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                                            Niemodlin, dnia 11.07.2017 
Protokół z posiedzenia  

Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich nr 023/2/2017 
zwołanego na potrzeby oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych 
w ramach naborów 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017 

 
I. Informacje ogólne:  
Rada Decyzyjna obradowała w dniach: 5 czerwiec 2017 - 11 lipiec 2017 r., zgodnie  
z zawiadomieniem o posiedzeniu Rady. Posiedzenie zwołała Zastępca przewodniczącego Rady, 
ze względu na fakt, iz  Przewodniczący zgłosił jej, iz  osoba od niego zalez na ubiega się  
o dofinansowanie w ramach naboru 5/2017 to dla zachowania przejrzystos ci rezygnuje on z 
prowadzenia całego posiedzenia.  Prowadzenie posiedzenia Rady 023/2/2017 przejęła 
Helena Wojtasik (jako zastępca) przyjmując na siebie rolę Przewodniczącego Rady.  
 
Ze względu na duz ą liczbę spraw do rozpatrzenia Rada ustaliła, z e zapoznanie się  
z dokumentacją oraz dyskusje będą miały miejsce na zebraniach roboczych organizowanych 
w ramach posiedzenia, natomiast głosowanie nad wyborem operacji do dofinansowania 
odbędzie się 11.07.2017 – zgodnie z zawiadomieniem.  
 
Miejsce całos ci obrad: Niemodlin, Biuro Partnerstwa Boro w Niemodlin skich 
 
 W dniu 5 czerwca 2017 r. odbyło się pierwsze zebranie robocze Rady Decyzyjnej.                           
Początek zebrania  godz.: 16.00 
Obecni: według listy obecnos ci  
Rada w składzie:  
1. Katarzyna Gołębiowska Jarek (KGJ)  
2. Bernadeta Lisson-Pastwa (BLP) 
3. Victoria Mueller(VM) 
4. Radosław Dopiski (RD) 
5. Zygmunt Knura (ZK) 
6. Helena Wojtasik (HW) 
7. Katarzyna Byra (KB) 
8. Agnieszka Pienio (AP) 
9. Andrzej Mis ta (AM)  
 
Pozostali uczestnicy:  
1. Jadwiga Wo jciak (JW.)- Kierownik Biura 
2. Daniel Podobin ski (DP) – Pracownik Biura 

 
                W związku z wyłączeniem się z oceny wniosko w w naborze 5/2017 
Przewodniczącego ZK, zebranie robocze otworzyła pełniąca jego funkcję Zastępca 
Przewodniczącego Rady HW. Zastępca przewodniczącego HW przypomniała zasady 
wyznaczania protokolanta oraz sekretarzy posiedzenia zapisane w Regulaminie pracy Rady 
Decyzyjnej. Zgodnie z nimi wyznaczeni zostali: na protokolanta BLP oraz na sekretarzy dwo ch 
najmłodszych członko w Rady: Sekretarz 1- KB, Sekretarz 2- RD.  

 
W trakcie spotkania roboczego dokonano następujących czynnos ci: 

1. Członkowie Rady Decyzyjnej podpisali stosowne deklaracje bezstronnos ci; 
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2. Przekazano członkom Rady Decyzyjnej zestawienie wniosko w  o dofinansowanie   
w poszczego lnych naborach; 
3. Przekazano kopię dokumento w związanych z ogłoszeniem o naborze wraz   
z kryteriami i kartami oceny; 
4. Ustalono harmonogram kolejnych posiedzen  Rady Decyzyjnej na dzien  24 (sobota) i 26 
czerwca (poniedziałek) wraz z terminem głosowania nad zatwierdzeniem listy rankingowej 
wniosków złożonych w ramach ww. naborów w dniu 11 lipca br. (wtorek); 
5. Zastępca Przewodniczącego HW ponownie przypomniała o konieczności dokonania 
rzetelnej i bezstronnej oceny wniosków. 
 
 Zakon czenie zebrania roboczego godz.: 18.30. 
 
W dniu 24 czerwca 2017 r. odbyło się drugie zebranie robocze Rady Decyzyjnej.                       
Początek zebrania roboczego godz.: 9.00. 
Obecni: według listy obecnos ci  
Rada w składzie:  
1. Katarzyna Gołębiowska Jarek (KGJ)  
2. Bernadeta Lisson-Pastwa (BLP) 
3. Victoria Mueller(VM) 
4. Radosław Dolipski (RD) 
5. Zygmunt Knura (ZK) 
6. Helena Wojtasik (HW) 
7. Katarzyna Byra (KB) 
8. Agnieszka Pienio (AP) 
9. Andrzej Mis ta (AM) – nieobecny 
 
Pozostali uczestnicy:  
1. Jadwiga Wo jciak (JW.)- Kierownik Biura 
2. Daniel Podobin ski (DP) – Pracownik Biura 
3. Joanna Kumor (JK) – Pracownica Biura 

