
 

 

                                            Niemodlin, dnia 31.10.2017 
Protokół z posiedzenia  

Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich nr 023/1/2017 
zwołanego na potrzeby ponownej oceny wniosku po sądzie administracyjnym 

 – nabór 2/2017 
 
Początek posiedzenia godz.: 17.30. 
Obecni: według listy obecności  
Rada w składzie:  
1. Katarzyna Gołębiowska Jarek (KGJ) - nieobecna 
2. Bernadeta Lisson-Pastwa (BLP)- nieobecna 
3. Victoria Mueller- Błazy(VMB)- nieobecna 
4. Radosław Dolipski (RD)- nieobecny 
5. Zygmunt Knura (ZK) 
6. Helena Wojtasik (HW) 
7. Katarzyna Byra (KB)  
8. Agnieszka Pienio (AP)  
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 – wniosku Moszna Zamek sp. z o.o. 
3. Określenie kworum w zakresie całości posiedzenia. 
4. Przeprowadzenie dyskusji i przeprowadzenie głosowania w przedmiocie wniosku 
5. Dyskusja i wnioski członków Rady dotyczące usprawnienia pracy Rady; 
6. Odczytanie protokołu, głosowanie nad przyjęciem zapisów protokołu; 
7. Zakończenie 

Przebieg posiedzenia Rady w sprawie rozpatrzenia protestów przedstawia się 
następująco:  
Ad. 1) ZK rozpoczął posiedzenie.  Przypomniał zasady wyznaczania protokolanta oraz 
sekretarzy posiedzenia zapisane w Regulaminie pracy Rady Decyzyjnej. Zgodnie z tymi 
dokumentami wyznaczeni zostali: na protokolanta AM oraz na sekretarzy: Sekretarz 1- VMB, 
Sekretarz 2- AP. 
W związku z nieobecnością VMW – pierwszego sekretarza, zgodnie z regulaminem głos 
wiążący w sprawach związanych z oceną dokonywaną przez sekretarzy będzie należał do ZK.  
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- 5 obecnych członków za. 
 
Ad. 2) Określenie przedmiotu posiedzenia.   
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Kierownik biura/Prezesa JW.  
JW streściła sytuację związaną ze sprawą w Sadzie Administracyjnym wniesioną w ramach 



 

 

skargi przez Moszną Zamek sp. z o.o. Sąd nakazał ponownie ocenić wniosek w ramach 
kryterium Innowacja, uwzględniając wszelkie informacje w tym zakresie, a nie wyłącznie te, 
na które Wnioskodawca powoływał się we wniesionym proteście od oceny.  
 

 
Ad.3) Określenie kworum w zakresie posiedzenia. 

Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia (obecnych 5 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. 
 Skład Rady Decyzyjnej przedstawiał się następująco pod względem sektorowości:  
- sektor społeczny: 0 osoby  na 5  (0 %)  - KGJ nieobecna, BLP nieobecna , VMB nieobecna, RD- 
nieobecny 
- sektor publiczny: 2 osoby na 5 (40 %)- HW, ZK 
- sektor biznesowy: 1 osoba na 5(20 %)- AM  
- mieszkańcy : 2 osoby na 5 (40%)- KB, AP  
 
Przewodniczący nie zidentyfikował 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  2/2017 - Wniosek LGD 2/3/2017, Moszna Zamek sp. z o.o  
Przewodniczący stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów. 
 
Po omówieniu zakresu oceny operacja została przekazana do oceny wg kryteriów wyboru – 
kryterium Innowacja.  
Po dokonaniu oceny oraz ustaleniu kwoty wsparcia, w wyniku uzyskanej punktacji nastąpiła 
konieczność sporządzenia tzw. technicznej listy operacji wybranych do dofinansowania w 
ramach nabór 2/2017 w wyniku ponownej oceny po rozpatrzeniu skargi przez Sąd 
Administracyjny. Na w/w liście projekt z uzyskaną punktacją 14 punktów mieściłby się w 
limicie środków na pozycji 1.  

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

W związku z powyższym zarząd LGD będzie zobowiązany wskazać środki, poza limitem 
dostępnym w naborze, z których operacja zostanie sfinansowana.  
 
Przewodniczący odczytał 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; 
AM zapytał czy jest możliwość wprowadzenia obiegowej ponownej oceny operacji, bez 



 

 

konieczności spotykania się kilkukrotnie w tej samej sprawie.  
JW. powiedziała, że widzi  problem dotyczący konieczności dojeżdżania na posiedzenia, 
przekazała ten problem zarządowi, który będzie dyskutował o możliwościach zmiany sposoby 
wynagradzania pracy w radzie decyzyjnej – np. zamiast płatne za posiedzenie, płatne za 
godzinę pracy.  
 
Ad. 6) Odczytanie protokołu, głosowanie nad przyjęciem zapisów protokołu.  
Protokół przyjęto jednogłośnie. 

Ad. 7) Zakończenie posiedzenia.  
 
Przewodniczący zakończył powiedzenie o 18.30.  
 
 
 
 Przewodniczący Rady 
 
 
Załączniki :  
- lista obecności - 1  szt. 
- deklaracja bezstronności – 5 szt. 
- karta oceny operacji wraz z uchwałą –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.  
 
 


