „Budowa   nowoczesnej    infiastruktury
rekreacyjno-turystycznej  w  ramach  Lokalnej  Grupy  Działania  „Sierpeckie  Partnerstwo"  -
Budowa placu zabaw w Pamku T. Mirosławskiego w Sieipcu" złożonego przez Gminę Miasto
Sierpc.

Skład : 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny -28,57%



Sektor gospodarczy -42,86%

Sektor społeczny -28,57%

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośrie wymaganego quorum oraz
zostały zachowane parytety. Na podstawie karty zgodności z LSR, tj., weryfikacji realizacji

przez  operację  celów LSR i  wskaźników oraz weryfikacji  zgodności  operacji  z warunkami
przyznania pomocy określonymi  w Programie  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020  oraz  na podstawie  karty weryfikacji  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,  jednakże  oceniając  wniosek  o  przyznanie

pomocy według lokalnych kryteriów wyborL] operacja uzyskała liczbę 35 punktów w ramach
oceny  spełnienia  kryteriów  wyboru,  tj.   uzyskała  wymaganą  minimalną  liczbę  punktów
określoną w ogłoszeniu o  naborze  4/2019.  Gmina Miasto  Sierpc we wniosku o przyznanie

pomocy  zawnioskowała  o  kwotę  w  wysokości   31   853,00  zł  (środki   EFRROW).   Rada
dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała, iż \mioskowana kwota jest zgodna z warunkmi
określonymi   w   LSR   oraz   w   wyniku   głosowania   ustaliła   kwotę   pomocy   na   poziomie
wnioskowanej w wysokości 31  853,00 zł.
Operacja   nr   3A3PI/4/2019   przeszła   pozytyumie   ocenę,   zatem   zostanie   wybrana   do
finansowania,  jednakże  po  weryfikacji  wszystkich  wriosków  zostanie  sporządzona  lista
operacji  wybranych  ze  wskazaniem,  które  z  nich  mieszczą  się,  a  które  nie  mieszczą  się
w limicie środków pizypisanych na dany nabór.

Omówienie   wniosku    o    nr   40PI/4/2019    pt.    „Budowa   nowoczesnej    infistruktury
rekreacyjno-turystycznej  w  ramach  Lokalnej  Grupy  Działania  „Sieipeckie  Parmerstwo"  -
Pływająca fontanna na Jeziórkach - dostawa wraz z uruchomieniem" złożonego przez Gminę
Miasto Sierpc.

Skład : 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny -28,57%

Sektor gospodarczy -42,86%

Sektor społeczny - 28,57%

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały wanmki odnośnie wymaganego quorum oraz
zostały zachowane parytety. Na podstawie karty zgodności z LSR, tj., weryfikacji realizacji

przez  operację  celów LSR i wskaźników oraz weryfikacji  zgodności  operacji  z warunkami
przyznania pomocy określonymi  w Programie  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich na lata 2014-
2020  oraz  na podstawie  karty  weryfikacji  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,  jednakże  oceniając  wniosek  o  przyznanie

pomocy według lokalnych kryteriów wybonL operacja uzyskała liczbę 40 punktów w ramach
oceny  spełnienia  kryteriów  wyboru.  tj.   uzyskała  wymaganą  minimalną  liczbę  punktów
określoną w ogłoszeniu o  naborze  4/2019.  Gmina Miasto  Sierpc  we  \miosku o przyznanie



pomocy  zawnioskowała  o  kwotę  w  wysokości   78   646,00  zł   (środki   EFRROW).   Rada
dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała, iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami
określonymi   w   LSR   oraz   w   wyriku   głosowania   ustaliła   kwotę   pomocy   na   poziomie
wnioskowanej w wysokości 78 646,00 zł.
Operacja   nr   4flpI/4/2019   przeszła   pozytyvmie    ocenę,    zatem   zostanie   wybrana   do
fmansowania,  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.

Omówienie    wniosku    o    nr    5mpI/4#Olg    pt.    „Budowa   nowoczesnej    infiastruktury
rekreacyjno-turystyczmej  w  ramach  Lokalnej  Grupy  Działania  „Sierpeckie  Partnerstwo"  -
Budowa miastecżka ruchu drogowego przy ul. M. Konopnickiej w Sierpcu" złożonego przez
Gminę Miasto Sierpc.

Skład : 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny -28,57%

Sektor gospodarczy -42,86%

Sektor społeczmy -28,57%

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały waninki odnośnie wymaganego quorLm omz
zostały zachowane parytety. Na podstawie karty zgodności  z LSR, tj., weryfflcacji realizacji

przez operację  celów  LSR i  wskaźników oraz weryfikacji  zgodności  operacji  z warunkami
przyznania pomocy określonymi  w Programie Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020  omz  na podstawie  karty  weryfikacji  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,  jednakże  oceniając  wniosek  o  przyznanie

pomocy według lokalnych kryteriów wyboru, operacja uzyskała liczbę 45 punktów w ramach
oceny  spełnienia  kryteriów  wyboru,  tj.   uzyskała  wymaganą  minimalną  liczbę  punktów
określoną w ogłoszeniu o  naborze  4/2019.  Gmina Miasto  Sierpc  we  wniosku o przyzmanie

pomocy  zawnioskowała  o  kwotę   w  wysokości   32   877,00  zł  (środki   EFRROW).   Rada
dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała, iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami
określonymi   w  LSR   oraz   w  wyniku   głosowania  ustaliła  kwotę  pomocy   na  poziomie
vmioskowanej w wysokości 32 877,00 zł.
Operacja   nr   5fl3PI/4/2019   przeszła   pozytywnie   ocenę,    zatem   zostanie   wybrana   do
finansowania,  jednakże  po  weryfikacji  wszystkich  wriosków  zostanie  sporządzona  lista
operacji  wybranych  ze  wskazaniem,  które  z  nich  mieszczą  się,  a  które  nie  mieszczą  się
w limicie środków przypisanych na dany nabór.

Omówienie  wniosku  o  nr  6/BPI/4#019  pt.   „Stworzenie  miejsca  spotkań  mieszkańców
w miejscowości Zglenice Duże, gmina Mochowo" złożonego przez Gminę Mochowo.

Skład:  5 członków Rady. Pani Aneta Trębińska na czas oceny i wyboru operacji przez Radę
opuściła salę  posiedzeń,  ze względu na okoliczność  służbowego  związku  z  wnioskodawcą.



