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Niemodlin, dnia 22.06.2021 
 

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

zwołanego na potrzeby rozpatrzenia protestów w ramach naborów 7 i 8/2021  
 

  
I. Informacje ogólne:  
 
Rada Decyzyjna obradowała w dniu 22.06.2021 r.  Wcześniej członkowie Rady mieli dostęp do 
protestów:  
-  złożonego w dniu 09.06.2021r.  dotyczącego wniosku nr LGD-7/9/2021 
-  złożonego w dniu 18.06.2021r.  dotyczącego wniosku nr LGD-7/4/2021 
- złożonego w dniu 21.06.2021 r. dotyczącego wniosku nr LGD- 8/4/2021  
 
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.  Katarzyna Byra – sektor mieszkańców (KB) 
4. Agnieszka Pienio- sektor mieszkańców (AP) – nieobecna, usprawiedliwiona 
5. Paweł Kotwica – sektor mieszkańców (PK) 
6. Zygmunt Knura – sektor gospodarczy (ZK) – zastępca  Przewodniczącej -nieobecny 
7. Ditmar Gawlista – sektor gospodarczy (DG)  
8. Helena Wojtasik – sektor publiczny (HW) – Przewodnicząca 
9.  Patryk Bania- sektor publiczny (PB) – obecny, wyłączony z oceny  ponieważ nie 
uczestniczył w ocenie pierwotnej wniosków, których dotyczyły protesty, nowy członek Rady 
wybrany w wyborach 15.06.2021 r.  
 

Pozostali uczestnicy:  
1. Jadwiga Wójciak (JW.)- kierownik Biura, Prezes LGD PBN 
 
 

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

 
Przewodnicząca HW przedstawiła 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 7/2021 dotyczący nr wniosku nr LGD-7/9/2021 

złożony w biurze LGD w dniu 09.06.2021r., przez Aleksandrę Buda ,,Otworzenie 
pracowni tortów i słodyczy artystycznych Słodka Budka w Grabinie”. 
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b) Protest w ramach naboru 7/2021 dotyczący nr wniosku nr LGD-7/4/2021 
złożony w biurze LGD w dniu 18.06.2021r., przez Adriannę 
Kozłowską ,,Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie mobilnej 
rehabilitacji zwierząt”. 

c) Protest w ramach naboru 8/2021 dotyczący nr wniosku nr LGD-8/4/2021 
złożony w biurze LGD w dniu 21.06.2021r., przez Katarzynę 
Pełka ,,Uruchomienie Agencji Turystycznej”. 

3) Określenie kworum w zakresie całości posiedzenia. 
4) Przeprowadzenie głosowania nad przedmiotem protestów. 
5) Odczytanie protokołu, głosowanie nad przyjęciem zapisów protokołu; 
6)  Zakończenie posiedzenia. 

 
 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie - 6 członków za.  
 
 

Ad. 1. 
Przewodnicząca Rady HW przypomniała zasady wyznaczania protokolanta oraz sekretarzy 
posiedzenia zapisane w Regulaminie pracy Rady Decyzyjnej PBN.  Zgodnie z nimi wyznaczeni 
zostali: na protokolanta KB, na sekretarzy PK i DG, odpowiada to funkcjom przypisanym do 
pierwotnej oceny operacji w naborze 7/2021 i 8/2021 , których dotyczą protesty. 
 

 
Ad. 2. JW poinformowała, że przedmiotem prac Rady, będą wniesione protesty dotyczące 
wniosków nr: 

a) LGD-7/4/2021 złożony w biurze LGD przez Adriannę Kozłowską ,,Rozpoczęcie 
działalności gospodarczej w zakresie mobilnej rehabilitacji zwierząt”, który wpłynął do 
biura w dniu 26.04.2021r.  
Został złożony w terminie, zawiera wymagane elementy. Poprawny formalnie.  

b) LGD-7/9/2021, złożony przez Aleksandrę Buda ,,Otworzenie pracowni tortów  
i słodyczy artystycznych Słodka Budka w Grabinie”, który wpłynął do biura w dniu 
26.04.2021r.  
Został złożony w terminie, zawiera wymagane elementy. Poprawny formalnie.  

c) LGD-8/4/2021, złożony przez Katarzynę Pełka ,,Uruchomienie Agencji Turystycznej”, 
który wpłynął do biura w dniu 26.04.2021r. 
Został złożony w terminie, zawiera wymagane elementy. Poprawny formalnie.  
 
 

Ad. 3. 
Przewodnicząca HW sprawdziła obecność na liście i stwierdziła prawomocność posiedzenia 
(obecnych 6 na 9 członków Rady). Przy głosowaniu nad rozpatrzeniem protestów 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. 