 
Zebranie robocze otworzyła Zastępca Przewodniczącego Rady HW. 
W trakcie spotkania dokonano następujących czynnos ci: 
1. Sekretarze omo wili zgodnos c  wniosko w z wymogami formalnymi                                     
(tj. zgodnos c  z PROW, z zakresem tematycznym naboru oraz z LSR) w ramach naboro w 
5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017; 
2. Członkowie Rady Decyzyjnej przystąpili do dyskusji nad poszczego lnymi wnioskami w 
ramach naboro w 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017; 
3. ZK złoz ył os wiadczenie o wycofanie się z dyskusji i wyłączenie  
z oceny wniosko w w ramach naboru nr 5, w związku z powiązaniem z jednym  
z wnioskodawco w.  
4. Podczas dyskusji nad wnioskiem o numerze LGD-5/4/2017 ZK opus cił salę obrad  
o godz. 9.55 i powro cił na obrady o godz. 10.10; 
5. Podczas dyskusji nad wnioskiem o numerze LGD -6/1/2017, zastępca 
przewodniczącego HW złoz yła wniosek o wyłączenie się z dyskusji i oceny wniosku.                            
W związku z tym, z e regulamin nie przewiduje zasad prowadzenia obrad w przypadku 
wyłączenia przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego BLP złoz yła wniosek, aby HW 
wskazała osobę, kto ra poprowadzi obrady na czas nieobecnos ci przewodniczącego  
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i zastępcy przewodniczącego. Wniosek BL-P został przyjęty jednogłos nie. HW wskazała do 
poprowadzenia dyskusji nad wnioskiem AP i następnie o godz. 11.45 opus ciła salę obrad. HW 
powro ciła o godz. 11.58 i ponownie przejęła prowadzenie obrad. 
6. KGJ złoz yła os wiadczenie o wycofaniu się z dyskusji  i oceny wniosko w z naboru nr 
9/2017, w związku z faktem ubiegania się o dofinansowanie w ramach naboru.  
7. Podczas dyskusji nad wnioskiem LGD-9/2/2017 KG-J o godz. 13:47 opus ciła salę obrad 
i powro ciła o godz. 13:52. 
8. Na zakon czenie spotkania zastępca przewodniczącego HW potwierdziła terminy 
kolejnych posiedzen  Rady Decyzyjnej. 

 
Zakon czenie spotkania roboczego godz.:  15.30. 
                
W dniu 26 czerwca 2017 r. odbyło się trzecie zebranie robocze Rady Decyzyjnej.                           
Początek  godz.: 18.00. 
Obecni: według listy obecnos ci  
Rada w składzie:  
1. Katarzyna Gołębiowska Jarek (KGJ)  
2. Bernadeta Lisson-Pastwa (BLP) 
3. Victoria Mueller(VM) 
4. Radosław Dolipski (RD) 
5. Zygmunt Knura (ZK) 
6. Helena Wojtasik (HW) 
7. Katarzyna Byra (KB) 
8. Agnieszka Pienio (AP) 
9. Andrzej Mis ta (AM) - nieobecny 
 
Pozostali uczestnicy:  
1. Jadwiga Wo jciak (JW.)- Kierownik Biura 
2. Joanna Kumor (JK) – Pracownica Biura 
3. Joanna Słodkowska – Mędrecka – członek Zarządu Partnerstwa Boro w Niemodlin skich  
 

Zebranie robocze otworzyła Zastępca Przewodniczącego Rady HW. W trakcie 
spotkania dokonano następujących czynnos ci: 

1. Sekretarze omo wili zgodnos c  wniosko w z wymogami formalnymi (tj. zgodnos c                     
z PROW, z zakresem tematycznym naboru oraz z LSR) w ramach naboru nr 10. 

2. Członkowie Rady Decyzyjnej przystąpili do dyskusji nad poszczego lnymi wnioskami  
w ramach naboru nr 10. 

 
Zakon czenie spotkania roboczego godz.: 20.30. 

 
II. Przebieg oceny, głosowania i zatwierdzania uchwał dotyczących naborów.   
 
Posiedzenie Rady Decyzyjnej, w trakcie którego dokonano oceny i wyboru operacji 
odbyło się w dniu 11 lipca 2017 r. (wtorek) 
Początek posiedzenia godz.: 17.00. 
Obecni: według listy obecnos ci  
Rada w składzie:  
1. Katarzyna Gołębiowska Jarek (KGJ)  
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2. Bernadeta Lisson-Pastwa (BLP) 
3. Victoria Mueller(VM) 
4. Radosław Dolipski (RD) 
5. Zygmunt Knura (ZK) 
6. Helena Wojtasik (HW) 
7. Katarzyna Byra (KB) 
8. Agnieszka Pienio (AP) 
9. Andrzej Mis ta (AM) - nieobecny 
 
Pozostali uczestnicy:  
1. Jadwiga Wo jciak (JW.)- Kierownik Biura/Prezes 
2.Daniel Podobin ski (DP)– Pracownica Biura 
 
Porządek posiedzenia:  

1. Przedstawienie porządku posiedzenia, funkcji pełnionych przez poszczego lnych 
członko w Rady w trakcie trwania posiedzenia. 

2. Okres lenie przedmiotu posiedzenia (naboru wniosko w, ilos ci złoz onych wniosko w, 
wnioskowanej kwocie wsparcia). 

3. Okres lenie kworum w zakresie całos ci posiedzenia. 
4. Przeprowadzenie oceny i głosowania w przedmiocie wszystkich operacji/wniosko w 

wg kolejnos ci ich wpływu do biura: okres lenie liczby uprawnionych do głosowania, 
liczby biorących udział w głosowaniu, informacji o wykluczeniu z oceny, informacji  
o ewentualnych wyjs ciach w trakcie omawiania oceny wniosku: 

a) Głosowanie nad zgodnos cią operacji z PROW; 
b) Głosowanie w sprawie zgodnos ci z zakresem tematycznym naboru; 
c) Głosowanie w zakresie zgodnos ci z LSR; 
d) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy projekto w zgodnych z PROW, zgodnych 

z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosko w o przyznanie 
pomocy oraz zgodnych z LSR; 

e) Głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji 
nad operacjami zgodnymi z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym 
w ogłoszeniu naboru wniosko w o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR; 

f) Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia zgodnymi z PROW, zgodnych  
z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosko w                                  
o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR; 

g) Podjęcie Uchwały w sprawie listy operacji wybranych do dofinansowania; 
h) Odczytanie uchwał dotyczących poszczego lnych projekto w rozpatrywanych  

w trakcie posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowania (zgodnie z §16 ust. 2 
Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej);  

