
Protokół z posiedzenia Rady 

Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” 

Odbytego w dniu 24.08.2017r.  

W dniu 24.08.2017 r. o godzinie 15,w biurze LGD „Region Włoszczowski” odbyło się 

posiedzenie Rady LGD w sprawie powtórnej weryfikacji  projektu w zakresie kryteriów i 

zarzutów, w związku z rozpatrzeniem przez Zarząd Województwa złożonego do nich protestu 

dotyczącego wniosku nr 13/3/2017 złożonego na Konkurs  nr 3/2017 przez EMKA-MEDIA 

Kubasiak Marek, ul. Pławińska 11, 97-540 Gidle oraz w sprawie podjęcia Uchwał Rady LGD 

opiniujących zmiany operacji proponowane przez beneficjentów, dotyczące następujących 

wniosków 

- wniosek nr 6/2/2016 pt. „Punkt gastronomiczny TRIO”, złożonej przez Bartłomieja 

Chojnackiego, ul. Partyzantów 39 29-100 Włoszczowa 

- wniosek nr 4/3/2016 pt. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach”, złożonej 

Stowarzyszenie Nieznanowice.pl, Nieznanowice 45 A, 29-100 Włoszczowa 

- wniosek nr 1/3/2016 pt. „Budowa świetlicy w miejscowości Silniczka”, złożonej przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno, ul. Wolności 5, 97-532 Żytno 

- wniosek nr 11/1/2016 pt. „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez 

podjęcie działalności gospodarczej zwiększającej dostępność usług gastronomicznych na 

terenie LGD „Region Włoszczowski”, obejmującej prowadzenie Zajazdu Mnich w 

Gabrielowie”, złożonej przez Anna Frankow, Gabrielów 24, 29-145 Secemin 

- wniosek nr 9/1/2016 pt. „Adaptacja lokalu na potrzeby rozpoczęcia prowadzenia biura 

rachunkowego wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu oraz oprogramowania”, złożonej przez 

Roberta Dudzińskiego, os. Broniewskiego 18/21 29-100 Włoszczowa 

- wniosek nr 13/3/2016 pt. „Zagospodarowanie placu w miejscowościach: Komorniki, 

Kolonia Mrowina, Jakubowice, Łapczyna Wola na cele turystyczno-rekreacyjne” , złożonej 

przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od Pomysłu Do Działania”  

ul. Spółdzielcza 12 29-120 Kluczewsko 

Zebranie odbyło się według przyjętego porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Rady. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Złożenie oświadczeń o bezstronności w podejmowaniu decyzji przez Członków Rady 

na ręce Przewodniczącego Obrad oraz przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy 

bezstronnych członków Rady do rozstrzygnięcia sporu. 

4. Wszczęcie procedury LGD w sprawie powtórnej weryfikacji projektów w zakresie 

kryteriów i zarzutów, w związku z rozpatrzeniem przez Zarząd województwa 

Świętokrzyskiego złożonego do nich protestu, dotyczącego wniosku nr 13/3/2017 

złożonego na Konkurs  nr 3/2017 przez EMKA-MEDIA Kubasiak Marek, ul. 

Pławińska 11, 97-540 Gidle, przedstawienie przez Przewodniczącego Obrad 

informacji na temat wniosku oraz odczytanie rozstrzygnięcia Zarządu Województwa 

w sprawie protestów od oceny operacji objętej wnioskiem nr 3/2017. 

5. Określenie możliwych grup interesu. 

6. Ustalenie członków Rady biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji 

w sprawie powtórnej weryfikacji projektu w zakresie kryteriów i zarzutów na 

podstawie złożonych oświadczeń oraz przyjęcie Uchwały w sprawie ustalenia składu 

Rady do powtórnej weryfikacji projektów w zakresie kryteriów i zarzutów. 



