
 

 

                                            Niemodlin, dnia 10.10.2017 
Protokół z posiedzenia  

Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich nr 023/2/2017 
zwołanego na potrzeby ponownej oceny wniosków 

w ramach naborów 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2017 
 
Początek posiedzenia godz.: 17.30. 
Obecni: według listy obecności  
Rada w składzie:  
1. Katarzyna Gołębiowska Jarek (KGJ)  
2. Bernadeta Lisson-Pastwa (BLP)- nieobecna 
3. Victoria Mueller- Błazy(VMB) 
4. Radosław Dolipski (RD)- nieobecny 
5. Zygmunt Knura (ZK) 
6. Helena Wojtasik (HW) 
7. Katarzyna Byra (KB)  
8. Agnieszka Pienio (AP)- nieobecna 
9. Andrzej Miśta (AM)  
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 – wniosków, które Zarząd Województwa 
przywrócił do ponownej oceny 

3. Określenie kworum w zakresie całości posiedzenia. 
4. Przeprowadzenie dyskusji i przeprowadzenie głosowania w przedmiocie wniosków do 

ponownej oceny 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.   

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. 
W związku z nieobecnością RD – drugiego sekretarza, zgodnie z regulaminem głos wiążący w 
sprawach związanych z oceną formalną dokonywaną przez sekretarzy będzie należał do HW.  
W związku z nieobecnością protokolanta, obowiązek sporządzenia protokołu został 
jednogłośnie powierzony HW.  
Członkowie otrzymali stosowne zawiadomienie o posiedzeniu Rady Decyzyjnej drogą poczty 
elektronicznej.  
Każdy z obecnych członków Rady złożył w stosunku do wniosku ocenianego w ramach 
posiedzenia Deklarację bezstronności oceny (w załączeniu).  



 

 

Następnie przystąpiono do przegłosowania porządku obrad Rady Decyzyjnej. Porządek 
przyjęto jednogłośnie- 6 obecnych członków za. 
 
Ad. 2) Określenie przedmiotu posiedzenia.   
Zastępca przewodniczącego poprosiła o zabranie głosu Kierownik biura/Prezesa JW.  
JW streściła sytuację związaną z wnioskami skierowanymi do ponownej oceny, konkretnie 
jest to jeden wniosek :  
1. Wniosek LGD 6/2/2017, FreshInk, który Zarząd Województwa przywrócił do 

ponownej oceny uznając za słuszną argumentację wnioskodawcy podniesioną w proteście, 
że jego planowana działalność mieści się w kodzie PKD wskazanym we wniosku o 
przyznanie pomocy, uprawnionym do wsparcia w ramach LSR.  
 

Ad.3) Określenie kworum w zakresie posiedzenia. 
Zastępca Przewodniczącego HW stwierdziła prawomocność posiedzenia (obecnych 6 

na 9 członków Rady). Przed głosowaniem nad ponowną oceną operacji sprawdzono, czy skład 
Rady jest 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. Ponowna ocena jest dokonywana 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 AP – przedstawiciela mieszkańców, BLP – przedstawiciela 
sektora społecznego oraz RD- przedstawiciela sektora społecznego skład Rady Decyzyjnej 
przedstawiał się następująco pod względem sektorowości:  
- sektor społeczny: 2 osoby  na 6  (33 %)  - KGJ, BLP nieobecna , VMB, RD- nieobecny 
- sektor publiczny: 2 osoby na 6 (33 %)- HW, ZK 
- sektor biznesowy: 1 osoba na 6(17 %)- AM  
- mieszkańcy : 1 osoba na 6 (17%)- KB, AP nieobecna 
 
Zastępca Przewodniczącego HW nie zidentyfikowała grup interesów szczególnie istotnych dla 
oceny przedmiotowego wniosku, dlatego przy obliczaniu parytetów brano pod uwagę w 
szczególności przynależność sektorową.  

Ad. 4) Przeprowadzenie dyskusji i przeprowadzenie głosowania w przedmiocie ponownej 
oceny wniosku w naborze  6/2017 - Wniosek LGD 6/2/2017, FreshInk,  
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 podstawie informacji z Zarządu Województwa w sprawie ponownej oceny wniosku 
Sekretarz KB oraz zastępca przewodniczącego HW oceniły wniosek wg karty zgodności z 
PROW. Uznając zgodnie z zaleceniami Zarządu Województwa, iż nie ma podstaw do 
wchodzenie w szczegóły racjonalności biznesplanu na podstawie przewidzianych do zakupu 
przedmiotów. Na tej podstawie operacja została uznana za zgodną z PROW.  
Następnie KB i HW przystąpiły do oceny zgodności z zakresem tematycznym naboru – uznały 



 

 

operacją za zgodną.  
Następnie przystąpiły do oceny operacji z LSR PBN – uznały za zgodną.  
 
