
PRoToKoŁ Nr312022

z dnia 06 lipca 2022 roku
z posiedzenia Rady Stowarryszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

z siedzibą w Łukcie

Liczba obecnych członków na posiedzeniu (wg listy obecności, stanowiącej załącznik
do protokołu) - 10 z 13 osób.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie zebrania;

2. Zatwierdzenie porządku obrad;

3' Wypełnienie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia oceny wniosków złoŻonych

w ramach naborów:

o 2212022 w zakresie: rczwoj ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury

turystycznej i rekreacyjnej ;

o 23 l 2022 w zakresie : podej mow ania działaIności gosp odar czej.

4. Zapoznanie się z weryfikacją wstępną wniosków w ramach w/w naborów;

5. Rozpatrzenię wniosków złoŻonych do biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

w ramach w/w naborów, ogłoszonego w terminie od 09.05.2022 r. do 23.05.2022 r.;

6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Posiedzenie o godz. 900 otworzyŁa Pani Dorota Szczurowska- Przewodni cząca Rady

Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, witając przybyłych Członków Rady' Na podstawie

podpisanej ptzez Członków listy obecności, stwierdziłaprawomocnośó posiedzenia.

4d.2.

Przedstawiony porządek posiedzenia został zatwierdzorly przęZ Radę jednogłośnie, w wersji

Zapfoponow anej przez Przewodni czącą Rady.

Ad.3.

Wszyscy członkowie Rady przed ocęną wniosków wypełnili niezbędne dokumenty:

- ,,Deklaracja bezstronności i poufności''- 10 szt.

- ,,oświadczenie o poufności i bezstronności członka Rady''- 10 szt.

- ,,Rejestr interesów członków organu decyzyjnego Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

na posiedzeniu w dniu 06 lipca2022 r."- 1 szt.
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- ,,Lista Członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki vłyłączonych od udziału

w ocenię projektu w ramach konkursu nr 22l2O22 w zakresie: rozwój ogólnodostępnej

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"- 1 szt.

- ,,Lista Członków Rady Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki wyłączonych od udziału

w ocenię projektu w ramach konkursu nr 23l2O2Ż w zakresie: podejmowania działalnoŚci

gospodarczej"'I sń.

Ponadto Członkowie Rady zapozndri się zę sporządzonymi przęz Pracowników Biura

Notatkami dotyczącymi badań powiązan osobowych i kapitałowych członków organu

decyzyjnego LGD z wnioskodawcami przy lŻyctu ogólnodostępnych baz danych osobowych.

Dokumenty dotycząnaboru 22120Ż2 oraz23l2022 w ilości 4 sztuk.

Następnie przeanalizowano' który Członek Rady nie moŻe brać udziaŁl w ocenie

poszczególnych wniosków w ramach naboru 22l2O22 . W tym naborze z oceny v,ryłączyły

się następujące osoby:

o Jarosław Milewski 22l20Ż2ll,

o Dorota Szczurowska ŻŻl20ŻŻl2, Ż2l202Żl 4

o Aneta Gołębiewska- Kądzie\a ŻŻ12022 l 3, 22120221 7, 2Żl20ŻŻl 8, 2Ż12022 l 9

o Tomasz Faraś 221202213'

o Jan Sokołowski 2ŻlŻ02Żl4,

o Magdalena Muraszko 221202216,

W dalszej kolejności Członkowie Rady przeanaltzowa|i

poszczególnych wniosków w ramach naboru 2312022.

23 l 2022 l 5 wyłączyła się P ani Magdalena Muraszko.

Ad.4
Pracownicy Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, sprawdzili wszystkie wnioski

w ramach ilw naboru wg karty oceny wstępnej wniosku wraz z weryfikacją zgodności operacji

z Programem. Członkowie Rady zweryfikowali poprawnoŚó wypełnienia kart, a następnie

PrzewodniczącaRadyzatwierdziłakartyweryfi kacji.

Sporządzon a została lista operacji niezgodnych z ogłoszonym naborem wniosków o przyznanie

pomocy, z Loka|ną Strategią Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na |ata Ż014-2020 oraz

z Programem w ramach konkursu ff 23lŻO22 w zakresie: podejmowania działalności

gospodarczej.