 
5.   Dyskusja i wnioski członko w Rady dotyczące usprawnienia pracy Rady; 
6.   Odczytanie protokołu, głosowanie nad przyjęciem zapiso w protokołu; 
7.   Zakon czenie posiedzenia. 
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Przebieg posiedzenia Rady przedstawia się następująco:  
 

Ad. 1) W związku z wyłączeniem się z oceny wniosków w naborze 5/2017 Przewodniczącego 
ZK, posiedzenie otworzyła Zastępca Przewodniczącego Rady HW. Zastępca Przewodniczącego 
HW przypomniała zasady wyznaczania protokolanta oraz sekretarzy posiedzenia zapisane w 
Regulaminie pracy Rady Decyzyjnej. Zgodnie z tymi dokumentami wyznaczeni zostali: na 
protokolanta BLP oraz na sekretarzy dwóch najmłodszych członków Rady: Sekretarz 1- KB, 
Sekretarz 2- RD. 

Członkowie otrzymali stosowne zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej, a w 
trakcie obrad mieli możliwość wglądu do złożonej dokumentacji konkursowej,  w tym 
wniosków o dofinansowanie i załączników, zarówno w wersję elektroniczną zapisaną na CD 
jak i wersję papierową złożoną w biurze LGD. Każdy z członków Rady złożył w stosunku do 
wniosków ocenianych w ramach posiedzenia Deklarację bezstronności oceny 
(w załączeniu). Deklaracje zostały podpisane w pierwszym dniu, w którym członkowie Rady 
mieli dostęp do wniosków tj. w dniu 5 czerwca 2017 roku. Złożona deklaracja dotyczy całego 
posiedzenia i wszystkich ocenianych wniosków w ramach naborów od 5/2017 do 10/2017. 
W stosunku do wniosków, co do których członkowie Rady mieli powiązania  
z wnioskodawcami zostały złożone Karty wyłączenia z oceny konkretnych operacji, karty 
zostały złożone również w dniu 5 czerwca 2017 roku (stanowią załącznik do Kart oceny 
operacji). Następnie przystąpiono do przegłosowania porządku obrad Rady Decyzyjnej. 
Porządek przyjęto jednogłośnie- 8 członków za. 
 
Ad. 2) Określenie przedmiotu posiedzenia (naboru wniosków, ilości złożonych wniosków, 
wnioskowanej kwocie wsparcia).  

Zastępca przewodniczącego poprosiła o zabranie głosu Kierownik biura JW.  
JW poinformowała o wysokości środków i limitach na poszczególne nabory oraz procedurach 
związanych z oceną wniosków. Przedstawiła liczbę wniosków, które wpłynęły na 
poszczególne nabory oraz krótko poinformowała, że nie wszystkie wnioski były 
konsultowane, część z wnioskodawców w ogóle nie korzystała z doradztwa prowadzonego w 
biurze. 
 
Ad.3) Określenie kworum w zakresie posiedzenia. 

Zastępca Przewodniczącego HW stwierdziła prawomocność posiedzenia (obecnych 8 
na 9 członków Rady). Przy głosowaniu nad poszczególnymi operacjami dołożono starań aby 
skład Rady oceniający wnioski był zgodny z wymaganiami określonymi w art.32 ust 2 lit b 
rozporządzenia 1303/2013, zgodnie z jego treścią na poziomie podejmowania decyzji ani 
władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie 
może posiadać więcej niż 49 % praw głosu. Wybór operacji jest dokonywany zgodnie  z  
przepisami art.34 ust 3 litera b rozporządzenia 1303/2013, które gwarantują, że co najmniej 
50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących 
instytucjami publicznymi. 
  W związku z nieobecnością Andrzeja Miśty – przedstawiciela sektora biznesu,  skład 
Rady Decyzyjnej przedstawiał się następująco pod względem sektorowości:  
- sektor społeczny: 4 osoby  na 8  (50 %)  - KGJ, BLP, VM, RD 
- sektor publiczny: 2 osoby na 8 (25 %)- HW, ZK 
- sektor biznesowy: 0 osób na 8 (0 %)- AM nieobecny 
- mieszkańcy : 2 osoby na 8 (25%)- KB, AP 
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Zastępca Przewodniczącego HW nie zidentyfikowała grup interesów szczególnie 
istotnych dla ocenianych naborów, dlatego przy obliczaniu parytetów brano pod uwagę w 
szczególności przynależność sektorową. Ze względu na nieobecność przedstawiciela sektora 
biznesu, zaistniało ryzyko nadreprezentacji sektora społecznego w ocenie operacji i 
przekroczenia dopuszczalnych 49% głosów. Ryzyko to istniało również w przypadku złożenia 
Karty wykluczenia z oceny przez osobę z grupy publicznej lub mieszkańców. 

W związku z identyfikacją takiego ryzyka Zastępca Przewodniczącego HW 
zaproponowała stosowanie zasady wyłączania z oceny osób z sektora społecznego wg 
kolejności na liście obecności. Wg modelu:  
 

Społeczny Publiczny Mieszkańcy Bizes 

KGJ BLP VM RD ZK HW KB AP AM 

1-sze 
wyłączenie przy 
nadreprezentacji 

sektora społecznego 

2-gie 
wyłączenie przy 
nadreprezentacji 

sektora społecznego 

3-cie 
wyłączenie przy 
nadreprezentacji 

sektora społecznego 

4-te 
wyłączenie przy 
nadreprezentacji 

sektora 
społecznego 

     

  
Przy kolejnych włączeniach odliczanie zaczynać się będzie od początku wg tej samej metody. 
Zaproponowane rozwiązanie zostało przyjęte jednogłośnie przez obecnych członków Rady.  
 