7. Przyjęcie Uchwał  w sprawie decyzji Rady LGD dotyczącej rozstrzygnięcia złożonego 

protestu  

8. Przedstawienie wniosków beneficjentów o wydanie opinii Rady LGD dot. zmian 

operacji proponowanych przez beneficjentów :  

- wniosek nr 6/2/2016 pt. „Punkt gastronomiczny TRIO”, złożonej przez Bartłomieja 

Chojnackiego, ul. Partyzantów 39 29-100 Włoszczowa 

- wniosek nr 4/3/2016 pt. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach”, złożonej 

Stowarzyszenie Nieznanowice.pl, Nieznanowice 45 A, 29-100 Włoszczowa 

- wniosek nr 1/3/2016 pt. „Budowa świetlicy w miejscowości Silniczka”, złożonej przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno, ul. Wolności 5, 97-532 Żytno 

- wniosek nr 11/1/2016 pt. „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez 

podjęcie działalności gospodarczej zwiększającej dostępność usług gastronomicznych na 

terenie LGD „Region Włoszczowski”, obejmującej prowadzenie Zajazdu Mnich w 

Gabrielowie”, złożonej przez Anna Frankow, Gabrielów 24, 29-145 Secemin 

- wniosek nr 9/1/2016 pt. „Adaptacja lokalu na potrzeby rozpoczęcia prowadzenia biura 

rachunkowego wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu oraz oprogramowania”, złożonej przez 

Roberta Dudzińskiego, os. Broniewskiego 18/21 29-100 Włoszczowa 

- wniosek nr 13/3/2016 pt. „Zagospodarowanie placu w miejscowościach: Komorniki, 

Kolonia Mrowina, Jakubowice, Łapczyna Wola na cele turystyczno-rekreacyjne” , złożonej 

przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od Pomysłu Do Działania”  

ul. Spółdzielcza 12 29-120 Kluczewsko 

9.  Podjęcie Uchwał Rady LGD opiniujących zmiany operacji  proponowane przez 

beneficjenta. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie Posiedzenia Rady  

W posiedzeniu uczestniczyło 10 członków Rady -  wg załączonej listy obecności. 

W posiedzeniu uczestniczyli pracownicy Biura LGD 

 

Ad.1 

 Otwarcia zebrania dokonała Koordynator ds. wdrażania LSR Justyna Simlat, ponieważ 

Przewodnicząca Rady LGD była nieobecna. Następnie jednogłośnie dokonano wyboru 

Przewodniczącej Posiedzenia Panią Ewę Trzonkowską. Na protokolanta posiedzenia wybrano 

jednogłośnie p. Helenę Otfinowską.  

Ad.2  

Po powitaniu wszystkich zebranych na Posiedzeniu Rady na podstawie listy obecności 

stwierdzono quorum oraz prawomocność posiedzenia. 

Ad.3 

Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady podpisali deklarację bezstronności – w 

załączeniu protokołu. Przewodnicząca Posiedzenia odczytała Uchwałę nr 174/2017 w sprawie 

przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do powtórnej weryfikacji projektów w zakresie 

kryteriów i zarzutów. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie, załączona do protokołu.  



Ad.4  

Przewodnicząca Posiedzenia przekazała informację na temat wniosku nr 13/3/2017 złożonego 

na Konkurs nr 3/2017 przez EMKA-MEDIA Kubasiak Marek, ul. Pławińska 11, 97-540 Gidle 

oraz odczytała rozstrzygnięcie Samorządu Województwa w sprawie protestu od oceny 

wniosku nr 13/3/2017. Członkowie Rady zapoznali się z wnioskiem. 

Ad. 5  

Następnie określono grupy interesu poprzez pisanie do Rejestru, który stanowi załącznik do 

protokołu.  

Ad.6 

Na podstawie złożonych oświadczeń wybrano członków Rady biorących udział w głosowaniu 

przy podejmowaniu decyzji w sprawie powtórnej weryfikacji projektów w zakresie kryteriów 

i zarzutów.  

Została przyjęta Uchwała nr 175/2017 w sprawie ustalenia członków Rady do powtórnej 

weryfikacji projektu w zakresie kryteriów i zarzutów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 

złączona do protokołu.  

