Protokół z Posiedzenia Rady
Stowarzyszenia „Suwalsko- Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania, które
odbyło się w dniach od 02 marca do 10 marca 2021 roku.
Program Posiedzenia Rady w trybie hybrydowym
Do przekazanego członkom Rady trybu i porządku posiedzenia uwag nie wniesiono. Informacja
o formie obrad, oraz porządku obrad stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Przebieg Posiedzenia Rady – ocena operacji złożonych w naborze I/EFS/2021
Ad. 1 Po uzgodnieniu z Prezydium została przekazana wszystkim Radnym informacja w sprawie
organizacji oceny naboru I/EFS/2021 wraz z proponowanym porządkiem posiedzenie Rady w trybie
teleinformatycznym w dniach od 02.03.2021 do dnia 10.03.2021 roku.
W dniu 02.03.2021 roku udostępniono w systemie OMIKRON możliwość oceny wniosków złożonych
w ramach naboru – wpłynął 1 wniosek
Karol Jachimowicz – pracownik biura odpowiedzialny za obsługę systemu Omikron uruchomił
możliwość głosowania w systemie w dniach od 02 do 10 marca 2021 roku.
Radni uzyskali możliwość zalogowania się do systemu Omikron i wypełnienia karty deklaracji
bezstronności w procesie wyboru operacji.
Ad. 2 Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Rady do podejmowania decyzji, oraz braku konfliktu
interesów nastąpiło na podstawie wypełnionych przez radnych kart bezstronności Na ich podstawie
sporządzono papierową listę obecności – stanowi załącznik do protokołu.
Ad. 3 Przekazano informację o składzie Rady poszczególnym członkom Rady:
1) Wiesław Anielak – Przewodniczący Rady oraz przewodniczący posiedzenia Rady,
pozostali radni
2) Aleksandra Oberszt
3) Iwona Topolska,
4) Teresa Bernatowicz,
5) Marcin Hołubowicz.
Skład i liczba radnych jest wystarczająca do podejmowania prawomocnych uchwał z uwzględnieniem
grup interesu .
Ad. 4. Członkowie posiedzenia przystąpili do dyskusji i oceny operacji poprzez wypełnianie kart:
-Zgodności z LSR i programem oraz - oceny operacji według lokalnych kryteriów wraz z wpisaniem
uzasadnienia oceny. Na tym etapie posiedzenia zapewniono radnym kanał komunikacji dwustronnej
za pomocą aplikacji Omikron-Zdalne.
Poszczególni radni po zatwierdzeniu w systemie wypełnionych kart, wylogowali się do następnego
dnia. Po tym czasie pracownik biura Karol Jachimowicz w porozumieniu z przewodniczącym
posiedzenia przygotował do wglądu dla Rady następujące dokumenty z przebiegu posiedzenia:
−

lista operacji niezgodnych z LSR w tym z Programem, oraz nie wybranych - nie stwierdzono.

−

lista operacji zgodnych z LSR w tym z Programem, złożonych w ramach naboru wniosków o
przyznanie pomocy nr I/EFS/2021,

−

lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy
nr I/EFS/2021

Ad. 5. W dniu 10.03.2021 r. od godziny 13:00 posiedzenie Rady odbywało się w siedzibie
stowarzyszenia przy udziale osobistym radnych. Przewodniczący Rady Pan Wiesław Anielak omówił
ostateczne wyniki oceny i przystąpił do głosowania uchwał. Po zakończeniu głosowania o zgodności z
LSR i wyborze dla operacji nr:
1/I/EFS/2021 - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w
Suwałkach.
Stwierdzono iż:
Uchwałę nr I/EFS/ 1 /2021 oraz uchwałę nr I/EFS/ 2 /21 przyjęto jednogłośnie (za głosowało 5
radnych) - z głosowania nikt się nie wyłączył.

Ad 6. Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Radni zostali poproszeni o podpisywanie już
sporządzonych dokumentów. Dokumentacją oceny naboru jest dokumentacja papierowa zgodnie z
zatwierdzonymi procedurami. W związku z tym pracownicy biura zorganizowali możliwość
podpisania przez poszczególnych Radnych pozostałej dokumentacji naboru w biurze LGD w
Suwałkach ul. Tadeusza Kościuszki 71 po ustaleniu najbliższego możliwego terminu .

W załączeniu do protokołu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Porządek posiedzenia hybrydowego
Karty do głosowania + dek. Bezstronności
Uchwały
Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych
Lista obecności Radnych

1 szt.
1 kpl.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

Ponieważ nie wniesiono uwag na tym posiedzenie zakończono.

………………………………………………………
Przewodniczący Posiedzenia Rady