Salę posiedzeń opuściłą ró\mież Pani lrena Beksa reprezentująca sektor gospodarczy celem
zachowania parytetu.

Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny - 20,00 %

Scktor gospodarczy - 40,00 %

Sektor społeczny - 40,00 %

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum omz
zostały zachowane parytety. Na podstawie kariy zgodności z LSR, tj., weryffiacji realizacji

przez operację  celów LSR i  wskaźników oraz weryfikacji  zgodności  operacji  z warunkami
przyznania pomocy określonymi w Programie  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 omz na podstawie  kariy weryfikacji 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,  jednakże  oceniając  wniosek  o  przyznmie

pomocy według lokalnych kryteriów wyboru, operacja uzyskała liczbę 45 punktów w ramach
oceny  spełnienia  kryteriów  wybon]  tj.  uzyskała  wymaganą  minimalną  liczbę  punktów
określoną  w  ogłoszemu  o  naborze  4/2019.  Grina  Mochowo  we  wniosku  o  przyznanie

pomocy  zawnioskowała  o  kwotę   w  wysokości   84   180,00   zł   (środki   EFRROW).   Rada
dokonując ustalenia kwoty pomocy uznala, iż wnioskowana kwota jest zgodna z wanmkami
określonymi   w   LSR   omz   w   wyniku   głosowania  ustaliła   kwotę   pomocy   na   poziomie
wnioskowanej w wysokości 84180,00 zł.
Operacja   m   60PV4/2019   przeszła   pozytywnie   ocenę,   zatem   zostanie   wybrana   do
finansowania,  jednakże  po  weryfikacji  wszystkich  `miosków  zostanie  sporządzona  lista
operacji  wybranych  ze  wskazaniem,  które  z  nich  mieszczą  się,  a  które  nie  mieszczą  się
w limicie środków przypisanych na dany nabór.

Omówienie  wniosku  o  nr  7mpI/4/2019  pt.  „Zagospodarowanie  przestrzeni  wokół  stawu
w riejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo" złożonego przez Gminę Mochowo.

Skład:  5  członków Rady.  Pani Aneta Trębińska i  Pani lrena Beksa nadd nieobecne na sali

posiedzeń.

Następnie obliczono parytety :

Sektor publiczny - 20,00%

Sektor gospodarczy -40,00%

Sektor społeczny - 40,00%

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorutn omz
zostały zachowane parytety. Na podstawie karty zgodności z LSR. tj., weryfikacji realizacji

przez operację  celów LSR i  wskaźników oraz weryfikacji  zgodności operacji  z warunkaini



przyznania pomocy określonymi  w Programie  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020  omz na podstawie karty weryfikacji  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,  jednakże  oceniając  wriosek  o  przyznanie

pomocy według lokalnych kryteriów wybonĄ operacja uzyskała liczbę 50 punktów w ramach
oceny  spełnieria  kryteriów  wyboru.  tj.   uzyskała  wymaganą  minimalną  liczbę  punktów
określoną  w  ogłoszeniu  o  naborze  4/2019.   Gmina  Mochowo  we  wniosku  o  przyznanie

pomocy   zawnioskowała  o  kwotę   w  wysokości   84   176.00   zł  (środki  EFRROW).   Rada
dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała, iż wnioskowana kwota jest zgodna z wanmkami
określonymi   w   LSR   omz   w   wyniku   głosowania   ustaliła   kwotę   pomocy   na   poziomie
wnioskowanej w wysokości 84176,00 zł.
Operacja   nr   7fl3PI/4/2019   przeszła   pozytywnie   ocenę,    zatem   zostanie   wybrana   do
finansowania,  jednakże  po  weryfikacji  wszystkich  wriosków  zostanie  sporządzona  lista
operacji  wybranych  ze  wskazaniem.  które  z  nich  mieszczą  się.  a  które  nie  mieszczą  się
w limicie środków przypisanych na dany nabór.

Na posiedzenie powróciły Pani Aneta Trębińska i Pani lrena Beksa.

Omówienie  wniosku  o  nr  80PI/4/2019  pt.  „Rozszerzenie  fimkcjonalności  obiektu  remizy
OSP Shipia" złożonego przez Ochotniczą Straż Pożamą w Słupi.

Skład : 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny -28,57%

Sektor gospodarczy -42,86%

Sektor społeczny -28,57%

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały wanmki odnośnie wymaganego quorum oraz
zostały zachowane parytety. Na podstawie karty zgodności z LSR, tj., weryfikacji realizacji

przez operację  celów LSR i  wskaźrików oraz weryfikacji  zgodności  operacji  z  wanmkami
przyznania pomocy  określonymi  w Programie  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020  oraz  na podstawie  kariy weryfikacji  według  lokalnych kryteriów  wyboru  członkowie
Rady  stwierdzili,  iż  wniosek  przeszedł  pozytywrie  weryfikację  wstępną,  t2n.  operacja jest
zgodna  z  LSR,  w  t)m  zgodna  z  Programem,  jednakże  oceniając  wniosek  o  przyznanie

pomocy według lokalnych kryteriów wyboru, operacja uzyskała liczbę 60 punktów w ramach
oceny  spełnienia  kryteriów  wyboru,  tj.   uzyskała  wymaganą  minimalną  liczbę  punktów
określoną w  ogłoszeniu  o  naborze  4/2019.  Ochotnicza  Straż  Pożama w  Słupi  we  wniosku
o przyznanie pomocy zawnioskowała o kwotę w wysokości 87 818,00 zł (środki EFRROW).
Rada  dokonując   ustalenia  kwoty  pomocy   uznała,   iż   wnioskowana  kwota  jest   zgodna
z  warunkami  określonymi  w  LSR  omz  w  wyniku  głosowania  ustaliła  kwotę  pomocy  na

poziomie wnioskowanej w wysokości 87 818,00 zł.
Operacja   nr   smpI/4/2019   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.

Omówienie  \miosku  o   nr  gmpI/4/2019  pt.   „Przebudowa  budynku  Ochotniczej   Straży
Pożamej w Osieku" złożonego przez Ochotniczą Straż Pożamą w Osieku.