Członkowie Rady biorący udział w rozpatrzeniu protestów to: 

- reprezentujący sektor gospodarczy: (40%) Sylwia Ziółkowska, Miroslaw Holota, Jacek 

Ślęzak, Patrycja Zyzik – Rak  

- reprezentujący sektor społeczny: (40%) Katarzyna Dominik, Jarosław Klimek, Waldemar 

Napora, Helena Otfinowska,  

- reprezentujący sektor publiczny: (20%) Andrzej Walasek, Ewa Trzonkowska 

Ad.7 

Członkowie Rady po zapoznaniu się z wnioskami oraz rozstrzygnięciem Zarządu 

Województwa w sprawie protestów od oceny operacji objętej wnioskiem nr 13/3/2017 podjęli 

decyzję. Jednogłośnie przyjęto Uchwałę 176/2017 w sprawie powtórnej weryfikacji projektu 

w zakresie kryteriów i zarzutów dotycząca wniosku 13/3/2017 złożonego na Konkurs nr 

3/2017 przez EMKA-MEDIA Kubasiak Marek, ul. Pławińska 11, 97-540 Gidle. Następnie 

jednogłośnie przyjęto Uchwałę 177/2017 w sprawie przyjęcia Listy Operacji według liczby 

uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 

3/2017 z uwzględnieniem przeprowadzonej procedury odwoławczej. 

Ad. 8  

W punkcie tym Przewodnicząca Posiedzenia odczytała wnioski beneficjentów w sprawie 

wydania opinii Rady na temat zmian we wnioskach proponowanych przez beneficjentów. 

Wspomniane wnioski dotyczyły: 

- wniosku nr 6/2/2016 pt. „Punkt gastronomiczny TRIO”, złożonej przez Bartłomieja 

Chojnackiego, ul. Partyzantów 39 29-100 Włoszczowa 

- wniosku nr 4/3/2016 pt. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieznanowicach”, złożonej 

Stowarzyszenie Nieznanowice.pl, Nieznanowice 45 A, 29-100 Włoszczowa 

- wniosku nr 1/3/2016 pt. „Budowa świetlicy w miejscowości Silniczka”, złożonej przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żytno, ul. Wolności 5, 97-532 Żytno 

- wniosku nr 11/1/2016 pt. „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez 

podjęcie działalności gospodarczej zwiększającej dostępność usług gastronomicznych na 



terenie LGD „Region Włoszczowski”, obejmującej prowadzenie Zajazdu Mnich w 

Gabrielowie”, złożonej przez Anna Frankow, Gabrielów 24, 29-145 Secemin 

- wniosku nr 9/1/2016 pt. „Adaptacja lokalu na potrzeby rozpoczęcia prowadzenia biura 

rachunkowego wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu oraz oprogramowania”, złożonej przez 

Roberta Dudzińskiego, os. Broniewskiego 18/21 29-100 Włoszczowa 

- wniosku nr 13/3/2016 pt. „Zagospodarowanie placu w miejscowościach: Komorniki, 

Kolonia Mrowina, Jakubowice, Łapczyna Wola na cele turystyczno-rekreacyjne” , złożonej 

przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od Pomysłu Do Działania”  

ul. Spółdzielcza 12 29-120 Kluczewsko. 

Członkowie Rady zapoznali się z wnioskami i proponowanymi zmianami. 

Ad. 9  

W punkcie tym przystąpiono do głosowania nad Uchwałami w sprawie zmian w operacjach 

proponowanych przez beneficjentów. Jednogłośnie przyjęto każdą z następujących Uchwał : 

nr 178/2017, 179/2017, nr 180/2017, nr 181/2017, nr 182/2017, 183/2017. Uchwały 

załączono do protokołu.  

Ad.10 i 11 

Przewodnicząca Posiedzenia podziękowała członkom Rady za udział w posiedzeniu i 

zamknęła obrady. 

 

   

Protokolant         Przewodniczył

 


