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Protokół z Posiedzenia Rady Programowej 

Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

odbytego za pośrednictwem elektronicznego-internetowego systemu e-lgd 

w dniu 21 grudnia 2015 r. 

 

1. W dniu 21 grudnia 2015 r. za pośrednictwem elektronicznego – internetowego systemu  

e-lgd odbyło się głosowanie nad projektem Uchwały: 

a) uchylającej Uchwałę Rady Programowej nr 3/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie 

przyjęcia Procedury wyboru operacji przez LGD, Uchwałę Rady Programowej 

nr 4/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Procedury oceny zgodności 

operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, Uchwałę Rady 

Programowej nr 5/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Procedury 

odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji, 

b) w sprawie przyjęcia: 

 Regulaminu Pracy Rady Programowej, 

 Procedury ustalania kryteriow wyboru operacji i ich zmiany, 

 Procedury ustalania kryteriów wyboru grantobiorców i ich zmiany, 

 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2014-2020, 

 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania Loklanej Strategii 

Rozwoju na lata 2014-2020, 

 kryteriów wyboru operacji/grantobirców, kryteriów zgodności z Lokalną Strategią 

Rozwoju na lata 2014-2020, minimalnych wymagań stawianych wnioskom 

o przyznanie pomocy/powierzonym grantom. 

 

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, 

 Beata Skrzyniarz – Członek Rady, 

 Piotr Maj – Członek Rady, 

 Teresa Sobczak – Członek Rady, 

 Tomasza Margula – Członek Rady, 

 Sylwester Orczyk – Członek Rady, 

 Anna Kucharczyk – Członek Rady, 

 Piotr Sepioło – Członek Rady, 

 Ewelina Bień – Członek Rady, 

 Artur Kordas – Członek Rady. 
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w dniu 9 grudnia 2015 r. zostali telefonicznie poinformowani, o możliwości zapoznania się 

z projektami ww. uchwał, które zostały zamieszczone na stronie Internetowej Stowarzyszenia. 

Po zapoznaniu się z projektami Członkowie Rady Programowej za pośrednictwem 

elektronicznego – internetowego systemu podjęli Uchwałę nr: 

 1/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady Programowej stanowiąca Załącznik 

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 2/2015 uchylającą Uchwałę Rady Programowej nr 3/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. 

w sprawie przyjęcia Procedury wyboru operacji przez LGD, Uchwałę Rady Programowej 

nr 4/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Procedury oceny zgodności 

operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, Uchwałę Rady 

Programowej nr 5/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Procedury 

odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji stanowiąca 

Załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, 

 3/2015 w sprawie przyjęcia Procedury ustalania kryteriow wyboru operacji i ich zmiany 

stanowiąca Załącznik nr 4 do niniejszego protokołu, 

 4/2015 w sprawie przyjęcia Procedury ustalania kryteriów wyboru grantobiorców i ich 

zmiany stanowiąca Załącznik nr 5 do niniejszego protokołu, 

 5/2015 w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 stanowiąca Załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu, 

 6/2015 w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach 

wdrażania Loklanej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 stanowiąca Załącznik nr 7 do 

niniejszego protokołu, 

 7/2015 w sprawie przyjęcia: kryteriów wyboru operacji/grantobiorców, kryteriów 

zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020, minimalnych wymagań 

stawianych wnioskom o przyznanie pomocy/powierzonym grantom stanowiąca Załącznik 

nr 8 do niniejszego protokołu. 

 