Skład : 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny -28,57%

Sektor gospodarczy -42,86%

Sektor społeczny -28,57%

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum oraz
zostały zachowane parytety. Na podstawie karty zgodności z LSR, tj., weryfikacji realizacji

przez operację  celów LSR i  wskaźników oraz weryfikacji  zgodności  operacji  z warunkami
przyznania pomocy  określonymi  w Programie  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich na lata 2014-
2020  oraz  na podstawie  karty weryfikacji  według  lokalnych kryteriów wyboru członkowie
Rady  stwierdzili,  iż wniosek przeszedł pozytyrie  weryfikację  wstępną.  tzn.  operacja jest
zgodna  z  LSR,  w  t)m  zgodna  z  Programem,  jednakże  oceniąiąc  wniosek  o  przyznanie

pomocy według lokalnych kryteriów wyboru, operacja uzyskała liczbę 55 punktów w ramach
oceny  spełnienia  kryteriów  wyboru,  tj.  uzyskała  wymaganą  minimalną  liczbę  punktów
określoną w ogłoszeniu o naborze 4/2019.  Ochotnicza Straż pożama w Osieku we wniosku
o przyznanie pomocy zawnioskowała o kwotę w wysokości 168 664,00 zł (środki EFRROW).
Rada  dokonując   ustalenia  kwoty  pomocy   uznała,   iż   wnioskowana   kwota  jest   zgodna
z  warunkami  określonymi  w  LSR  oraz  w  wyniku  głosowania  ustaliła  kwotę  pomocy  na

poziomie wnioskowanej w wysokości 168 664,00 zł.
Operacja   nr   gmpI/4/2019   przeszła   pozytywrie   ocenę,   zatem   zostarie   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.

Omówienie wniosku o nr lompI/4/2019 pt. J3udowa boiska wielofimkcyjnego na działce
o nr ewid. 91/4 w miejscowości Studzieniec, gmina Sieipc" złożonego przez Gminę Siepc.

Skład : 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczmy -28,57%

Sektor gospodarczy -42,86%

Sektor społeczny -28,57%

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorLm oraz
zostały zachowane parytety. Na podstawie karty zgodności z LSR, tj., weryfikacji realizacji

przez operację celów LSR i  wskaźników omz weryfikacji  zgodności  operacji  z warunkami
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przyznania pomocy określonymi  w Programie  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 omz na podstawie  kany weryfikacji 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,  jednakże  oceniając  wniosek  o  przyznanie

pomocy według lokalnych kryteriów wyboru, operacja uzyskała liczbę 50 punktów w ramach
oceny  spełnienia  kryteriów  wyboru,  tj.   uzyskała  wymaganą  mirimalną  liczbę  punktów
określoną w ogłoszeriu o naborze 4/2019.  Gmina Sierpc we wniosku o przyznanie pomocy
zawnioskowała  o  kwotę  w  wysokości  127  259.00  zł  (środki  EFRROW).  Rada  dokonując
ustalenia kwoty pomocy uznała, iż \mioskowana kwotajest zgodna z warunkami określonymi
w  LSR  oraz  w  wyniku  głosowania ustaliła  kwotę  pomocy  na  poziomie  wnioskowanej  w

wsokości  127 259,00 zł.
Operacja   nr   10mpI/4/2019   przeszła   pozytyumie   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 dmy nabór.

Omówienie  wniosku o  nr  11/BPI/4/2019 pt.  „Budowa siłowni  zewnętrmej  na działce  o nr
ewid. 91/4 w miejscowości Studzieriec, gmina Sierpc" złożonego przez Gminę Siepc.

Skład : 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny -28,57%

Sektor gospodarczy -42,86%

Sektor społeczny -28,57%

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały wanmki odnośnie wymaganego quorum oraz
zostały zachowane parytety. Na podstawie karty zgodności z LSR. tj.. weryfikacji realizacji

przez operację  celów  LSR i  wskaźników oraz weryfikacji  zgodności  operacji  z wanmkami
przyznania pomocy określonymi  w Programie  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich na lata 2014-
2020 oraz na podstawie kafty weryfikacji 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,  jednakże  oceriając  wniosek  o  przyznanie

pomocy według lokalnych kryteriów wyboru, operacja uzyskała liczbę 55 punktów w ramach
oceny  spełnienia  kryteriów  wyboru,  tj.   uzyskała  wymaganą  minimalną  liczbę  punktów
określoną w ogłoszeniu o naborze 4/2019.  Gmina Sierpc we wniosku o przyznanie pomocy
zavmioskowała  o  kwotę  w  wysokości  45  792,00  zł  (środki  EFRROW).  Rada  dokonując
ustalenia kwoty pomocy uznała, iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonyri
w  LSR  oraz  w  wyniku  głosowania  ustaliła  kwotę  pomocy  na  poziomie  wnioskowanej
w wysokości 45 792,00 zł.
Operacja   nr   11fl3PI/4/2019   przeszła   pozytyvmie   ocenę,   zatem   zostanie   wybrana   do
finansowania,  jednakże  po  weryfikacji  wszystkich  wriosków  zostanie  sporządzona  lista
operacji  wybranych  ze  wskazaniem,  które  z  nich  mieszczą  się,  a  które  nie  mieszczą  się
w limicie środków przypisanych na dany nabór.
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Omówienie   `miosku   o   nr   120PI/4#019   pt.   „Budowa   niekomercyjnej   inflastn]ktury
rekreacyjnej  - 11  etap,  Borkowo  Wielkie,  działka m ewid.  162/22"  złożonego przez  Gminę
Sierpc.

Skład : 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny -28,57%

Sektor gospodarczy -42,86%

Sektor społeczny -28,57%

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum oraz
zostały zachowane parytety. Na podstawie karty zgodności z LSR, tj., weryfikacji realizacji

przez operację  celów LSR i  wskaźników omz weryfikacji  zgodności  operacji  z warunkami
przyznania pomocy  określonymi  w Programie  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020  oraz  na podstawie  kafty  weryfikacji  według  lokalnych kryteriów  wyboru  członkowie
Rady  stwierdzili,  iż  wniosek przeszedł  pozytyvmie  weryfikację  wstępną,  tzn.  operacja jest
zgodna  z  LSR,  w  t)m  zgodna  z  Programem,  jednakże  oceniając  wniosek  o  przyznanie

pomocy według lokalnych kryteriów wyborii operacja uzyskała liczbę 55 punktów w ramach
oceny  spełnienia  kryteriów  wybom,  tj.   uzyskała  wymaganą  minimalną  liczbę  punktów
określoną w ogłoszeniu o naborze 4/2019.  Gmina Sierpc we wniosku o przyznanie pomocy
zawnioskowała  o  kwotę  w  wysokości  44   177,00  zł  (środki  EFRROW).  Rada  dokonując
ustalenia kwoty pomocy uznała, iż wnioskowana kwotajest zgodna z warunkami określonymi
w  LSR  omz  w  wyniku  głosowania  ustaliła  kwotę  pomocy  na  poziomie  wnioskowanej
w wysokości 44  1 77,00 zł.

