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Niemodlin, dnia 09.06.2022 
 

Protokół z posiedzenia  
Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich (PBN) nr 023/I/2022 

zwołanego na potrzeby rozpatrzenia protestów w ramach naborów 1-6/2022 
 

  
I. Informacje ogólne:  
 
Rada Decyzyjna obradowała w dniu 09.06.2022 r.  Wcześ niej członkowie Rady mieli dośtęp do 
proteśto w:  
-  złoz onego w dniu 30.05.2022r. dotyczącego wniośku nr LGD- 1/7/2022 
-  złoz onego w dniu 02.06.2022r. dotyczącego wniośku nr LGD- 1/12/2022 
-  złoz onego w dniu 03.06.2022r.  dotyczącego wniośku nr LGD-1/3/2022 
-  złoz onego w dniu 03.06.2022r.  dotyczącego wniośku nr LGD-1/6/2022 
-  złoz onego w dniu 03.06.2022r. dotyczącego wniośku nr LGD- 6/2/2022 
-  złoz onego w dniu 07.06.2022r. dotyczącego wniośku nr LGD- 5/4/2022-złoz ony po terminie 
-  złoz onego w dniu 09.06.2022r. dotyczącego wniośku nr LGD- 1/13/2022 
 
 
Pośiedzenie zwołał Zaśtępca Przewodniczącego Rady Decyzyjnej.  

 
 

Miejśce całoś ci obrad: Niemodlin, biuro Partnerśtwa Boro w Niemodlin śkich 
 
 Początek zebrania  godz.: 17.00 
Obecni: według liśty obecnoś ci  
 

Rada w śkładzie:  
1. Anna Ciśowśka – śektor śpołeczny (AC) 
2. Victoria Mueller – Błazy – śektor śpołeczny (VMB)- nieobecna 
3.  Katarzyna Byra – śektor mieśzkan co w (KB) 
4. Agnieśzka Pienio- śektor mieśzkan co w (AP)  
5. Paweł Kotwica – śektor mieśzkan co w (PK) 
6. Zygmunt Knura – śektor gośpodarczy (ZK) – zaśtępca  Przewodniczącej 
7. Ditmar Gawliśta – śektor gośpodarczy (DG)  
8. Patryk Bania- śektor publiczny (PB)  
9. Helena Wojtaśik – śektor publiczny (HW) – Przewodnicząca- nieobecna 
 

Pozośtali ucześtnicy:  
1. Jadwiga Wo jciak (JW.)- kierownik Biura, Preześ LGD PBN 
2. Daniel Podobin śki(DP)-śpecjaliśta do śpraw promocji, informacji i wśpo łpracy PBN 
 
 

Kaz dy z członko w Rady podpiśał liśtę obecnoś ci i złoz ył w śtośunku do ocenianych proteśto w, 
deklarację bezśtronnoś ci oceny (w załączeniu). W śtośunku do wniośko w, co do kto rych 
członkowie Rady mieli powiązania z wniośkodawcami zośtały złoz one Karty wyłączenia  
z oceny konkretnych operacji, kto re śtanowią załącznik do protokołu(1 karta). 
 

 
Zaśtępca Przewodniczącego Rady ZK przedśtawił porządek pośiedzenia: 
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1) Przedśtawienie porządku pośiedzenia oraz funkcji pełnionych przez pośzczego lnych 
członko w Rady w trakcie jego trwania 

2) Okreś lenie przedmiotu pośiedzenia – ocena proteśto w wg naboro w.  
3) Określenie kworum w zakreśie całości pośiedzenia. 
4) Przeprowadzenie głośowania nad przedmiotem proteśto w. 
5) Odczytanie protokołu, głośowanie nad przyjęciem zapiśo w protokołu. 
6)  Zakon czenie pośiedzenia. 

 
 

Porządek pośiedzenia zośtał przyjęty jednogłośnie - 7 członków za.  
 
 

Ad. 1. 
Zaśtępca Przewodniczącego Rady ZK przypomniał zaśady wyznaczania protokolanta oraz 
śekretarzy pośiedzenia zapiśane w Regulaminie pracy Rady Decyzyjnej PBN.  Zgodnie z nimi 
wyznaczeni zośtali: na protokolanta PK, na śekretarzy KB i AC, odpowiada to funkcjom 
przypiśanym do pierwotnej oceny operacji w naborach 1-6/2022, kto rych dotyczą proteśty. 
 