Ad. 4) Przeprowadzenie oceny i głosowania w przedmiocie wszystkich operacji/wniosków 
wg kolejności ich wpływu do biura: określenie liczby uprawnionych do głosowania, liczby 
biorących udział w głosowaniu, informacji o wykluczeniu z oceny, informacji o ewentualnych 
wyjściach w trakcie omawiania wniosku; 

Ustalono głosowanie wg naborów oraz wg kolejności wpływu wniosku do biura.  
Dodatkowo zastosowano się do zalecenia z pisma DOW.052.1.2.7/2015 Urzędu 
Marszałkowskiego z dnia 09 grudnia 2016r. o treści „w przypadku rozbieżności ocen 
poszczególnych członków Rady Decyzyjnej należy uwzględnić postępowanie w celu 
uniknięcia uśrednienia ocen”. Dostosowanie nastąpiło poprzez przegłosowanie wniosku 
formalnego, iż w przypadku rozbieżności ocen poszczególnych członków Rady w ramach 
jednego kryterium, przyznaje się punkty punktacji przeważającej.  
np. kryterium Innowacja: 5 członków zagłosowało za tym, że projekt jest innowacyjny,                       
4 że nie jest , to projekt otrzymuje 5 punktów, gdyż stosunkiem głosów 5:4 został uznany za 
innowacyjny. Nie stosuje się punktacji uśrednionej, tylko przeważającą – tym sposobem 
wnioskodawca otrzyma jednolitą punktację dla oceny wg kryteriów.  
 

NABÓR 5/2017:  
Wnioski oceniano zgodnie z listą obecności, z wyłączeniem się członków 

powiązanych z wnioskodawcami, którzy złożyli Karty wyłączenia z oceny. Wyłączenie z oceny 
wniosków w ramach naboru LGD-5 złożył przewodniczący ZK.  
 
Skład Rady  przy ocenie wniosko w w naborze przedstawiał się następująco pod względem 
sektorowos ci:  
- sektor społeczny: 4 osoby  na 7 (57 %) -KGJ, BLP, VM, RD 
- sektor publiczny: 1 osoba na 7 (15 %) -HW ( ZK – wyłączony z oceny całego naboru) 
- sektor biznesowy: 0 oso b na 7 (0%) – AM nieobecny 
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- sektor mieszkan co w: 2 osoby na 7 (28 %)- KB, AP 
 
W związku z powyz szym, w celu zachowania paryteto w przy głosowaniu nad poszczego lnymi 
projektami zaistniała koniecznos c  wyłączenia oso b z sektora społecznego, zgodnie  
z metodologią opisaną na wstępie.  

 
W ramach naboru wpłynęło 12 wniosków, dostępna pula środków to 240 000 zł. 
  
a) głosowanie nad zgodnością operacji z PROW; 
b) głosowanie w sprawie zgodności z zakresem tematycznym naboru; 
c) głosowanie w zakresie zgodności z LSR; 
 
Wstępnej oceny wg powyz szych punkto w dokonali sekretarze posiedzenia. 
Operacje uznane przez nich za niezgodne z PROW to: 
 - LGD-5/7/2017- Wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług charakteryzujących się dużym 
poziomem zaawansowania technologicznego - Łukasz Miszuda;  
- LGD-5/8/2017 – Utworzenie nowego przedsiębiorstwa zajmującego się naprawą, konserwacją 
oraz modyfikacją elektroniki powszechnego użytku - Daniel Jan Lenart.  
 
Operacja uznana za niezgodną z zakresem tematycznym naboru to: 
- LGD-5/10/2017 – Pole namiotowe - Barbara Karolina Krząstek 
 
Pozostałe operacje zostały uznane za zgodne z PROW, z zakresem tematycznym naboru oraz z 
LSR.  
 
d) podjęto uchwałę LGD-023/II/5/1/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia 
listy projekto w zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w 
ogłoszeniu naboru wniosko w o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. 
 
Projekty zgodne zostały poddane ocenie wg kryterio w wyboru operacji i ustalenia kwoty 
wsparcia, jak poniz ej:  
 
Wniosek  LGD-5/1/2017 
Wyłączenie z oceny w celu zachowania paryteto w: Katarzyna Gołębiowska – Jarek                              
i Bernadeta  Lisson – Pastwa. 
Zastępca przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 21 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: zgodnej w wnioskowaną tj.  60.000,00 zł  
 
Wniosek  LGD-5/2/2017  
Wyłączenie z oceny w celu zachowania paryteto w: Victoria Mueller i Radosław Dolipski.  
Zastępca Przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
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Operacja uzyskała:  23 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 60 000,00 zł 
 
Wniosek  LGD-5/3/2017  
Wyłączenie z oceny w celu zachowania paryteto w: Katarzyna Gołębiowska – Jarek                         
i Bernadeta Lisson – Pastwa.  
Zastępca Przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e)głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 21 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej kwoty tj. 60.000,00 zł 
 
Wniosek  LGD-5/4/2017  
Wyłączenie z oceny w celu zachowania paryteto w: Victoria Mueller i Radosław Dolipski. 
Zastępca Przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 23 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej kwoty tj.  60.000,00 zł 
 
Wniosek  LGD-5/5/2017  
Wyłączenie z oceny w celu zachowania paryteto w: Bernadeta Lisson – Pastwa                                 
i Katarzyna Gołębiewska – Jarek.  Zastępca Przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  
głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 18 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f)głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 60.000,00 zł 
 
Wniosek  LGD-5/6/2017  
Wyłączenie z oceny w celu zachowania paryteto w: Victoria Mueller i Radosław Dolipski. 
Zastępca Przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 21 pkt.  
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej tj. 60.000,00 .zł 
 
Wniosek  LGD-5/7/2017 -wniosek nie podlegał ocenie wg kryterio w i kwoty wsparcia. 
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Wniosek  LGD-5/8/2017 - wniosek nie podlegał ocenie wg kryteriów i kwoty wsparcia. 