Operacja   nr   12/BPI/4/2019   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.

Omówienie  wniosku  o  nr  13mpI/4/2019  pt.  „Doposażenie  placu  zabaw  w  miejscowości
Gozdowo, gmina Gozdowo" złożonego przez Gminę Gozdowo.

Skład: 5 członków Rady. Pani Elżbieta Krasińska na czas oceny i wyboru operacji przez Radę
opuściła  salę posiedzeń,  ze  względu na okoliczność  służbowego  związku z  wnioskodawcą.
Salę posiedzeń opuściła, również Pani lrena Beksa reprezentująca sektor gospodarczy celem
zachowania parytetu.

Następnie obliczono parytety:

Sektor publicmy - 20,00%

Sektor gospodarczy - 40,00%

Sektor społeczny - 40,00°/o
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W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum oraz
zostały zachowane parytety. Na podstarie kany zgodności z LSR, tj.. weryfikacji realizacji

przez  operację  celów  LSR i  wskaźników oraz weryfikacji  zgodności  operacji  z warunkaini
przyznania pomocy określonymi  w Programie  Rozwoju Obszarów Wiejskich na  lata 2014-
2020 oraz na podstawie karty weryfikacji  według lokalnych kryteriów wyboru członkowie
Rady  stwierdzili,  iż wniosek przeszedł pozytyvmie weryfikację wstępną,  tzn.  operacja jest
zgodna  z  LSR,  w  t)m  zgodna  z  Programem,  jednakże  oceniając  wniosek  o  przyznanie

pomocy według lokalnych kryteriów wyboru. operacja uzyskała liczbę 45 punktów w ramach
oceny  spełnienia  kryteriów  wyboru,  tj.   uzyskała  wymaganą  minimalną  liczbę  punktów
określoną  w  ogłoszeniu  o  naborze  4/2019.   Gmina  Gozdowo  we  wniosku  o  przyznanie

pomocy  zawnioskowała  o  kwotę  w  wysokości  41   629,00  zł  (środki   EFRROW).   Rada
dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała, iż wnioskowana kwota jest zgodna z wanmkami
określonymi   w   LSR  oraz  w  wyriku   głosowania  ustaliła  kwotę   pomocy  na  poziomie
wnioskowanej w wysokości 41  629,00 zł.
Operacja   nr   13/BPI/4/2019   przeszła   pozytyrie   ocenę,   zatem   zostanie   wybrana   do
finansowania,  jednakże  po  weryfikacji  wszystkich  `miosków  zostanie  sporządzona  lista
operacji  wybranych  ze  wskazaniem,  które  z  nich  mieszczą  się,  a  które  nie  mieszczą  się
w limicie środków przypisanych na dany nabór.

Omó\rienie  wniosku  o  nr  14/BPI/4#019  pt.  „Przebudowa  budynku  świetlicy  wiejskiej
w miejscowości Rempin, gmina Gozdowo" złożonego przez Gminę Gozdowo.

Skład: 5 członków Rady. Pani Elżbieta Krasińska i Pani lrena Beksa nadal rieob;cne na sali

posiedzeń.

Następnie obliczono parytety :

Sektor publiczny - 20,00%

Sektor gospodarczy -40,000/o

Sektor społeczny - 40,00%

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum oraz
zostały zachowane parytety. Na podstawie karty zgodności z LSR, tj., weryfikacji realizacji

przez operację  celów LSR i  wskaźników oraz weryfikacji  zgodności  operacji  z  warunkami
przyzmnia pomocy określonymi  w Programie  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na  lata 2014-
2020  oraz na podstawie  kariy  weryfikacji  według  lokalnych kryteriów  wyboru  członkowie
Rady  stwierdzili,  iż  wniosek przeszedł  pozytywrie  weryfikację  wstępną,  t2m.  operacja jest
zgodna  z  LSR,  w  t}m  zgodna  z  Programem,  jednakże  oceniając  wniosek  o  przyznanie

pomocy według lokalnych kryteriów wyboru, operacja uzyskała liczbę 50 punktów w ramach
oceny  spełnienia  kryteriów  wyboru,  Ó.  uzyskała  wymaganą  minimalną  liczbę  punktów
określoną  w  ogłoszeniu  o  naborze  4/2019.   Gmina  Gozdowo  we  wniosku  o  przyznanie

pomocy  zawnioskowała  o  kwotę   w  wysokości   94   430,00   zł   (środki   EFRROW).   Rada
dokonując ustaleria kwoty pomocy uznała, iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami
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określonymi   w  LSR   oraz  w  wyniku   głosowaria  ustaliła  kwotę  pomocy   na  poziomie
wnioskowanej w wysokości 94 430,00 zł.
Operacja   nr    14mpI/4/2019   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.

Na posiedzenie powróciły Pani Elżbieta Krasińska i Pani lrena Beksa.

Omówienie   wniosku   o   nr   150PI/4/2019   pt.   „Wymiana   pokrycia   dachowego   oraz
temomodemizacja  budynku  Ochotniczej  Stiaży  Pożamej  w  Szczutowie"  złożonego  przez
Ochotniczą Straż Pożamą w Szczutowie.

