
 

 

                                            Niemodlin, dnia 01.08..2017 
Protokół z posiedzenia  

Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich nr 023/2/2017 
zwołanego na potrzeby rozpatrzenia protestów złożonych od oceny wniosków 

w ramach naborów 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017 
 
Początek posiedzenia godz.: 17.00. 
Obecni: według listy obecności  
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) - nieobecna 
8. Agnieszka Pienio (AP) 
9. Andrzej Miśta (AM) - nieobecny 
Pozostali uczestnicy:  
1. Jadwiga Wójciak (JW)- Kierownik Biura/Prezes 
 
Porządek posiedzenia:  

1. Przedstawienie porządku posiedzenia, funkcji pełnionych przez poszczególnych 
członków Rady w trakcie trwania posiedzenia. 

2. Określenie przedmiotu posiedzenia – protestów, które wpłynęły do biura 
3. Określenie kworum w zakresie całości posiedzenia. 
4. Przeprowadzenie dyskusji i przeprowadzenie głosowania w przedmiocie 

protestów/wniosków wg kolejności ich wpływu do biura. 
5. Dyskusja i wnioski członków Rady dotyczące usprawnienia pracy Rady; 
6. Odczytanie protokołu, głosowanie nad przyjęciem zapisów protokołu; 
7. Zakończenie posiedzenia. 

Przebieg posiedzenia Rady w sprawie rozpatrzenia protestów przedstawia się 
następująco:  
Ad. 1) HW rozpoczęła posiedzenie, zgodnie z przyjętą na pierwotnej ocenie wniosków zasadą 
zastępstwa za przewodniczącego Rady, ze względu na jego wyłączenie w ocenie naboru 
5/2017. 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 oraz protesty 
drogą poczty elektronicznej.  
Każdy z członków Rady złożył w stosunku do wniosków ocenianych w ramach posiedzenia 
Deklarację bezstronności oceny (w załączeniu).  
Następnie przystąpiono do przegłosowania porządku obrad Rady Decyzyjnej. Porządek 
przyjęto jednogłośnie- 7 obecnych członków za. 
 
Ad. 2) Określenie przedmiotu posiedzenia.   



 

 

Zastępca przewodniczącego poprosiła o zabranie głosu Kierownik biura/Prezesa JW.  
JW streściła sytuację związaną z wniesionymi protestami, wg kolejności ich wpływu do biura:  
1. Wniosek LGD-5/7/2017 Łukasz Miszuda, wpływ do biura 21.07.2017, wezwanie do 

uzupełnienia 24.07.2017, złożenie uzupełnienia 27.07.2017, protest od uznania operacji za 
niezgodną z PROW,  

2. Wniosek LGD- 9/6/2017 Roswita Helena Jonienc-Gadzińska, wpływ do biura 24.07.2017, 
wezwanie do uzupełnienia 25.07.2017, złożenie uzupełnienia 28.07.2017, protest od nieuznania 
przyjazności dla środowiska oraz promocji PBN 

 
Ad.3) Określenie kworum w zakresie posiedzenia. 

Zastępca Przewodniczącego HW stwierdziła prawomocność posiedzenia (obecnych 7 
na 9 członków Rady). Przy głosowaniu nad poszczególnymi protestami dołożono starań aby 
skład Rady oceniający protesty 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. Rozpatrywanie protestów, podobnie jak ocena 
operacji jest dokonywane 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, oraz 
Katarzyny Byry – przedstawiciela mieszkańców skład Rady Decyzyjnej przedstawiał się 
następująco pod względem sektorowości:  
- sektor społeczny: 4 osoby  na 7  (57 %)  - KGJ, BLP, VM, RD 
- sektor publiczny: 2 osoby na 7 (29 %)- HW, ZK 
- sektor biznesowy: 0 osób na 7 (0 %)- AM nieobecny 
- mieszkańcy : 1 osoba na 7 (14%)- KB nieobecna, AP 
 
Zastępca Przewodniczącego HW nie zidentyfikowała grup interesów szczególnie istotnych dla 
ocenianych protestów, dlatego przy obliczaniu parytetów brano pod uwagę w szczególności 
przynależność sektorową. Ze względu na nieobecność przedstawiciela sektora biznesu i 
mieszkańców, zaistniało ryzyko nadreprezentacji sektora społecznego w ocenie 
operacji i przekroczenia dopuszczalnych 49% głosów.  

