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9. Przystąpiono do analizy uwag ogólnych oraz tych odnoszących się do konkretnych wniosków. 

Rada LGD zajęła stosowne stanowisko oraz wypracowała odpowiedź do pisma  

znak: FE-VIII.432.1.(29,46).2018. 

 

10. Rada LGD podjęła uchwały w związku ze sprostowaniem oczywistej omyłki pisarskiej w 

uchwałach do naboru 1/2018 nr od VII/50/18 do VII/57/18 i VII/58/18 oraz w uchwałach do 

naboru 2/2018 nr od VII/60/18 do VII/74/2018 

• Uchwała Nr XI/105/18 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (dot. uchwał do 

naboru 1/2018 nr od VII/50/18 do VII/57/18) w  głosowaniu (jawnym): 

− 9 głosów za, 

− 0 głosów przeciw, 

− 0 głosów wstrzymujących się. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Uchwała została podjęta. 

• Uchwała Nr XI/106/18 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (dot. uchwał do 

naboru 2/2018 nr od VII/60/18 do VII/74/2018) w  głosowaniu (jawnym): 

− 9 głosów za, 

− 0 głosów przeciw, 

− 0 głosów wstrzymujących się. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Uchwała została podjęta. 

• Uchwała Nr XI/107/18 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej (dot. uchwały do 

naboru 1/2018 nr VII/58/18) w  głosowaniu (jawnym): 

− 9 głosów za, 

− 0 głosów przeciw, 

− 0 głosów wstrzymujących się. 

Quorum i parytety zostały zachowane. Uchwała została podjęta. 

11. W związku z wypracowaniem odpowiedzi do przedmiotowego uzupełnienia, Przewodniczący 

Rady LGD zobowiązał Biuro LGD do przekazania stosownej dokumentacji do ZW. 

 

12. W ramach wolnych głosów, wniosków i zapytań Przewodniczący Rady LGD poinformował 

zebranych o tym, że podczas dokonywania oceny i wyboru Grantobiorców do naboru nr 

19/2018/G - Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wydanie monografii doszło do omyłki. 

W związku z tym, Zarząd LGD na najbliższym posiedzeniu dokona unieważnienia postępowania 

oraz podejmie uchwałę o ponownym ogłoszeniu naboru w temacie wydania monografii. 

 

13. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady LGD zamknął 

XI posiedzenie Rady LGD. 

 

 

 

 
 