Skład : 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny - 28,57%

Sektor gospodarczy -42,86%

Sektor społecmy -28,57%

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymagmego quorum oraz
zostały zachowane parytety. Na podstawie karor zgodności z LSR, tj., weryfikacji realizacji

przez operację  celów LSR i  wskaźników omz weryfikacji  zgodności  operacji  z  warunkami
przyznania pomocy  określonymi  w Programie  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na. lata 2014-
2020  oraz na podstawie  karty weryfikacji  według  lokalnych kryteriów  wyboru  członkowie
Rady  stwierdzili,  iż  wniosek  przeszedł  pozyty`mie  weryfikację  wstępną,  tzn.  operacja jest
zgodna  z  LSR,  w  t]m  zgodna  z  Programem,  jednakże  oceniąjąc  wniosek  o  przyznanie

pomocy według lokalnych kryteriów wyboru, operacja uzyskała liczbę 60 punktów w ramach
oceny  spełnienia  kryteriów  wyboru,  tj.   uzyskała  wymaganą  minimalną  liczbę  punktów
określoną  w  ogłoszeniu  o  naborze  4/2019.  Ochotnicza  Straż  Pożama  w  Szczutowie  we
wniosku o przyznanie pomocy za\mioskowała o  kwotę w wysokości  140187,00 zł (środki
EFRROW).  Rada  dokonując  ustalenia  kwoty  pomocy  uznała,  iż  wnioskowana  kwota jest
zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku głosowania ustaliła kwotę pomocy
na poziomie wnioskowanej w wysokości 140187,00 zł.
Operacja   m   15/BPI/4/2019   przeszła   pozytyvmie   ocenę,   zatem   zostanie   wybrana   do
finansowanią  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.

Omówienie   wniosku   o   nr   160PI/4/2019   pt.   „Temomodemizacja   remizy   strażackiej
w miejscowości Polik gmina Rościszewo" złożonego przez Gminę Rościszewo.

Skład : 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:

Sektor publiczny -28,57%
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Sektor gospodarczy -42,86%

Sektor społeczny -28,57%

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum oraz
zostały zachowane parytety.  Na podstawie karty zgodności z LSR, tj., weryfikacji realizacji

przez operację  celów LSR i  wskaźników oraz weryfikacji  zgodności  operacji  z warunkami
przyznania pomocy określonymi  w Programie  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich na lata 2014-
2020 oraz na podstawie kafty weryfiikacji według lokalnych kryteriów wyboru członkowie
Rady  stwierdzili,  iż  wniosek  przeszedł  pozytywnie  weryfikację  wstępną,  t2n.  operacja jest
zgodna  z  LSR,  w  t)m  zgodna  z  Programem,  jednakże  oceniając  wriosek  o  przyznanie

pomocy według lokalnych kryteriów wybor`) operacja uzyskała liczbę 55 punktów w ramach
oceny  spełnienia  kryteriów  wybon)  tj.   uzyskała  wymaganą  minimalną  liczbę  punktów
określoną  w  ogłoszeniu  o  naborze  4/2019.  Gmina  Rościszewo  we  `miosku  o  przyznanie

pomocy  zaimioskowała  o   kwotę   w  wysokości   91   115,00   zł  (środki   EFRROW).   Rada
dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała, iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami
określonymi   w   LSR   oraz   w   wyniku   głosowania   ustaliła   kwotę   pomocy   na   poziomie
wnioskowanej w wysokości 91  115,00 zł.

Operacja   nr   16mpI/4/2019   przeszła   pozytywiie   ocenę,   zatem   zostanie   wybrana   do
finansowania,  jednakże  po  weryfikacji  wszystkich  wniosków  zostanie  sporządzona  lista
operacji  wybranych  ze  wskazaniem,  które  z  nich  rieszczą  się,  a  które  rie  mieszczą  się
w limicie środków przypisanych na dany nabór.

Po zakończeniu procedury oceny i wyboru operacji podjęto stosowne uchwały.

Podj]ęŃo uchw*ę w spmiiń:ę zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach Strategii
Rozwoju    Lokalnego    Kierowanego   przez    Społeczność    Stowarzyszenia   Lokalna   Grupa
Działania  „ Sierpeckie  Partnersiwo "  -nabór  4/2019.  Zńi pnrięci\em `ic;ŁNaky w  glosowarii:u

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków
uprawnionych  do  głosowania.  Nikt  od  głosu  się nie  wstrzymał,  nikt nie  głosował przeciw.
Uchwała   Nr    3/V/2019    Rady    Stowarzyszenia    Lokalna    Grupa   Działania   „Sierpeckie
Partnerstwo" stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Podj]ęŃo  uchwdę  w  spaaNi:e  zatwierdzenia  listy  operacji  WYBRANYCH  do finansowania
w ramach  Strategii   Rozwoju   Lokalnego   Kierowanego  przez   Społeczność   Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo "  -nabór 4/2019. Za p:rz:y.]ędrem uch"aĘ/
w   głosowaniu  jawnym   przez   podniesienie   ręki   na   wezwanie   Przewodniczącego   Rady

głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie
głosował  przeciw.  Uchwała  Nr  4/V/2019  Rady  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania
„Sierpeckie Partnerstwo" stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Poti]ęto uchNtię w sprawie wyboru operacji Nr 8/BPI/4/2019 do f inansowania oraz ustalenia
kwoty  pomocy  w  ramach  Strategii  Rozwoju  Lokalnego   Kierowanego  przez  Społeczność
Stowarzyszenia   Lokalna  Grupa   Działania   „Sierpeckie   Partnerstwo"-   nabór   4/2019.   Zńi

przyięciem    uchwały    w    głosowaniu   jawnym    przez   podniesienie    ręki    na   wezwanie
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Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków upravmionych do głosowania. Nikt od głosu
się  nie  wstrzymał,  rikt  rie  głosował przeciw.  Uchwała Nr  5W/2019  Rady  Stowarzyszenia
Lokalna  Grupa  Działania „Sieipeckie  Partnerstwo"  stano\ri  załącznik  Nr  7  do  niniejszego

protokołu.

Poti]ę.o  uchwtię  w   sprawie  wyboru  operacji   Nr   15/BPI/4/2019   do  finansowania  oraz
ustalenia   kwoty   pomocy   w   ramach   Strategii   Rozwoju   Lokalnego   Kjerowanego   przez
Społeczność   Stowarzyszenia   Lokalna  Grupa  Działania   „Sierpeckie   Partnerstwo"-  nabór
4/20/9.  Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie
Przewodriczącego Rady głosowało 7 członków uprawrionych do głosowania. Nikt od głosu
się  nie  wstrzymał,  nikt  nie  głosował przeciw.  Uchwała Nr  6W/2019  Rady  Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo"  stanowi  załącznik Nr s  do  niniejszego

protokołu.