 
Wniosek  LGD-5/9/2017  
Wyłączenie z oceny w celu zachowania paryteto w: Bernadeta Lisson – Pastwa i Katarzyna 
Gołębiowska – Jarek. Zastępca Przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  głosowania i 
zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 21 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej tj. 60.000,00 zł. 
 
Wniosek  LGD-5/10/2017 - wniosek nie podlegał ocenie wg kryterio w oceny i kwoty 
wsparcia. 
 
Wniosek  LGD-5/11/2017  
Wyłączenie z oceny w celu zachowania parytetów: Victoria Mueller i Radosław Dolipski. 
Zastępca Przewodniczącego stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała:  11 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej tj. 60.000,00 zł. 
 
Wniosek  LGD-5/12/2017  
Wyłączenie z oceny w celu zachowania parytetów : Bernadeta Lisson – Pastwa i Katarzyna 
Gołębiewska Jarek. Zastępca Przewodniczącego stwierdziła prawomocność głosowania  
i zachowanie parytetów. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 23 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: wnioskowanej tj. 60.000,00 zł.  
 
g) podjęcie Uchwały LGD-023/II/5/2/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie listy operacji 
wybranych do dofinansowania(przy ro wnej liczbie punkto w pierwszen stwo na lis cie mają 
projekty, kto re wczes niej wpłynęły do biura). Uchwała przyjęta jednogłos nie. 
 
h) odczytanie uchwał dotyczących poszczego lnych projekto w rozpatrywanych w trakcie 
posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowania (zgodnie z §16 ust. 2 Regulaminu pracy Rady 
Decyzyjnej).  
 

NABÓR 6/2017:  
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Wnioski oceniano zgodnie z listą obecnos ci z wyłączeniem się członko w powiązanych 
z wnioskodawcami, kto rzy złoz yli Karty wyłączenia z oceny. Wyłączenie  z oceny wniosku 
LGD-6/1/2017 złoz yła HW.  
Skład Rady  przy ocenie wniosko w w naborze przedstawiał się następująco pod względem 
sektorowos ci:  
- sektor społeczny: 4 osoby  na 8  (50%) – KGJ, BLP, VM, RD 
- sektor publiczny: 2 osoby na 8 (25 %)- ZK, HW 
- sektor biznesowy: 0 oso b na 8 (0%) – AM nieobecny 
- sektor mieszkan co w: 2 osoby na 8 (25%) – KB, AP 
 
W związku z powyz szym, w celu zachowania paryteto w zaistniała koniecznos c  wyłączenia 
jednej osoby z sektora społecznego, zgodnie z metodologią opisaną wczes niej. 
 
Wpłynęło 9 wniosków, dostępna pula środków to 1.030.000 zł.  
 
a) głosowanie nad zgodnością operacji z PROW 
b) głosowanie w sprawie zgodności z zakresem tematycznym naboru 
c) głosowanie w zakresie zgodności z LSR 
 
Wstępnej oceny wniosko w dokonali sekretarze posiedzenia.  
 
Operacja uznana przez sekretarzy za niezgodną z PROW to: 
- LGD-6/2/2017 – Rozwój działalności gospodarczej Freshink Studio, Waldemar Saft poprzez 
rozszerzenie zakresu działalności o produkcję opakowań papierowych   w miejscowości Źlinice- 
Freshink Studio, Waldemar Saft 
 
d) podjęto Uchwałę LGD-023/II/6/1/2017 z dnia 11.07.2017 r. w sprawie przyjęcia listy 
projekto w zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym                              
w ogłoszeniu naboru wniosko w o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. Uchwała przyjęta 
jednogłos nie. 
 
Projekty zgodne zostały poddane ocenie wg kryterio w wyboru operacji i ustalenia kwoty 
wsparcia, jak poniz ej:  
 
Wniosek  LGD-6/1/2017  
W związku z wyłączeniem Heleny Wojtasik w celu zachowania paryteto w, wyłączenie 
sektorowe: Victoria Mueller i Radosław Dolipski.  Zastępca przewodniczącego stwierdziła 
prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 23 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f)głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 298 694,00 zł.  
 
Wniosek  LGD-6/2/2017  
Wniosek nie podlegał ocenie wg kryterio w oraz ustaleniu kwoty wsparcia. 
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Wniosek  LGD-6/3/2017  
Wyłączenie w celu zachowania paryteto w: Katarzyna Gołębiewska – Jarek. Zastępca 
przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 23 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 138 576,00 zł. 
 
Wniosek  LGD-6/4/2017  
Wyłączenie w celu zachowania paryteto w: Bernadeta Lisson – Pastwa. Zastępca 
przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 15 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f)głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 300.000,00 zł. 
 
Wniosek  LGD-6/5/2017  
Wyłączenie w celu zachowania paryteto w: Victoria Mueller.  Zastępca przewodniczącego 
stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
- głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 15 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
- głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 230.776,00 zł. 
 
Wniosek  LGD-6/6/2017  
Wyłączenie w celu zachowania paryteto w: Radosław Dolipski. Zastępca Przewodniczącego 
stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 15 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 261.164 zł. 
 
Wniosek  LGD-6/7/2017  
Wyłączenie w celu zachowania paryteto w: Katarzyna Gołębiewska – Jarek. Zastępca 
Przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 20 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
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Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 289.632,00 zł. 
 
Wniosek  LGD-6/8/2017  
Wyłączenie w celu zachowania paryteto w: Bernadeta Lisson – Pastwa. Zastępca 
przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e)głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 12 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 299.985,00 zł. 
 
