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Niemodlin, dnia 16.03.2021 
 

Protokół z posiedzenia  
Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich (PBN) nr 023/II/2021 

zwołanego na potrzeby rozpatrzenia protestu w ramach naborów 1-6/2021 oraz oceny 
zgłoszenia zamiaru realizacji operacji w Przedsięwzięciu 5 

 
 
I. Informacje ogólne:  
 
Rada Decyzyjna obradowała w dniu 16.03.2021r. Wcześniej tj. od 04.03.2021r. członkowie 
Rady mieli dostęp do protestu złożonego dnia 04.03.2021r., oraz zamiaru realizacji operacji 
zgłoszonego 15.03.2021r. w ramach Przedsięwzięcia 5. 
 
Posiedzenie zwołał Zastępca Przewodniczącego 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.  Katarzyna Byra – sektor mieszkańców (KB) 
4. Agnieszka Pienio- sektor mieszkańców (AP) 
5. Paweł Kotwica – sektor mieszkańców (PK) 
6. Zygmunt Knura – sektor gospodarczy (ZK) – zastępca  Przewodniczącej  
7. Ditmar Gawlista – sektor gospodarczy (DG) – nieobecny, usprawiedliwiony (wyłączony z 
oceny protestu) 
8. Helena Wojtasik – sektor publiczny (HW) – Przewodnicząca – nieobecna, usprawiedliwiona 
9.  Radosław Dolipski – sektor społeczny (RD)- nieobecny, usprawiedliwiony 
 

Pozostali uczestnicy:  
1. Jadwiga Wójciak (JW.)- kierownik Biura, Prezes LGD PBN 
2.Monika Osipińska (MO) - asystent do projektów Lokalnej Strategii Rozwoju 
 
 

Każdy z członków Rady podpisał listę obecności i złożył w stosunku do ocenianego protestu, 
deklarację bezstronności oceny (w załączeniu).  
 

 
Zastępca Przewodniczącego ZK przedstawił porządek posiedzenia: 

1) Przedstawienie porządku posiedzenia oraz funkcji pełnionych przez poszczególnych 
członków Rady w trakcie jego trwania 

2) Określenie przedmiotu posiedzenia:  
a) Protest w ramach naboru 6/2021 dotyczący nr wniosku nr LGD-6/1//2021 

złożony w biurze LGD w dniu 04.03.2021r., przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Wawelno ,,Ogólnodostępny całodobowy obiekt sanitarny w Wawelnie”. 

b) Ocena zgłoszenia  zamiaru realizacji operacji złożonego przez Fundację Na Rzecz 
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Zamku Książęcego Niemodlin 1313. Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji 
nastąpiło w odpowiedzi na ogłoszenie  Zarządu PBN z dn. 10.02.2021, 
informujące, że LGD zamierza przystąpić do przygotowania wniosku na operację 
własną LGD. 

3) Określenie kworum w zakresie całości posiedzenia. 
4) Przeprowadzenie głosowania w przedmiocie protestu oraz oceny zgłoszenia zamiaru 

realizacji operacji w Przedsięwzięciu 5.  
5)  Dyskusja i wnioski członków Rady dotyczące usprawnienia pracy Rady; 
6)  Odczytanie protokołu, głosowanie nad przyjęciem zapisów protokołu; 
7)  Zakończenie posiedzenia. 

 
 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie - 6 członków za.  
 
 

Ad. 1. 
Zastępca Przewodniczącego Rady ZK przypomniał zasady wyznaczania protokolanta oraz 
sekretarzy posiedzenia zapisane w Regulaminie pracy Rady Decyzyjnej PBN.  Zgodnie z nimi 
wyznaczeni zostali: na protokolanta PK, na sekretarzy AC i KB, odpowiada to funkcjom 
przypisanym do pierwotnej oceny operacji nr LGD-6/1/2021, której dotyczy protest. 
 
 
 

 
Ad. 2. JW poinformowała, że przedmiotem prac Rady, będzie wniesiony protest dotyczący 
wniosku LGD-6/1/2021, złożony przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Wawelno ,,Ogólnodostępny całodobowy obiekt sanitarny w Wawelnie”, który wpłynął do biura 
w dniu 04.02.2021r. 
Prezes JW przedstawiła również zgłoszenie zamiaru realizacji operacji złożone przez Fundację 
Na Rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313, w odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu z dnia 
10.02.2021r., informujące, że LGD zamierza przystąpić do przygotowania wniosku na operację 
własną LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dn. 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym (D.U.z 
2018r., poz.140), realizującą wskaźnik P-11,,Liczba nakładu publikacji dotyczących dziedzictwa 
przyrodniczego” i zapraszające podmioty zainteresowane realizacją operacji zbieżnej z 
poniższym zakresem do zgłaszania zamiaru realizacji takiej operacji. 
 

 

 
Ad. 3. 
Zastępca Przewodniczącego ZK sprawdził obecność na liście i stwierdził prawomocność 
posiedzenia (obecnych 6 na 9 członków Rady). Przy głosowaniu nad rozpatrzeniem protestu 
dołożono starań, aby skład Rady oceniający protest 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. Wybór operacji jest dokonywany 
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. 