 
Przewodnicząca HW nie zidentyfikowała grup interesów szczególnie istotnych dla oceny 
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protestów, dlatego przy obliczaniu parytetów brano pod uwagę w szczególności przynależność 
sektorową.  
 
 
Ad. 4. Przeprowadzenie głosowania w przedmiocie protestów. Określenie liczby 
uprawnionych do głosowania, liczby biorących udział w głosowaniu, informacji o wykluczeniu 
z oceny, informacji o ewentualnych wyjściach w trakcie omawiania spraw.  
 
 

PROTESTY W NABORZE 7/2021:  
 
Wniosek nr LGD-7/4/2021 Adrianna Kozłowska 
 

 
Skład Rady Decyzyjnej przedstawiał się następująco pod względem sektorowości:  
- sektor społeczny: 2 osoby  na 6  (33 %)  - AC, VMB  
- sektor mieszkańców: 2  osoby na 6 (33 %)- KB, PK  
- sektor biznesowy: 1 osoby na 6 (16  %)-  DG 
- sektor publiczny: 1 osoby na 6 ( 16 %) – HW 
 

 
Po przedyskutowaniu treści protestu, Rada nie znalazła podstaw do zmiany pierwotnej oceny 
kryterium Wpływ na środowisko 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. 
 
 
 Wniosek nr LGD-7/9/2021 Aleksandra Buda 
 
Skład Rady Decyzyjnej przedstawiał się następująco pod względem sektorowości:  
- sektor społeczny: 2 osoby  na 6  (33 %)  - AC, VMB  
- sektor mieszkańców: 2  osoby na 6 (33 %)- KB, PK  
- sektor biznesowy: 1 osoby na 6 (16  %)-  DG 
- sektor publiczny: 1 osoby na 6 ( 16 %) – HW 
 
Po przedyskutowaniu treści protestu, Rada nie znalazła podstaw do zmiany pierwotnej oceny 
kryterium Wpływ na środowisko 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. 
 

PROTEST W NABORZE 8/2021:  
 
Wniosek nr LGD-8/4/2021 Katarzyna Pełka 
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Skład Rady Decyzyjnej przedstawiał się następująco pod względem sektorowości:  
- sektor społeczny: 2 osoby  na 6  (33 %)  - AC, VMB  
- sektor mieszkańców: 2  osoby na 6 (33 %)- KB, PK  
- sektor biznesowy: 1 osoby na 6 (16  %)-  DG 
- sektor publiczny: 1 osoby na 6 ( 16 %) – HW 
 
Po przedyskutowaniu treści protestu, Rada zdecydowała o ponownej ocenie operacji w 
kryteriach Zasoby oraz Innowacja.  Wniosek został podany ponownej ocenie. 
Uchwała (przyjęta jednogłośnie) w sprawie przyjęcia protestu wraz z uzasadnieniem stanowi 
załącznik do protokołu.  
 
W związku ze zmianą punktacji wniosku ( przyznanie punktów w oprotestowanych 
kryteriach) konieczne było sporządzenie Technicznej listy operacji wybranych do 
dofinansowania w ramach naboru 8/2021 w ramach przeprowadzonej autokontroli.  
 
Techniczna lista zostanie przekazana do Zarządu Województwa Opolskiego. W związku z tym, 
że projekt nie mieści się w limicie środków dostępnych w ogłoszeniu o naborze wniosków, 
Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich przekazując Techniczną listę operacji wybranych 
do dofinansowania w ramach naboru wskaże jednocześnie źródło finansowania 
przedmiotowej operacji.  
 
 
 
Ad.5. Odczytanie protokołu i głosowanie nad przyjęciem jego zapisów. 
Przewodnicząca  przypomniała, 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. 6. Zakończenie posiedzenia.  
 
Zastępca Przewodniczącej zakończył posiedzenie o godzinie 19:30.  
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Protokolant: Katarzyna Byra  
 
 
Sekretarze posiedzenia: Paweł Kotwica, Ditmar Gawlista 
 
 
Przewodnicząca : Helena Wojtasik  
  
 
 
 
 
Załączniki :  
- lista obecności – 1 szt. 
- deklaracja bezstronności – 6 szt. 
- deklaracja poufności i rzetelności– 1 szt. 
- karta oceny – 1 szt. 
- uchwała dotycząca rozpatrzenia protestu – 3szt.  
- Techniczna lista operacji wybranych do dofinansowania w naborze 8/2021 w ramach 
przeprowadzonej autokontroli.  
 
 
 