Podiłęlo `if *iw*ę w sprawie wyboru operacji Nr 9/BPI/4/2019 do f inansowania oraz ustalenia
kwoty  pomocy  w  ramach  Strategii  Rozwoju  Lokalnego  Kiercrwanego  przez  Społeczność
Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa   Działartia   „Sierpeckie   Partnerstwo"-  nabór   4/2019.   Z,a

przyjęciem    uchwały    w   głosowaniu   jawnym   przez   podniesienie    ręki    na   wezwanie
Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu
się  nie  wstizymał,  nffi  nie  głosował przeciw.  Uchwała Nr  7/V/2019  Rady  Stowarzyszenia
Lokalna  Grupa  Działania  „Sierpeckie  Partnerstwo"  stanowi  załącznik  Nr  9  do  niniejszego

protokołu.

Podi]ęto  uchwaikę  w   sprawie  wyboru  operacji   Nr   ll/BPI/4/2019  do  finamowania  oraz
ustalenia   kwoty   pomocy   w   ramach   Strategti   Rozwoju   Lokalnego   Kierciwanego   przez
Społeczność   Stowarzyszenia   Lokalna  Grupa  Działania   „Sierpeckie   Partnerstwo"-  nabór
4/20/9.  Za przy.jęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie
Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu
się  nie  wstrzymał,  nik  nie  głosował  przeciw.  Uchwała Nr  8/V/2019  Rady  Stowarzyszeria
Lokalna Grupa Działania „Sieipeckie Partnerstwo"  stanowi  załącznik Nr  10 do niniejszego

protokołu.

Podj]ę+o  uchw*ę  w   sprawie  wyboru  operacji   Nr   12/BPI/4/2019   do  finansowania  oraz
ustalenia   kwoty   pomocy   w   ramach   Strategii   Rozwoju   Lokalnego   K}erowanego   przez
Społeczność  Storwarvszenia  Lokalna  Grupa  Działania  „ Sierpeckie  Partnerstwo"  -  nabór
4/20/9.  Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie
Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu
się  nie  wstrzymał,  nikt  nie  głosował  przeciw.  Uchwała Nr  9/V/2019  Rady  Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo"  stanowi  załączrik Nr  11  do niniejszego

protokołu.

Pod;]ęk)  iif:hwdlę  w   sprawie  wyboru  operacji  Nr   16/BP1/4/2019   do  ftnansowai'tia  oraz
ustalenia   kwoty  pomocy     w   ramach   Strategii   Rozwoju   Lokalnego   Kierowanego   przez
Społeczność   Stowarzyszenia   Lokalna  Grupa  Fhiałania   „Sierpeckie   Partnerstwo"-  nabór
4/?0/9.  Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie
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Zastępcy Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt
od   głosu   się  nie  wstrzymał,  nikt  nie   głosował  przeciw.   Uchwała  Nr   10/V/2019   Rady
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo" stanowi załącznik Nr 12
do niniej szego protokołu.

Poti]ę+o uchw*ę w sprawie wyboru operacji Nr 7/BPI/4/2019 do f inansowania oraz ustalenia
kwoty  pomocy  w  ramach  Strategii   Rozwoju  Lokalnego   Kierowanego  przez  Społeczność
Stowcwzyszenia   Lokalna  Grupa   Działania   „Sierpeckie   Partnerstwo"-   nabór   4/2019.   Za

przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki  na wezwanie Zastępcy
Przewodniczącego Rady głosowało 5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu
się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.  Uchwała Nr  11/V/2019 Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo"  stanowi załącznik Nr  13  do niniejszego

protokoh,.

Poti3ęto  uckrNa:bę  w   sprawie  wyboru   operacji   Nr   10/BP1/4/2019   do  finansowania   oraz
ustalenia   kwoty   pomocy   w   ramach   Strategii   Rozwoju   Lokalnego   Kierowanego   przez
Społeczność  Stciwarzyszenia  Lokalna  Grupa   Działania   ,,Sierpeckie   Partnerstwo"-  nabór
4/20/9.  Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie
Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu
się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.   Uchwała Nr  12/V/2019 Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania ..Sierpeckie Partnerstwo" stanowi  załącznik Nr  14 do niniejszego

protokołu.

PodjdęŃo  uc;hwskę  w   sprawie  wyboru   operacji   Nr   14/BPI/4/2019   do  finansowania   oraz
ustalenia   kwoty   pomocy   w   ramach   Strategii   Rozwoju   Lokalnego   Kierciwanego   przez
Społeczność  Stowarzyszenia   Lokalna  Grupa   Działania   „Sierpeckie   Partnerstwo"-  nabór
4/20/9.  Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie
Przewodniczącego Rady głosowało 5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu
się rie wstrzymał,  nikt nie głosował przeciw.  Uchwała Nr  13/V/2019 Rady  Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo"  stanowi  załącznik Nr  15 do  niniejszego

protokołu.

PotidęŃo uf :kiwdłę w sprawie wyboru operacji Nr 5/BPI/4/2019 do f inansowania oraz ustalenia
kwoty  pomocy  w  ramach  Strategii  Rozwoju  Lokalnego  Kierowanego  przez  Społeczność
Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  „Sierpeckie   Partnerstwo"   -  nabór  4/2019.  Za

przyjęciem   uchwały   w   głosowaniu   jawnym   przez   podniesienie    ręki    na   wezwanie
Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu
się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.  Uchwała Nr  14/V/2019 Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo"  stanowi załącznik Nr  16  do niniejszego

protokołu.

Podi]ęho uohwaibę w sprcrwie wyboru operacji Nr 6/BPI/4/2019 do f inansowania oraz ustalenia
kwoty  pomocy  w   ramach  Strategii   Rozwoju   Lokalnego   Kierciwanego  przez   Społeczność
Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania   „Sierpeckie   Partnerstwo"-  nabór   4/2019.  Zn

przyjęciem   uchwały   w   głosowaniu   jawnym   przez   podniesienie   ręki   na   wezwanie
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Przewodniczącego Rady głosowało 5 człoiików upra`mionych do głosowania. Nikt od głosu
się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.  Uchwała Nr  15W/2019 Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo" stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego

protokołu.

Podi]ęŃo  \ichw*ę  w   sprawie  wyboru  operacji  Nr   13/BPI/4/2019  do  finansowania  oraz
ustalenia   kwoty   pomocy   w   ramach   Strategii   Rozwoju   Lokalnego   Kjerowanego   przez
Społeczność  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania   „Sierpeckie   Partnerstwo"-  nabór
4/20/9.  Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie
Przewodniczącego Rady głosowało 5 członków upraumionych do głosowania. Nikt od głosu
się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.  Uchwała Nr  16/V/2019 Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Sieipeckie Partnerstwo" stanowi załącznik Nr ls do niniejszego

protokołu.