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 wyłączeniach odliczanie zaczynać się będzie od początku wg tej samej metody. 
Zaproponowane rozwiązanie zostało przyjęte jednogłośnie przez obecnych członków Rady.  

Ad. 4) Przeprowadzenie dyskusji i przeprowadzenie głosowania w przedmiocie 
protestów/wniosków wg kolejności ich wpływu do biura. 
 



 

 

Protest w naborze 5/2017  
Wniosek LGD-5/7/2017 Łukasz Miszuda 

Wyłączenie z oceny i głosowania w celu zachowania parytetów: Katarzyna Gołebiowska -Jarek 
Bernadeta  Lisson – Pastwa. 
Zastępca przewodniczącego stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
 
Zgodność z PROW oceniają sekretarze posiedzenia na postawie karty stanowiącej załącznik 
do Wytycznych nr 2/1/2016 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez 
lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w 
ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Na tej podstawie karty uznała operację za niezgodną z PROW, o czym wnioskodawca 
został poinformowany.  
Obecny na posiedzeniu sekretarz 2 RD stwierdził, że elementy protestu nie pozwalają na 
zmianę pierwotnego rozstrzygnięcia i uznanie operacji za zgodną z PROW 2014-2020.  
Sekretarz 1 KB była nieobecna. Ponieważ Regulamin pracy Rady nie przewiduje oceny 
wniosków przy nieobecności jednego z sekretarzy, a dopuszcza podjęcie ostatecznej decyzji 
przez Przewodniczącego Rady w przypadku rozbieżności w ocenie sekretarzy, HW 
zaproponowała przegłosowanie wniosku formalnego o potraktowanie jej głosu jako 
decydującego o rozstrzygnięciu w przypadku nieobecności jednego z sekretarzy. Wniosek 
został przyjęty.  
HW nie znalazła w proteście podstaw, które uprawniałyby do zmiany pierwotnego wyniku 
oceny zgodności z PROW. W związku z czym odczytała uchwałę o uznaniu protestu za 
niezasadny, uchwałę przyjęto.  
 
Protest w naborze 9/2017  
Wniosek LGD- 9/6/2017 Roswita Helena Jonienc-Gadzińska,  
 
Złożenie karty wyłączenia z oceny Katarzyna Gołebiowska-Jarek 
Wyłączenie z oceny i głosowania w celu zachowania parytetów: Victoria Mueller .  
Zastępca przewodniczącego stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
Po odczytaniu elementów protestu Rada uznała protest za częściowo zasadny i przystąpiła do 
głosowania w sprawie oceny projektu w ramach kryterium Promocja i Przyjazność dla 
środowiska.  
W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt otrzymał 19 pkt, co  nadal nie pozwala na 
umieszczenie go na liście projektów mieszczących się w limicie dostępnych środków. 
Zastępca przewodniczącego odczytała uchwałę dotyczącą rozpatrzenia protestu, przyjęto 
jednogłośnie.  
Sporządzono techniczną listę operacji  wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia 
autokontroli.  
 
Ad. 5) Dyskusja końcowa i wnioski członków Rady dotyczące usprawnienia pracy Rady; 
W ramach dyskusji JW. poinformowała, że jeszcze nie wszyscy  wnioskodawcy odebrali pisma 
informujące o wynikach oceny (awiza) co powoduje, że będzie konieczność ponownego 
spotkania się co najmniej raz jeszcze.  
 
Ad. 6) Odczytanie protokołu, głosowanie nad przyjęciem zapisów protokołu.  
 



 

 

Protokół przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 7) Zakończenie posiedzenia.  
 
Zastępca przewodniczącego zakończyła posiedzenie o godzinie 17.40. przypominając, że 
wnioskodawców należy poinformować o wynikach rozpatrzenia protestów 7 dni od daty 
zakończenia posiedzenia.  Tyle samo czasu jest na przekazanie dokumentów z protestów do 
Urzędu Marszałkowskiego. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godzinie 17.40. 
 
 
Protokolant Bernadeta Lisson -Pastwa:  
 
 
Sekretarze posiedzenia Katarzyna Byra (nieobecna) i Radosław Dolipski :  
 
 
 
 Przewodniczący Rady 
 (pełniąca na posiedzeniu funkcję przewodniczącego Helena Wojtasik):  
 
Załączniki :  
- lista obecności - 1  szt. 
- deklaracja bezstronności – 7 szt. 
- karta oceny operacji –1 szt. 
- uchwała dotycząca rozpatrzenia protestów –2szt. 
- techniczna lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach rozpatrzenia protestów 
 
 


