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                                            Niemodlin, dnia 08.08.2019 
Protokół z posiedzenia  

Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich nr 023/I/2019 
zwołanego na potrzeby oceny protestu złożonego w naborze wniosków o przyznanie 

pomocy nr  3/2019.  
 
I. Informacje ogólne:  
 
Rada Decyzyjna obradowała w dniu 08.08.2019 r .  Wcześniej tj. od 05.08.2019 r. członkowie 
Rady mieli dostęp do złożonego protestu (wpływ do biura 02.08.2019 r).  
Posiedzenie zwołała Przewodnicząca Rady Decyzyjnej.  

 
 

Miejsce całości obrad: Niemodlin, Biuro Partnerstwa Borów Niemodlińskich 
 
 Początek zebrania  godz.: 17.00 
Obecni: według listy obecności  
 

Rada w składzie:  
1. Anna Cisowska – sektor społeczny (AC) 
2. Victoria Mueller – Błazy – sektor społeczny (VMB) 
3.  Radosław Dolipski – sektor społeczny (RD)- nieobecny 
4.  Katarzyna Byra – sektor mieszkańców (KB) 
5. Agnieszka Pienio- sektor mieszkańców (AP) 
6. Paweł Kotwica – sektor mieszkańców (PK)- nieobecny 
7. Zygmunt Knura – sektor gospodarczy (ZK) – zastępca  Przewodniczącej  
8. Ditmar Gawlista – sektor gospodarczy (DG) 
9. Helena Wojtasik – sektor publiczny (HW) – Przewodnicząca 
Obecnych 7 na 9 członków Rady.  
 

Pozostali uczestnicy:  
1. Jadwiga Wójciak (JW.)- kierownik Biura, Prezes LGD PBN 
2. Daniel Podobiński (DP) – pracownik Biura 
 

Każdy z członków Rady podpisał listę obecności i złożył w stosunku do ocenianego protestu  
Deklarację bezstronności oceny (w załączeniu). Zaden z członków Rady nie złożył karty 
wyłączenia z oceny, nie dopisano również nowych informacji do rejestru interesów: sytuacja w 
powiązaniach z Wnioskodawcą od oceny projektów nie zmieniła się w związku z czym 
poprzednie informacje są aktualne.  
 
 

Przewodnicząca Rady HW przedstawiła porządek posiedzenia: 
1) Przedstawienie porządku posiedzenia oraz funkcji pełnionych przez poszczególnych 

członków Rady w trakcie jego trwania 
2) Określenie przedmiotu posiedzenia 
3) Określenie kworum w zakresie całości posiedzenia. 
4) Przeprowadzenie oceny i głosowania w przedmiocie w protestu.  
5) Odczytanie uchwały i protokołu 
6) Zakończenie posiedzenia. 

 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie - 7 członków za.  
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Ad. 1. 
Przewodnicząca Rady HW przypomniała wyznaczonych protokolanta (DG) oraz sekretarzy 
VMB i AP.  
 
 

Ad. 2. 
Przewodnicząca opisała przedmiot posiedzenia : Protest KS Dąbrowa, od oceny projektu  
w ramach naboru 3/2019. Piso informujące o wynikach oceny zostało odebrane przez 
wnioskodawcę 29.07.2019 r. (po wcześniejszym awizowaniu przesyłki), protest został złożony 
02.08.2019 r. : w terminie z wymaganymi informacjami.  
Wnioskodawca nie zgadzał się z oceną w 3 kryteriach: współpraca, konsultacje/partycypacja 
oraz grupy defaworyzowane.  

 

 
Ad. 3. 
Przewodnicząca sprawdziła obecność na liście i stwierdziła prawomocność posiedzenia 
(obecnych 7 na 9 członków Rady).  
 
  W związku z nieobecnością PK – przedstawiciela sektora mieszkańców, oraz RD – 
przedstawiciela sektora społecznego skład Rady Decyzyjnej przedstawiał się następująco pod 
względem sektorowości:  
- sektor społeczny: 2 osoby  na 7  (28,5%)  - AC, VMB,  
- sektor mieszkańców: 2 osoby na 7 (28,5 %)- KB i AP 
- sektor biznesowy: 2 osób na 7 (28,5 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 1 osoba na 7 (14,5%)- HW 

 
Przewodnicząca HW nie zidentyfikowała grup interesów szczególnie istotnych dla ocenianego 
protestu.   
 
 
Ad. 4) Przeprowadzenie oceny i głosowania w przedmiocie w protestu.  
 
W wyniku dyskusji Rada Decyzyjna jednogłośnie zdecydowała o utrzymaniu punktacji w 
kryteriach współpraca oraz  grupy defaworyzowane. Również jednogłośnie Rada zdecydowała 
o zmianie punktacji w kryterium Konsultacje/partycypacja.  Sekretarze posiedzenia wypełnili 
kartę oceny w zakresie rozpatrywanych na posiedzeniu punktów.  
Szczegółowe uzasadnienie oceny znajduje się w załączniku do uchwały w sprawie rozpatrzenia 
protestu.  
W wyniku zmiany punktacji projektu konieczna była modyfikacja listy projektów wybranych 
do dofinansowania. Sporządzono techniczną listę projektów wybranych do dofinansowania w 
wyniku rozpatrzonych protestów, gdzie projekt KS Dąbrowa znalazł się na 1 miejscu (sytuacja, 
gdzie o kolejności na liście w przypadku takiej samej liczbie punktów decyduje kolejność 
wpływu wniosków do biura – KS Dąbrowa złożył wniosek wcześniej niż 2 na liście technicznej 
wnioskodawca z taką sama liczą punktów. ) Ponieważ protest został uwzględniony częściowo 
– należy go przekazać do Samorządu Województwa Opolskiego do dalszego rozpatrzenia w 
części nieuwzględnionej.  
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 Ad. 5) Przewodnicząca odczytała treść uchwały. Przyjęto ją jednogłośnie. Następnie 
Przewodnicząca odczytała protokół. Jego treść również przyjęto jednogłośnie.  
 
Ad. 6 )  Posiedzenie zakończono o godzinie 18.30.  
 
 
 
 
Protokolant: Ditmar Gawlista  
 
 
Sekretarze posiedzenia: Victoria Mueller - Błazy 

                                  Anieszka Pienio 
 
 
 Przewodnicząca Rady: Helena Wojtasik 
  
 
Załączniki :  
- lista obecności – 1 szt. 
- deklaracja bezstronności – 7 szt. 
- deklaracja poufności – 1 szt. 
- karta oceny operacji – 1 szt. 
- uchwała dotycząca protestu –1 szt. 
- techniczna lista operacji wybranych do dofinansowania w wyniku rozpatrzenia protestów w 
naborze 3/2019 -1 szt. 
 
 
 
 


