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Golub-Dobrzyń, 06.11.2017r.

Protokół z podjęcia uchwały w trybie obiegowym

W dniu 25.10.2017r. Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 
Drwęcy”, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Stowarzyszenia - Katarzyną Kukielską, 
rozesłało do wszystkich członków Rady Stowarzyszenia wiadomości e-mail zawierające skan 
otrzymanego w dniu 23.10.2017r. protestu, oraz projekt uchwały i wyjaśnienia.

Zestawienie adresów e-mail, na które zostały wysłane w/w wiadomości:

Lp. Członek Rady Reprezentowany
sektor e-mail

1 Cieszyński Jerzy sektor publiczny

2 Deja Dariusz sektor społeczny

oÓ Grabowski Andrzej sektor publiczny

4 Grela Jadwiga mieszkaniec

5 Gutowski Franciszek sektor publiczny 
i mieszkaniec

6 Jeszka Tomasz sektor gospodarczy

7 Kukielską Katarzyna sektor publiczny

8 Mejger Anna sektor gospodarczy

9 Olszewska Iwona sektor gospodarczy

10 Piątkowski Mariusz sektor publiczny

11 Rylowicz Marek sektor publiczny

12 Skrzeszewska Urszula sektor społeczny



13 Strzelecki Piotr mieszkaniec

14 Szlejer Monika mieszkaniec

15 Wolski Piotr sektor publiczny

W dniach 25-27.10.2017r. członkowie Rady Stowarzyszenia odpowiadali na 
przesłane wiadomości e-mail w treści załączając skany podpisanych deklaracji bezstronności 
i poufności, dotyczącej operacji, w odniesieniu do której podejmowana jest uchwała - 
operacja nr 2017/WRP/1. nabór nr 4/2017.

W dniu 26.10.2017r. p. Marek Rylowicz poinformował telefonicznie, że nie otrzymał 
przesłanej w dniu 25.10.2017r. wiadomości. Biuro LGD ponownie przesłało wiadomość. Tym 
razem wiadomość dotarła do adresata.

W dniu 27.10.2017r. p. Franciszek Gutowski poinformował telefonicznie, że nie 
otrzymał przesłanej w dniu 25.10.2017r. wiadomości. Biuro LGD ponownie przesłało 
wiadomość. Tym razem wiadomość dotarła do adresata.

W dniu 27.10.2017r„ po otrzymaniu skanów deklaracji bezstronności i poufności od 
wszystkich członków Rady Stowarzyszenia LGD „Dolina Drwęcy" Przewodniczący Rady 
w porozumieniu z Biurem LGD zbadał zachowanie parytetów. W związku z zachowaniem 
parytetów Biuro LGD w porozumieniu z Przewodniczącym Rady rozesłało do wszystkich 
członków Rady Stowarzyszenia wiadomości e-mail zawierające projekt uchwały oraz 
informację z badania parytetów.

Informacja z badania parytetów:
Znak sprawy LGD 2017/WRP/l

Tytuł
operacji

"Zwiększenie 
konkurencyjności 

przedsiębiorstwa i poziomu 
zatrudnienia poprzez zakup 

obrotowej ładowarki 
teleskopowej"

Imię i nazwisko /nazwa wnioskodawcy

Firma Inżynieryjno 
Budowlana „JULTIM" 

Joanna Ewa 
Jastrzębska

Liczba członków Rady uczestniczących w podjęciu uchwały 
w trybie obiegowym

15

Imię i nazwisko członka Rady wyłączonego z oceny na podstawie 
przesłanych skanów deklaracji bezstronności i poufności

-

Wykluczenie członka Rady z oceny na podstawie losowania 
Przewodniczącego Rady

-

BADANIE ZACHOWANIA PARYTETÓW - WARUNKU 1 i 2 ( po wyłączeniach)

Warunek 1 (50%)

Instytucje publiczne/ sektor publiczny (os.) Pozostałe Sektory

7 8

46,67% 53,33%

Warunek 2 (49%)

Władza publiczna (os.) Zidentyfikowane grupy interesu (os.)

7 brak

46,67% 0,00%



OKREŚLENIE OSTATECZNEJ LICZBY UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA

Liczba biorących udział w głosowaniu po spełnieniu Warunku 1 i 2 15

Warunek 1 - co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących 
instytucjami publicznymi.

Warunek 2 - na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej 
niż 49% praw głosu.

W dniach 27.10-06.11.2017r. członkowie Rady Stowarzyszenia odpowiadali na 
przesłane wiadomości e-mail w treści głosując za przyjęciem uchwały.

Datą podjęcia uchwały jest data oddania głosu przez ostatniego 
z członków Rady - 06.11.2017r. W dniu tym uchwały zostały przekazane Przewodniczącej 
Rady do podpisu.

Przewodniczący Rady 

KatarzynaKukielska

(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczgcego/ 
Wiceprzewodniczgcego Rady LGD)

Sporządził: Katarzyna Sadowska
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