W związku zpov,ryŻszym dalszej ocenie puŃtowej nie podlegały następujące operacje:

1. KAMA WOJCIECHOWSKA. 221202216- TWORZENIE I ROZWIJANIE

INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - Uchwała Nr 3lŻOŻŻ- operacja nie przeszła ocęny

wstępnej wraz z weryfikacją zgodności z Programem;

koniecznośc wyłączenia się Z oceny

W tym naborze z oceny wniosku

Strona 2 z 4



Ż. Mieczysław Żarkiewicz- ŻŻl202ŻlII- Rozpoczęcie działaIności gospodarczej- Uchwała

Nr 4l2OŻ2- operacja nie ptzeszła oceny wstępnej wTaz z weryfikacją zgodności zProgramem;

Przewodnic ząca Rady przedstawiła 12 wniosków spoŚród 23 podlegających ocenie prrnktowej.

Wnioski o przyznunie pomocy zostały poddane szczegołowej ana\izie i ocenie. Informacje

o uzyskanej liczbtępunktow ocenionego wniosku każdorazowo ogłaszałaPrzewodniaząca.

1) Koło Gospodyń Wiejskich w Skolitach - wniosęk Ż2l2OŻ2l1- Mobilne miasto ruchu

drogowego w Swiątkachpołączone z edukacją ekologiczną, histotyczną i kulturową regionu.-

Uchwała Nr 5l2O22- operacja została wybrana do finansowania i mieści się w limicie

dostępnych środków w ramach naboru;

2) Gmina Dąbrówno- wniosek Ż2l2o22l2- ,'Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze

Gardejki gm. Dąbrówno''- Uchwała Nr 61202Ż- operacja została wybrana do finansowania

i mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru;

3) Gmina Morąg - wniosek 2ŻlŻO22l3- Budowa pumptracku w Parku przy ulicy Kardynała

Wyszyńskiego w Morągu - Uchwała Nr 7lŻ022- operacja została wybrana do finansowania

i mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru;

4) ochotniczz Straż Pożarna w Dylewie- wniosek 221202Ż14- ,,IJrządzenie otwartej streĘ

aktywnoŚci rekreacyjno-wypoczynkowej w Dylewie'Ł Uchwała Nr 812022- operacja zostaŁa

wybrana do finansowania i mieŚci się w limicie dostępnych Środków w ramach naboru;

5) Gmina Jonkowo- wniosek Ż2lŻ022l5- Modernizacja i doposażenie gminnej infrastruktury

rekreacyjnej w miejscowościach Jonkowo i Wrzesina- Uchwała Nr 912022- operacja została

wybrana do finansowania i mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru;

6) Koło Gospodyń Wiejskich Warlity Wielkie - wniosek Ż21202Ż16- Dostosowanie obiektu dla

potrzeb Świetlicy wiejskiej w Warlitach Wielkich- Uchwała Nr 10/2022' operacja została

wybrana do finansowania i mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru;

7) Stowarzyszenie narzecz edukacji i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej-

wniosek ŻŻl2o22l1- Budowa nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na

plaŻy miejskiej w Miłakowie_ Uchwała Nr IIl2022- operacja została wybrana

do finansowania i mieŚci się w limicie dostępnych środków w ramach naboru;

8) Stowarzyszenie QLT- wniosek 2Żl2o22l8- Wybudowanie placu zabaw w miejscowości

Mo|za oraz modemizacja placów zabaw w miejscowoŚciach Łukta i Ramoty.- Uchwała

NrI2l2O22- operacja została wybrana do finansowania i mieści się wlimicie dostępnych

Środków w ramach naboru;

9) Fundacja Rozwoju Regionu Łukta- wniosek 221202219- EKOSTACJA- UchwałaNr I3l202Ż-

operacja została wybrana do finansowania jednak nie mieści się w limicie dostępnych

środków w ramach naboru;
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10) Tomasz Michał Turejko- wniosek 23l2022lI- Pracowici. WypoŻyczaInia sprzętu

budowlanego.-Uchwała Nr I4l2022- operacja została wybrana do finansowania i mieści

się w limicie dostępnych środków w ramach naboru;

11) Ewa Anna Jackowska- wniosek 231202212- ZałoŻenie działalnoŚci gospodarczej w postaci

stworzenia gabinetu stomatologicznego. - Uchwała Nt I5l2022- operacja zostaŁa wybrana do

finansowania i mieści się w limicie dostępnych środków w ramach naboru;

12) MACIEJ DROZDOWSKI- wniosek 23120Ż213- PRZEWODNIK WĘDKARSKI

Uchwała Nr 1612022- operacja została wybrana do finansowania i mieści się w limicie

dostępnych Środków w ramach naboru;

4d.6.
ie o godz. 15:00 zostało zakończone.

CA RADY

'plurcwsk
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