Wniosek  LGD-6/9/2017  
Wyłączenie w celu zachowania paryteto w: Victoria Mueller. Zastępca Przewodniczącego 
stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 16 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 135.464 zł. 
 
g) podjęcie Uchwały LGD-023/II/6/2/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie listy operacji 
wybranych do dofinansowania(przy ro wnej liczbie punkto w pierwszen stwo na lis cie mają 
projekty, kto re wczes niej wpłynęły do biura). Uchwała przyjęta jednogłos nie. 
 

NABÓR 7/2017:  
Wnioski oceniano zgodnie z listą obecności.  
Wszystkie wnioski w naborze 7/2017 oceniane były w następującym składzie pod względem 
sektorowos ci i podstawowych grup intereso w: 
- sektor społeczny: 4 osoby  na 8  (50%)- KGJ, BLP, VM, RD 
- sektor publiczny: 2 osoby na 8 (25 %) – ZK, HW 
- sektor biznesowy: 0 oso b na 8 (0%)- AM nieobecny 
- sektor mieszkan co w: 2 osoby na 8 (25%)- KB, AP 
 
W związku z powyz szym, w celu zachowania paryteto w zaistniała koniecznos c  wyłączenia 
jednej osoby z sektora społecznego, zgodnie z metodologią opisaną na wstępie. 
 

Wpłynęły 2 wnioski, dostępna pula środków to 120 0000 zł.  
 
a) głosowanie nad zgodnością operacji z PROW 
b) głosowanie w sprawie zgodności z zakresem tematycznym naboru 
c) głosowanie w zakresie zgodności z LSR 
 
Wstępnej oceny wniosko w dokonali sekretarze posiedzenia.  
Operacja uznana za niezgodną z zakresem tematycznym konkursu to: 
 - LGD-7/2/2017 –Stworzenie pierwszej w regionie wypożyczalni handbików – innowacyjnych 
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przystawek – rowerów do wózków inwalidzkich - Iwona Teresa Stefano w.  
 
Pozostałe operacje zostały uznane za zgodne z PROW, z zakresem tematycznym naboru oraz z 
LSR.  
 
d) podjęto Uchwałę LGD-023/II/7/1/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia listy 
projekto w zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym  w ogłoszeniu 
naboru wniosko w o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. Uchwała przyjęta jednogłos nie. 
 
Wniosek  LGD-7/1/2017  
Wyłączenie w celu zachowania paryteto w: Radosław Dolipski.  Zastępca Przewodniczącego 
stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 21 pkt 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 60 000,00 zł. 
 
Wniosek  LGD-7/2/2017  
Nie podlegał ocenie wg kryterio w i ustaleniu kwoty wsparcia. 
 
g) podjęcie Uchwały LGD-023/II/7/2/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie listy operacji 
wybranych do dofinansowania. Uchwała przyjęta jednogłos nie. 
 
h) odczytanie uchwał dotyczących poszczego lnych projekto w rozpatrywanych w trakcie 
posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowania (zgodnie z §16 ust. 2 Regulaminu pracy Rady 
Decyzyjnej).  

 
NABÓR 8/2017:  
Wnioski oceniano zgodnie z listą obecności.  
Wszystkie wnioski w naborze 8/2017 oceniane były w następującym składzie pod względem 
sektorowos ci i podstawowych grup intereso w: 
  
- sektor społeczny: 4 osoby  na 8  (50%) – KGJ, BLP, VM, RD 
- sektor publiczny: 2 osoby na 8 (25 %) – ZK, HW 
- sektor biznesowy: 0 oso b na 8 (0%) – AM nieobecny 
- sektor mieszkan co w: 2 osoby na 8 (25%) – KB, AP 
 
W związku z powyższym, w celu zachowania parytetów zaistniała konieczność wyłączenia 
jednej osoby z sektora społecznego, zgodnie z metodologią opisaną na wstępie. 
 
Wpłynęło 6 wniosków, dostępna pula środków to 610 000 zł.  
 
a) głosowanie nad zgodnością operacji z PROW 
b) głosowanie w sprawie zgodności z zakresem tematycznym naboru 
c) głosowanie w zakresie zgodności z LSR 
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Wstępnej oceny wniosko w dokonali sekretarze posiedzenia.  
Operacja uznana za niezgodną z PROW to.: 
 - LGD-8/5/2017 –Rozwój działalności poprzez akceptację pomieszczenia, zakup wyposażenia 
oraz wzrost kompetencji - Beata S mieja. 
 
Pozostałe operacje zostały uznane za zgodne z PROW, z zakresem tematycznym naboru oraz z 
LSR.  
 
d) podjęto Uchwałę LGD-023/II/8/1/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia listy 
projekto w zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu 
naboru wniosko w o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. Uchwała przyjęta jednogłos nie. 
 
Projekty zgodne zostały poddane ocenie wg kryterio w wyboru operacji i ustalenia kwoty 
wsparcia, jak poniz ej:  
 
Wniosek  LGD-8/1/2017  
Wyłączenie w celu zachowania paryteto w: Katarzyna Gołębiewska – Jarek. Zastępca 
Przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 18 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 297.793,00 zł. 
 
Wniosek  LGD-8/2/2017  
Wyłączenie w celu zachowania paryteto w: Bernadeta Lisson – Pastwa. Zastępca 
Przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 23 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 300.000,00 zł. 
 
Wniosek  LGD-8/3/2017  
Wyłączenie w celu zachowania paryteto w: Victoria Mueller. Zastępca Przewodniczącego 
stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e)głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 23 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 186.775,00 zł. 
 
Wniosek  LGD-8/4/2017  
Wyłączenie w celu zachowania paryteto w: Radosław Dolipski. Zastępca Przewodniczącego 
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stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 21 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 244 535,00 zł. 
 