Podj3ęŃo uokywabę w sprawie wyboru operacji Nr 2/BPI/4/2019 do f inansowania oraz ustalenia
kwoty  pomocy  w  ramach  Strategii  Rozwoju  Lokalnego  Kierowanego  przez  Społeczność
Storwarzyszenia   Lokalna  Grupa   Działania   „Sierpeckie   Partnerstwo"-  nabór   4/2019.   ZA

przyjęciem   uchwały   w   głosowaniu   jawnym   przez   podniesienie   ręki    na   wezwanie
Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nih od głosu
się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.  Uchwała Nr  17/V/2019 Rady  Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo" stanowi załącznik Nr  19  do niniejszego

protokołu.

Poti]ęuo uGkiwa;Lę w sprawie wyboru operacji Nr 4/BPI/4/2019 do f inansowania oraz ustalenia
kwoty  pomocy  w  ramach  Strategii   Rozwoju  Lokalnego   Kierowanego  przez  Społeczność
Stowarzyszenia   Lokalna  Grupa   Działania   „Sierpeckie   Partnerstwo''-   nabór   4/2019.   Z,a

przyjęciem   uchwały   w   głosowaniu   jawnym   przez   podniesienie   ręki   na   wezwanie
Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu
się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.  Uchwała Nr  18/V/2019 Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo" stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego

protokołu.

Pod;]ęto uGkiiwa;kę w sprcrwie wyboru operacji Nr  l/BPI/4/2019 do f inansowania oraz ustalenia
kwoty  pomocy  w   ramach  Strategii   Rozwoju  Lokalnego   Kierowanego  przez  Społeczność
Stowarzyszenia   Lokalna  Grupa   Działania   „Sierpeckie   Partnerstwo"-   nabór   4/2019.   Zn

przyjęciem   uchwały   w   głosowaniu   jawnym   przez   podniesienie    ręki    na   wezwanie
Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nilst od głosu
się nie wstrzymał,  nikt nie głosował przeciw. Uchwała Nr  l 9/V/2019 Rady  Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo"  stanowi  załącznik Nr 21  do niniejszego

protokołu.

Pod;]ę.o uchwdię w sprawie wyboru operacji Nr 3/BPI/4/2019 do f inansowania oraz ustaleria
kwoy  pomocy  w  ramach  Strategii   Rozwoju  Lokalnego  Kierowanego  przez  Społeczność
Stowarzyszenia   Lokalna  Grupa   Dzidania   „Sierpeckle   Partnerstwo"-   nabór   4/2019.   Zń}

przyjęciem   uchwały   w   głosowaniu   jawnym   przez   podniesienie    ręki    na   wezwanie
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Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu
się nie wstrzymał.  nikt rie głosował przeciw.  Uchwała Nr 20/V/2019  Rady  Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo"  stanowi  zalącznik Nr 22  do niniejszego

protokołu.

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

porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie o godz.  15:00 dn. 9 grudnia 2019 roku
dziękując wszystkim za aktywne uczestnictwo i owocne obrady.

Załaczniki:

Z@l. Nr 1 - Lista obecności;

Zal.  Nr  2  -  Uchwała Nr  1/V/2019  Rady  Stowarzyszeria  Lokalna  Grupa  Działania .,Sierpeckie  Partnerstwo"
vi spmw.ie wyboru Komisji Skrutacyjnej ;

Zal. Nr 3 - Porządek obrad;

Zał.  Nr  4  -  Uchwała Nr 2W/2019  Rady  Stowaizyszenia Lokalna  Grupa  Działania „Sierpeckie  Partnerstwo"
w  sp"wie  wykluczenia  członków  Rady  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  „Sierpeckie  Partnerstwo"
z oceny i wyboru operacji.

Zał.  Nr  S  -  Uchwała Nr 3W/2019  Rady  Stowarzyszenia  Lokalm  Grupa  Działania  „Sierpeckie  Partnerstwo"
w sprawie zafwierdzenia listy operacji zgodyych z  LSR w rc[mach Strategii  Rozwoju Lokalnego .Kierowanego

przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialc(nia „Sierpeckie Pcwtnerstwo" -nabór 4/2019.

Zal.  Nr 6  -  Uchwała Nr  4/V/2019  Rady  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa Działania  „Sierpeckie  Partnerstwo"
vi   spmw.ie   zatwierdzenia   listy   operacji   WYBRANYCH   do   dc]fiinariscrwiania  w   ramach   StraLegii   Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez Spoleczność Siorwarvszenia Lokalna Grupa Działania „ Sierpeckie P artnerstwo"
-nnbór 4/2019.

Zal.  Nr  7  -  Uchwała Nr  5/V/2019  Rady  Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działmia  ,.Sierpeckie  Partnerstwo"
w s;p"NLe wyboru operacji Nr 8/BPI/4/20I9 do finansowania orcĘ ustalenia kwoty pomocy w ramach Strategii
Rozwoju  Lokalnego  Kierowamgo  przez  Społeczność  Storwarzyszenia  Lokalna  Grupa  Dzialania  „Sierpeckie
Partnerstwo "-nabór 4/2019.

Zal.  Nr  8  -  Uchwała Nr  6/V/2019  Rady  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  „Sieipeckie  Parmerstwo"
vi spra:wi:ę wyboru operacji Nr  15/BPI/4/2019 do finansowa[nia orcz ustalenia kwoty pomocy  w ramach Strategii
Rozwoju  l.okalnego  Kierowanego  przez  Społeczność  Sto:iĄ!arzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  „Sierpeckie
Partnerstwo" -nabćir 4/2019.

Zal.  Nr  9  -Uchwała Nr  7/V/2019  Rady  Stowarzyszenia  Lokalm  Grupa  Działania „Siepeckie  Partnerstwo"
w sip"wie wyboru operacji Nr 9/BPU4/2019 do fina"§owania ciraz ustalen}a kwoty pomocy w rc(rnach Smaiegii
Rozwotiu  Lokalnego  Kierowanego  przez  Społeczność  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  „Sierpeckie
Partnerstwo "-nabór 4/20] 9.

