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                                            Niemodlin, dnia 14.08.2019 
 

Notatka służbowa  
 

Uzupełnienie do Protokołu z posiedzenia  
Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich nr 023/I/2019 

zwołanego na potrzeby oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych 
w ramach naborów 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019  

 
 
W związku z porównaniem w dniu 14.08.2019 r. zapisów protokołu z posiedzenia Rady 
Decyzyjnej z dnia 16.07.2019 r.  z kartami oceny stanowiącymi załącznik do w/w protokołu 
nastąpiła konieczność weryfikacji zapisów protokołu w części dotyczącej naboru 5/2019.  
 
Weryfikacji dokonaliśmy na podstawie notatek odręcznych ze spotkania oraz na podstawie 
załączników do protokołu( karty oceny, karty wyłączenia z oceny). 
 
W związku z tym nastąpiła konieczność zmiany brzmienia części protokołu na stronie 11 z 
dotychczasowego:  
 
„ Wniosek  LGD-5/1/2019  
Kartę wyłączenia z oceny złożyła KB. Opuściła salę o godzinie 20:00 
 
Oceniali: 
- sektor społeczny: 3 osoby  na 7 (43%)  - AC, VMB, RD 
- sektor mieszkańców: 1 osoba na 7 (14%)- AP 
- sektor biznesowy: 2 osoby na 7 (29 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 1 osoba na 7 (14%)- HW 
 
Przewodnicząca stwierdziła prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
 
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów 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:   74 510.  
 
KB powróciła na salę o godzinie 20:10. „  
 
na brzmienie:  
 
„ Wniosek  LGD-5/1/2019  
Kartę wyłączenia z oceny złożyła KB. Opuściła salę o godzinie 20:00 
Kartę wyłączenia złożyła również Przewodnicząca HW, w związku z czym jej obowiązki 
przejął zastępca ZK, a HW opuściła salę o 20:02.  
 
Oceniali: 
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- sektor społeczny: 3 osoby  na 6 (50%)  - AC, VMB, RD 
- sektor mieszkańców: 1 osoba na 6 (17%)- AP 
- sektor biznesowy: 2 osoby na 6 (33%)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 0 osób na 6 (14%) 
 
Zastępca Przewodniczącej stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
 
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów 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:   74 510.  
 
KB oraz HW powróciły na salę o godzinie 20:10. HW przejęła dalsze prowadzenie spotkania.„  
 
które to jest potwierdzeniem stanu rzeczywistego przebiegu posiedzenia.  
 
 
 
Protokolant: Ditmar Gawlista                                          Przewodnicząca Rady: Helena Wojtasik 
  
 
 
Niemodlin, 14.08.2019 
 