Wniosek  LGD-8/5/2017  
Wniosek nie podlegał ocenie wg kryteriów i ustaleniu kwoty wsparcia 
 
Wniosek  LGD-8/6/2017  
Wyłączenie w celu zachowania paryteto w: Katarzyna Gołębiewska – Jarek. Zastępca 
Przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 23 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 300 000,00 zł. 
 
g) podjęcie Uchwały LGD-023/II/8/2/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie listy operacji 
wybranych do dofinansowania. Uchwała przyjęta jednogłos nie 
 
h) odczytanie uchwał dotyczących poszczego lnych projekto w rozpatrywanych w trakcie 
posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowania (zgodnie z §16 ust. 2 Regulaminu pracy Rady 
Decyzyjnej).  
 

NABÓR 9/2017:  
Wnioski oceniano zgodnie z listą obecności z wyłączeniem się członków powiązanych                       
z wnioskodawcami, którzy złożyli Karty wyłączenia z oceny. Wyłączenie z naboru                       
z oceny złożyła Katarzyna Gołębiewska – Jarek. Wyłączenia sektorowe nie były w związku z 
tym konieczne. 
 
Skład Rady  przy ocenie wniosko w w naborze przedstawiał  się następująco pod względem 
sektorowos ci i podstawowych grup intereso w:  
 
- sektor społeczny: 3 osoby  na 7  (44 %)- (KGJ wyłączona z całego naboru), BLP, VM, RD 
- sektor publiczny: 2 osoby na 7 (28%) – ZK, HW 
- sektor biznesowy: 0 oso b na 7 (0%) – AM nieobecny 
- sektor mieszkan co w: 2 osoby na 7 (28%) – KB, AP 
 
Wpłynęło 6 wniosków, dostępna pula środków to 180 000 zł (wniosek LGD-9/1/2017 
został złoz ony, a następnie wycofany przez wnioskodawcę).  
 
a) głosowanie nad zgodnością operacji z PROW; 
b) głosowanie w sprawie zgodności z zakresem tematycznym naboru; 
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c) głosowanie w zakresie zgodności z LSR; 
 
Wstępnej oceny wniosko w zgodnie z punktami dokonali sekretarze posiedzenia. 
Wszystkie operacje w ramach naboru zostały uznane za zgodne z PROW, z zakresem 
tematycznym naboru oraz z LSR.  
 
d) podjęto Uchwałę LGD-023/II/9/1/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie listy operacji 
wybranych do dofinansowania. Uchwała przyjęta jednogłos nie 
 
LGD-9/1/2017 – wniosek został złoz ony a następnie wycofany przez wnioskodawcę.  
 
LGD-9/2/2017 
Zastępca Przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 23 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 60 000,00 zł. 
 
LGD-9/3/2017 
Zastępca Przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e)głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 18 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f)głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 60.000,00 zł. 
 
LGD-9/4/2017 
Zastępca Przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e)głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 21 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 60.000,00 zł. 
 
LGD-9/5/2017 
Zastępca Przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 21 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 60.000,00 zł. 
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LGD-9/6/2017 
Zastępca Przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 16 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 59.543,00 zł. 
 
LGD-9/7/2017 
Zastępca Przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 18 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f)  głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 60 000,00 zł. 
 
g) podjęcie Uchwały LGD-023/II/9/2/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie listy operacji 
wybranych do dofinansowania. Uchwała przyjęta jednogłos nie 
 
h) odczytanie uchwał dotyczących poszczego lnych projekto w rozpatrywanych w trakcie 
posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowania (zgodnie z §16 ust. 2 Regulaminu pracy Rady 
Decyzyjnej).  
 

NABÓR 10/2017:  
Wnioski oceniano zgodnie z listą obecności.  
Wszystkie wnioski w naborze 10/2017 oceniane były w następującym składzie pod względem 
sektorowos ci i podstawowych grup intereso w: 
  
- sektor społeczny: 4 osoby  na 8  (50%) – KGJ, BLP, VM, RD 
- sektor publiczny: 2 osoby na 8 (25 %) – ZK, HW 
- sektor biznesowy: 0 oso b na 8 (0%) – AM nieobecny 
- sektor mieszkan co w: 2 osoby na 8 (25%) – KB, AP 
 

W związku z powyższym, w celu zachowania parytetów zaistniała konieczność wyłączenia z 
oceny poszczególnych wniosków jednej osoby z sektora społecznego, zgodnie z metodologią 
opisaną na wstępie. 
 
Wpłynęły 12 wniosków, dostępna pula środków to 640.000 zł.  
 
a) głosowanie nad zgodnością operacji z PROW 
b) głosowanie w sprawie zgodności z zakresem tematycznym naboru 
c) głosowanie w zakresie zgodności z LSR 
 
Wstępnej oceny wniosko w zgodnie z punktami dokonali sekretarze posiedzenia.  
Operacja uznana za niezgodną z PROW to: 
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 - LGD-10/12/2017 –Przystosowanie i wyposażenie lokalu mieszkalnego do celów 
agroturystycznych „Trzmiela Chata” na terenie „Gościnnej zagrody” - Sebastian Mario Brzęczek. 
Pozostałe operacje zostały uznane za zgodne z PROW, z zakresem tematycznym naboru oraz z 
LSR.  
 
d) podjęto Uchwałę LGD-023/II/10/1/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.  w sprawie przyjęcia 
listy projekto w zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w 
ogłoszeniu naboru wniosko w o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. Uchwała przyjęta 
jednogłos nie. 
 
Projekty zgodne zostały poddane ocenie wg kryterio w wyboru operacji i ustalenia kwoty 
wsparcia, jak poniz ej:  
 
LGD-10/1/2017 
Wyłączenie w celu zachowania paryteto w: Bernadeta Lisson – Pastwa. Zastępca 
Przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e)głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 21 pkt 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 294 393,00 zł. 
 