Zal.  Nr  10 -Uchwała Nr sW/2019  Rady  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo"
w siprra:w.ie wyboru operacjt Nr  1 ] /BPI/4/2019 do fimcinscrwan:ia oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach Strategii
Rozwoju  Lokalnego  Kierowanego  przez  Społeczność  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  „Sierpeckie
Partnerstwo"-nabór 4/2019.
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Zał.  Nr  11  -Uchwała Nr 9/V/2019  Rady  Stowarzyszenia Lokaha Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo"
w gpriN.uę wyboru operacji Nr  I 2/BP1/V/20 I 9 do fina"§oiwa]'iia oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach Straiegii
Rozwoju  Lokalriego  Kierowarngo  przez  Społeczność  Stcrwarzyszenia  Lokalna  Grupa  Dzialania  „Sierpeckie
Partnerstwo"-nabór 4/2019.

Zal. Nr 12 -Uchwała Nr  low/2019 Rady Stowarzyszenia Lokaha Gnipa Działania „Sierpeckie Parbierstwo"
w spra;w.ve wyboru operacji Nr  16/BPI/4/20 I 9 do finansciwania oraz wstalenia kwoty pomocy w ramach Straiegii
Rozwoju  Lokalnego  Kiercrwanego  przez  Społeczność  Storwarzyszenia  Lokalna  Grupa  Dzia}aria  ..Sierpeckle
Partnerstwo"-nabór 4/21)]9.

Zal.  Nr  13  -Uchwała Nr  1 l/V/2019 Rady  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckje  Parmerstwo"
w spra:wi!f3 wyboru operacji Nr 7/BPI/4/2019 do finansowania orcn ustalenia kwoty pomocy w ramach Strategii
Roz:woju  Lokalnego  Kieroiwanego  przez  Społeczność  Stowai.zyszenia  Lokalna  Grupa  Dzialania  „Sierpeckie
P artnerstwo " - nabór 4/20 I 9 .

Zal.  Nr  14 -Uchwała Nr  12W/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo"
w sp:ra:wie wyboru operacói Nr I O/Bpl/4/20 I 9 do finansuwania oraz usialenia kwoty pomocy w ramach Strategii
Rozwoju  Lokalnego  Kiercrwamgo  przez  Społeczność  Stowarzyszertia  Lokalna  Grupa  Dzialania  „Sierpeckie
Partnerstwo"-nabór 4/2019.

Za]. Nr  15 -Uchwała Nr  13/V/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sieipeckie Partnerstwo"
w sp"w.ie wyboru operacji Nr  14/BPI/4/2019 do finanso")ania orcE ustalemia kwoy pomocy w ramach Straiegii
Rozwoju  Lokalnego  Kierori^ianego  przez  Społeczriość  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Dzia}ai'ria  „SieTpeckle
Par!nersrwo''-nabór 4/2019.

Zsl. Nr 16 -Uchwała Nr  14/V/2019 Rady Stowarzyszeria Lokalm Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo"
w sp"N.ue wyboru operacji Nr 5/BPI/4/2019 do finansowania oraz ustalenia kwoty pomocy w ram.ach Strategii
Rozwoju  Lokalnego  KiercrHianego  przez  Społeczność  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  ,.Sierpeckie
P artnerstwo " - nabór 4/2019 .

Zal.  Nr  17  -Uchwała Nr  15/V/2019 Rady  Stowarzyszenia LokaLna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo"
w gp"ihń!f: "yboru operacji Nr 6/BPI/4/2019  do fiina:nsorih!ai'iia oraz ustalenia lcwoty pomocy w ramach Strategii
Rozwoju  Lokalnego  Kierciwa:nego  przez  Spoleczność  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  lkiałc(nia  „Siepeckie
Partnerstwo"-nabór 4/2019.

Zal.  Nr 18 -Uchwała Nr  16/V/2019 Rady Stowarzyszenia Lokaha Grupa Działania „Sierpeckie Parmerstwo"
w s;praw.ie wyboru operacji Nr  I 3/BPI/4/20 I 9 do firianscrwcmia orcz ustalenia kwoty pomocy w ramach Straiegii
Rozwoju  Lokalnego  Kierowamgo  przez  Społeczność  Stc"iarzyszenia  Lokalna  Grupa  Dzialania  „Sierpeckie
Partnerstwo"-riabór 4/2019.

Zał. Nr 19 -Uchwała Nr  17W/2019 Rady Stowaizyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Parmerstwo"
w s;prsiw.ie wyboru operacji Nr 2/BP1/4/2019 do firia"§or\^ia]'iia oraz wstalenia kwoty pomocy w ramach Strategii
Rozwoju  Lokalriego  Kierowanego  przez  Społeczność  Stcrwcu.zyszenia  Lokalna  Grupa  Dzia}ania  ,.Sierpeckle
Partnerstwo"-nabór 4/2019.

Zal. Nr 20 -Uchwała Nr  l sw#Ol9 Rady Stowarzyszenia Lokaha Grupa Działania „Sierpeckie Parmerstwo"
w spmsiw.ie wyboru operacji Nr 4/BPI/4/2019 do f ii!ia";oMia]!iia ora wtalenia lci^Joty pomocy w ramach Stratep_!ii
Rozwoju  Lokalmgo  Kierowanego  przez  Społeczność  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Dzia}ania  „Sierpeckie
Partnerstwo"-nabór 4/2019.

Za]. Nr 21  -Uchwała Nr  l9W/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalm Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo"
w sipmw.ue wyboru operaęji Nr l/BPI/4/20I9 do fina"owania oraz ustalenia ki^Joty pomoęy  w ramach Strategii
Rozwoju  Lokalnego  Kiercrwanego  przez  Społeczność  Stowarzyszenia  Lokalna  Grupa  Działania  „Sierpeckie
Partnerstwo"-nabór 4/20]9.

20



Zal. Nr 22 -Uchwała Nr 20W/2019 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Parmerstwo"
w spmw.ie wyboru operacji Nr 3/BPI/4/20I9 do fina"§owania oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach Strategii
Rozwoju  Lokalriego  Kierowanego  przez  Społeczność  Sicrwarzyszenia  Lokalna  Grupa  Dzialania  „Sierpeckie
Partnerstwo"-nabór 4/2019.

....#ft.ę/rł.jóff4.;fit.!łę...
(Przewodniczący Rady)

Sierpc, dn. 09.12.2019 r.
(Sekretarz Rady)
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