Podjęto uchwałę w sprawie listy operacji uznanych za zgodne z PROW, zgodnych z 
ogłoszeniem o naborze i zgodnych z LSR  w wyniku ponownej oceny po rozpatrzeniu protestu 
przez Zarząd Województwa. Uchwała przyjęta jednogłośnie.  

Operacja została przekazana do oceny wg kryteriów wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia. 
Po dokonaniu oceny oraz ustaleniu kwoty wsparcia, w wyniku uzyskanej punktacji nastąpiła 
konieczność sporządzenia tzw. technicznej listy operacji wybranych do dofinansowania w 
ramach nabory 6/2017 w wyniku ponownej oceny po rozpatrzeniu protestu przez Zarząd 
Województwa.  
Na w/w liście projekt z uzyskaną punktacją 22 punkty mieściłby się w limicie środków.  

W związku z tym sporządzono listę operacji wybranych do dofinansowania w wyniku 
przeprowadzonej procedury odwoławczej i ponownej oceny operacji, umieszczając na niej 
wniosek Waldemara Safta. Podjęto uchwałę -jednogłośnie.  

W związku z powyższym zarząd LGD będzie zobowiązany wskazać środki, poza limitem 
dostępnym w naborze, z których operacja zostanie sfinansowana.  
 
HW odczytała treść uchwały w sprawie ponownej oceny operacji, zgodnie z regulaminem, bez 
konieczności jej przegłosowywania.  

 
Ad. 5) dyskusja końcowa i wnioski członków Rady dotyczące usprawnienia pracy Rady; 
HW powiedziała, że z całości prowadzonych i ocenianych spraw i rozpatrywania protestów 
wynika, iż Rada ma oceniać nie wg własnych kompetencji i znajomości LSR, przy której sama 
pracowała, ale wg interpretacji Urzędu Marszałkowskiego. Istnienie Rady mija się jej zdaniem 
z celem, a kompetencja Rady polegająca na ocenie formalnej zgodności z PROW staje się fikcją, 
skoro i tak trzeba się dostosować w tej ocenie do oceny Urzędu Marszałkowskiego.  
ZK powiedział, że Zarząd Województwa sam w uzasadnieniu uchwały dotyczącej protestu 
wskazał, iż wnioskodawca dopiero na etapie protestu opisał i wykazał szczegółowo jakiego 
rodzaju produkty będzie oferował. Nie zrobił tego we wniosku o przyznanie pomocy.  
KB zapytała czy będą jeszcze nabory na przedsiębiorców.  
JW. Powiedziała, że protesty wyczerpują pulę środków na rozwijanie działalności na lata 
następne i jeśli wszystkie umowy będą podpisane to nie będzie już środków na to działanie. 
Zostaną – niewielkie – na podejmowanie działalności. Pod tym kątem będzie należało 
zmodyfikować plan działania LGD.  
JW. powiedziała też że przygotowane są karty oceny zmniejszające ilość zużywanego papieru.  
 
Ad. 6) Odczytanie protokołu, głosowanie nad przyjęciem zapisów protokołu.  
Protokół przyjęto jednogłośnie. 

Ad. 7) Zakończenie posiedzenia.  
 
Zastępca przewodniczącego zakończyła posiedzenie o godzinie 19.30. przypominając, że 
wnioskodawcę należy poinformować o wynikach ponownej oceny w terminie 7 dni od daty 



 

 

zakończenia posiedzenia.  Tyle samo czasu jest na przekazanie dokumentów do Urzędu 
Marszałkowskiego. 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godzinie 19.30. 
 
 
 
Sekretarze posiedzenia Katarzyna Byra i Radosław Dolipski (nieobecny) :  
 
 
 
 Przewodniczący Rady 
 (pełniąca na posiedzeniu funkcję przewodniczącego Helena Wojtasik):  
 
Załączniki :  
- lista obecności - 1  szt. 
- deklaracja bezstronności – 6 szt. 
- karta oceny operacji wraz z uchwałą –1 szt. 
-uchwała w sprawie projektów zgodnych z PROW po ponownej ocenie –1 szt. 
- techniczna lista operacji wybranych do dofinansowania po ponownej ocenie – 1 szt 
- uchwała w sprawie projektów wybranych do dofinansowania po ponownej ocenie – 1 szt.  
 
 


