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Protokół z Posiedzenia Rady Programowej 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

odbytego za pośrednictwem elektronicznego-internetowego systemu 

w dniach od 05 do 08 maja 2014 r. 

 

1. W dniach od 05 do 08 maja 2014 r. za pośrednictwem elektronicznego – internetowego 

systemu e-lgd odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi 

Świętokrzyskiej w celu ponownego rozpatrzenia odwołania od decyzji Rady Programowej 

z dn. 24.01.2014 r. w sprawie wniosku o numerze 413/1/2013/6, zgodnie z wezwaniem 

wynikającego z Raportu z czynności kontrolnych Nr 18/2-03/2014 (kontrola doraźna) 

przygotowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zatwierdzenia list operacji wybranych i niewybranych 

w ramach naboru wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

objętego PROW 2007-2013 w kategorii "Małe projekty" nr konkursu 413/1/2013. 

2. Członkowie Rady Programowej w składzie: 

 Wiesław Frejlich – Przewodniczący Rady, 

 Sylwester Grąkowski – Członek Rady, 

 Bożena Ogonowska – Członek Rady, 

 Kazimierz Kuczyński – Członek Rady, 

 Agnieszka Sadłocha – Członek Rady, 

 Dariusz Stanecki – Członek Rady, 

 Teresa Sobczak – Członek Rady, 

 Tomasza Margula – Członek Rady, 

 Sylwester Orczyk – Członek Rady, 

 Anna Kucharczyk – Członek Rady, 

 Piotr Sepioło – Członek Rady, 

 Beata Skrzyniarz – Członek Rady 

 

W dniu 30 kwietnia 2014 r. zostali telefonicznie poinformowani o wpłynięciu Raportu 

z czynności kontrolnych Nr 18/2-03/2014 (kontrola doraźna) przygotowanego przez 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich i wynikającego z niego wezwania do ponownej oceny wniosku z zakresu 

"Małe projekty" o nr 413/1/2013/6. Członkowie Rady Programowej zostali 

poinformowani o rozpoczęciu Posiedzenia dotyczącego rozpatrzenia odwołania na dzień 

5 maja 2014 r. za pośrednictwem elektronicznego – internetowego systemu e-lgd.  

3. W dniu 5 maja 2014 r. rozpoczęło się Posiedzenie Rady Programowej za pośrednictwem 

elektronicznego – internetowego systemu e-lgd w sprawie ponownego rozpatrzenia 

wniosku o numerze 413/1/2013/6. Po zapoznaniu sie z odwołaniem członkowie Rady 

przystąpili do sprawdzenia zgodności operacji z LSR ww. wniosku jak również oceny 
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wniosku według lokalnych kryteriów wyboru operacji poprzez system e-LGD. W dniu 

7 maja 2014 r. zakończono ocenę wniosku.  

4. W dniu 7 maja 2014 r. członkowie Rady Programowej zostali telefonicznie 

poinformowani, iż po uwzględnieniu oceny wyniku przeprowadzonej w dn. od 5 maja do 

7 maja 2014 r. sporządzone zostały listy operacji wybranych oraz niewybranych do 

finansowania złożonych w ramach konkursu nr 413/1/2013. Członkowie Rady zostali 

poinformowani o możliwości zapoznania się z projektami uchwał w sprawie oceny 

wniosku oraz zatwierdzenia list operacji wybranych i niewybranych, które zostały 

zamieszczone na stronie Internetowej Stowarzyszenia oraz o wyznaczeniu na dzień 8 maja 

2014 r. głosowania ww. sprawie za pośrednictwem elektronicznego-internetowego 

systemu e-LGD. 

5. W dniu 8 maja 2014 r. członkowie Rady Programowej poprzez system e-LGD przystąpili 

do głosowania nad Uchwałą: 

 Uchwała nr 47/2014 zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 9/2014 z dn. 24 stycznia 

2014 r. w sprawie oceny wniosku nr 413/1/2013/6, stanowiącą Załącznik nr 1 - przyjęto 

jednomyślnie, 

 

6. Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny sporządzone zostały listy operacji 

wybranych oraz niewybranych do finansowania (załączone do niniejszego protokołu) 

zatwierdzone jednomyślnie przez członków Rady Programowej poprzez system e-LGD 

Uchwałami nr: 

 48/2014 zmieniająca uchwałę nr 43/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach konkursu 413/1//2013, która stanowi 

Załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 49/2014 zmieniająca uchwałę nr 44/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji niewybranych w ramach konkursu 413/1//2013, która 

stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

7. Następnie. członkowie Rady Programowej poprzez system e-LGD przystąpili do 

głosowania nad Uchwałą nr 50/2014 zmieniającą Uchwałę Rady Programowej nr 4/2009 

z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny 

operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, zmienioną Uchwałą Rady Programowej nr 

8/2009 z dnia 27 listopada 2009 r., Uchwałą Rady Programowej nr 11/2010 z dnia 23 

sierpnia 2010 r., Uchwałą Rady Programowej nr 23/2010 z dnia 30 listopada 2010 r., 

Uchwałą Rady Programowej nr 3/2011 z dnia 31 marca 2011 r. Uchwałą Rady 

Programowej nr 3/2012 z dnia 9 marca 2012 r. oraz Uchwałę Rady Programowej nr 

22/2013 z dnia 14 października 2013 r., która została przyjęta jednogłośnie.  

 

 

 

 