 
Zastępca Przewodniczącego ZK nie zidentyfikował grup interesów szczególnie istotnych dla 
oceny protestu, dlatego przy obliczaniu parytetów brano pod uwagę w szczególności 
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przynależność sektorową.  
 
Ad. 4. Przeprowadzenie głosowania w przedmiocie protestu oraz oceny zgłoszenia zamiaru 
realizacji operacji. Określenie liczby uprawnionych do głosowania, liczby biorących udział w 
głosowaniu, informacji o wykluczeniu z oceny, informacji o ewentualnych wyjściach w trakcie 
omawiania spraw.  
 

PROTEST W NABORZE 6/2021:  
 
Wniosek nr LGD-6/1/2021 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wawelno 
 

 
Skład Rady Decyzyjnej przedstawiał się następująco pod względem sektorowości:  
- sektor społeczny: 2 osoby  na 5  (40 %)  - AC, VMB  
- sektor mieszkańców: 2  osoby na 5 (40 %)- KB, AP (PK-wyłączony z oceny) 
- sektor biznesowy: 1 osób na 5 (20  %)- ZK  
 

 
Po przedyskutowaniu treści protestu, Rada nie znajduje podstaw do zmiany pierwotnej oceny 
kryterium Komplementarność oraz Innowacja. Uchwała (przyjęta jednogłośnie) w sprawie 
odrzucenia protestu wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 
 
W związku z powyższym przedmiotowy protest zostaje przekazany do Zarządu Województwa 
Opolskiego, zgodnie z kompetencją. 
 
     

ZGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI W P-5 
 

Po zakończeniu analizy i oceny Protestu, sekretarze posiedzenia poinformowali, iż 
dokonali oceny zgłoszenia zamiaru realizacji operacji w zakresie tematycznym ,,Promowanie 
obszar objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych” w ramach przedsięwzięcia 5 LSR 
Krajobrazy, wpisującego się w cel szczegółowy LSR 1.2 Tożsamość -Las atrakcji-Poprawa stanu, 
zwiększenie dostępności i promocji lokalnych zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz cel 
ogólny LSR 1. Zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w Borach 
Niemodlińskich- data wpływu do LGD 05.03.2021r. Zgłaszający: Fundacja Na Rzecz Zamku 
Książęcego Niemodlin 1313, spełnia definicję beneficjenta w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kierownik biura powiedziała, że w związku z tym 
rozpoczęta zostanie procedura ogłoszenia naboru na w/w zakres. O wynikach oceny Fundacja 
Na Rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 zostanie poinformowani pisemnie. 
 
 
 
Ad. 5. Dyskusja końcowa i wnioski członków Rady dotyczące usprawnienia pracy Rady.  
ZK– dostęp do wniosków w wersji elektronicznej bardzo ułatwia pracę z oceną.  
AP – poprosiła o informację o przybliżony czas oceny wniosków na nadchodzący nabór 
biznesowy. JW. – odpowiedziała, że będzie to najwcześniej 2 połowa kwietnia 2021 r.  
KB- poprosiła o to, by dzień przed każdym zgromadzeniem Rady, potwierdzać przez członków 
Rady ich przybycie na posiedzenie. 



 

4 
 

 
Ad.6. Odczytanie protokołu i głosowanie nad przyjęciem jego zapisów. 
Zastępca Przewodniczącego  przypomniał, iż  Rada pracowała na podstawie statutu 
Stowarzyszenia, Regulaminu Pracy Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich, 
Procedur wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 przez podmioty 
inne niż LGD oraz operacji własnych LGD oraz Wytycznych nr 7/1/2020 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. 
  
W przypadku gdy regulaminy wewnętrzne LGD nie zawierały wymaganych w Wytycznych 
informacji – np. w zakresie wzorów dokumentów – Rada zastosowała zapisy Wytycznych 
obowiązujących w dniu posiedzenia Rady, do czego daje jej prawo zapis § 4 ust 12 Procedur 
wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 przez podmioty inne niż LGD 
oraz operacji własnych LGD.    
 
Protokół przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad. 7. Zakończenie posiedzenia.  
 
Zastępca Przewodniczącej zakończył posiedzenie o godzinie 18.30. 
 
 
Protokolant: Paweł Kotwica  
 
 
Sekretarze posiedzenia: Katarzyna Byra i Anna Cisowska 
 
 
Zastępca Przewodniczącego Rady: Zygmunt Knura 
  
 
Załączniki :  
- lista obecności – 1 szt. 
- deklaracja bezstronności – 6 szt. 
- deklaracja poufności – 1 szt. 
-karta wyłączenia z oceny - 1 szt. 
-uchwała dotycząca rozpatrzenia protestu –1 szt. 
-karta oceny zamiaru realizacji operacji 1szt. (zgodność beneficjenta z PROW) 
 
 