LGD-10/2/2017 
Wyłączenie w celu zachowania paryteto w: Victoria Mueller.  Zastępca Przewodniczącego 
stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 25 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 296.968,00 zł. 
 
LGD-10/3/2017 
Wyłączenie w celu zachowania paryteto w: Radosław Dolipski.  Zastępca Przewodniczącego 
stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 25 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 300.000,00 zł. 
 
LGD-10/4/2017 
Wyłączenie w celu zachowania paryteto w: Katarzyna Gołębiewska – Jarek. Zastępca 
Przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
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operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 16 pkt 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f)  głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 299.804,00 zł. 
 
LGD-10/5/2017 
Wyłączeni w celu zachowania paryteto w e: Bernadeta Lisson – Pastwa. Zastępca 
Przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 16 pkt 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 91.155,00 zł. 
 
LGD-10/6/2017 
Wyłączenie w celu zachowania paryteto w: Victoria Mueller. Zastępca Przewodniczącego 
stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 23 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 300 000,00 zł. 
 
LGD-10/7/2017 
Wyłączenie w celu zachowania paryteto w: Radosław Dolipski. Zastępca Przewodniczącego 
stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 20 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 157.799,00 zł. 
 
LGD-10/8/2017 
Wyłączenie w celu zachowania paryteto w: Katarzyna Gołębiewska – Jarek. Zastępca 
Przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 11 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 62.283,00 zł. 
 
LGD-10/9/2017 
Wyłączenie w celu zachowania paryteto w: Bernadeta Lisson – Pastwa. Zastępca 
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Przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e) głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 23 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 300.000,00 zł. 
 
LGD-10/10/2017 
Wyłączenie w celu zachowania paryteto w: Victoria Mueller. Zastępca Przewodniczącego 
stwierdziła prawomocnos c  głosowania i zachowanie paryteto w. 
e)głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 15 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 85.470,00 zł. 
 
LGD-10/11/2017 
Wyłączenie: Radosław Dolipski.  Zastępca Przewodniczącego stwierdziła prawomocnos c  
głosowania i zachowanie paryteto w. 
e)głosowanie w sprawie przyznania punkto w w ramach kryterio w wyboro w operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 21 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości:177. 569,00 .zł. 
 
LGD-10/12/2017 
Wniosek nie podlegał ocenie wg kryteriów oceny i ustaleniu kwoty wsparcia.  
 
g) podjęcie Uchwały LGD-023/II/10/2/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie listy 
operacji wybranych do dofinansowania. Uchwała przyjęta jednogłos nie 
 
h) odczytanie uchwał dotyczących poszczego lnych projekto w rozpatrywanych w trakcie 
posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowania (zgodnie z §16 ust. 2 Regulaminu pracy Rady 
Decyzyjnej).  
 
Ad. 5) dyskusja końcowa i wnioski członków Rady dotyczące usprawnienia pracy Rady; 
 
Podjęto dyskusję nad usprawnieniem procesu oceny pod względem liczebności dokumentacji 
tj. kart oceny koniecznych do uzupełninia i podpisania, a następnie powielenia do Urzędu 
Marszałkowskiego np. jedna karta do oceny formalnej. Rada jednogłośnie przychyla się do 
stanowiska biura, że kserowanie kart oceny  jest absurdem, skoro wiążące są uchwały 
dotyczące list oraz uchwały dotyczące poszczególnych projektów. Jeden nabór np. 5/2017 to 
konieczność kserowania i podbijania za zgodność z oryginałem całego segregatora 
dokumentów, które i tak są przechowywane w biurze LGD.  
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Ad. 6) Odczytanie protokołu, głosowanie nad przyjęciem zapiso w protokołu.  
Zastępca Przewodniczącego przypomniała, iz   Rada pracowała na podstawie statutu 
Stowarzyszenia, Regulaminu Pracy Rady Decyzyjnej Partnerstwa Boro w Niemodlin skich, 
Procedur wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 przez podmioty 
inne niz  LGD oraz operacji własnych LGD oraz Wytycznych nr 2/1/2016 i 3/1/2017 w 
zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadan  
związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznos c  w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego 
Programem Rozwoju Obszaro w Wiejskich na lata 2014-2020. 
  
W przypadku gdy regulaminy wewnętrzne LGD nie zawierały wymaganych                                    
w Wytycznych informacji – np. w zakresie wzoro w dokumento w – Rada zastosowała zapisy 
Wytycznych obowiązujących w dniu posiedzenia Rady, do czego daje jej prawo zapis § 4 ust 12 
Procedur wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 przez podmioty 
inne niz  LGD oraz operacji własnych LGD.    
 
Protokół przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 7) Zakończenie posiedzenia.  
 
Zastępca przewodniczącego zakończyła posiedzenie o godzinie 19.30. przypominając, że 
wnioskodawców należy poinformować o wynikach oceny w ciągu 7 dni od daty zakończenia 
posiedzenia.  Tyle samo czasu jest na przekazanie dokumentów z naboru do Urzędu 
Marszałkowskiego. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godzinie 19.30. 
 
 
Protokolant Bernadeta Lisson -Pastwa:  
 
 
Sekretarze posiedzenia Katarzyna Byra i Radosław Dolipski :  
 
 
 Przewodniczący Rady 
 (pełniąca na posiedzeniu funkcję przewodniczącego Helena Wojtasik):  
 
Załączniki :  
- lista obecności – 2 szt. 
- deklaracja bezstronności – 9 szt. 
- wniosek o wyłączenie z oceny całego naboru – 2 szt. 
- karta oceny operacji – 47 szt. 
- uchwała dotyczące operacji –47 szt. 
- uchwała dotycząca listy operacji zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, 
wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - 6 szt. 
- uchwała dotycząca operacji wybranych do dofinansowania- 6szt. 
 