 
Ad. 2. JW poinformowała, z e przedmiotem prac Rady, będą wnieśione proteśty dotyczące 
wniośko w nr (wg numero w wniośko w o przyznanie pomocy): 
a) Proteśt w ramach naboru 1/2022 dotyczący nr wniośku nr LGD-1/3/2022 ,,Uruchomienie 

działalnoś ci gośpodarczej w zakreśie uśług śtolarśkich w Chrząśzczycach”, złoz ony  
w biurze LGD w dniu 03.06.2022 r.   Zośtał złoz ony w terminie, zawiera wymagane elementy. 
Poprawny formalnie. 

b) Proteśt w ramach naboru 1/2022 dotyczący nr wniośku nr LGD-1/6/2022 ,,Uruchomienie 
działalnoś ci projektowania architektury w Białej Prudnickiej” złoz ony w biurze LGD w dniu 
03.06.2022 r.  Zośtał złoz ony w terminie, zawiera wymagane elementy. Poprawny formalnie. 

c) Proteśt w ramach naboru 1/2022 dotyczący nr wniośku nr LGD-1/7/2022 ,,Uruchomienie 
działalnoś ci gośpodarczej związanej z zagośpodarowaniem tereno w zielonych  
z rozwiązaniami dla ochrony ś rodowiśka w miejścowoś ci Tułowice” złoz ony w biurze LGD 
w dniu 30.05.2022 r. Zośtał złoz ony w terminie, zawiera wymagane elementy. Poprawny 
formalnie. 

d) Proteśt w ramach naboru 1/2022 dotyczący nr wniośku nr LGD-1/12/2022 ,,Uruchomienie 
nowocześnego, wyśokorentownego zakładu produkcyjnego mebli w śtylu LOFT  
w Niemodlinie” złoz ony w biurze LGD w dniu 02.06.2022 r. Zośtał złoz ony w terminie, 
zawiera wymagane elementy. Poprawny formalnie. 

e) Proteśt w ramach naboru 1/2022 dotyczący nr wniośku nr LGD-1/13/2022 ,,Rozpoczęcie 
działalnoś ci gośpodarczej produkującej śprzęt śportowy (urządzenia do c wiczen  Pilateś)  
w miejścowoś ci Grodziec” złoz ony w biurze LGD w dniu 09.06.2022 r.  Zośtał złoz ony  
w terminie, zawiera wymagane elementy. Poprawny formalnie 

f) Proteśt w ramach naboru 5/2022 dotyczący nr wniośku nr LGD-5/4/2022 ,,Rozwo j 
infraśtruktury turyśtycznej w miejścowoś ci Mośzna” złoz ony w biurze LGD w dniu 
07.06.2022 r.   Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika,  z e Wniośkodawca odebrał 
prześyłkę poleconą informującą o wynikach oceny w dniu 27.05.2022. Zgodnie  
z pouczeniem (wynikającym z art. 22 Uśtawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym 
z udziałem lokalnej śpołecznoś ci) Wniośkodawca miał 7 dni na złoz enie proteśtu od 
wyniko w oceny. Termin ten upłynął 3 czerwca 2022 r.. Wniośkodawca złoz ył wniośek w 
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biurze LGD w dniu 07 czerwca, zatem 4 dni po terminie. Wobec czego proteśt pozośtawia 
śię bez rozpatrzenia.  

g) Proteśt w ramach naboru 6/2022 dotyczący nr wniośku nr LGD-6/2/2022 ,,Rekreacyjny 
obiekt małej architektury lokalizowany w miejścu publicznym- budowa toru rowerowego 
typu „Pumptrack” w Niemodlinie, przy ul. M. Reja” złoz ony w biurze LGD  03.06.2022 r. 
Zośtał złoz ony w terminie, zawiera wymagane elementy. Poprawny formalnie.  
Wniośkodawca wyśłał ro wniez  proteśt drogą poczty poleconej – zaro wno ten pocztowy jak 
i ten złoz ony ośobiś cie wpłynęły do biura w tym śamym dniu (przy czym ten złoz ony 
ośobiś cie wpłynął wcześ niej).  

 
Ad. 3. 

Zaśtępca Przewodniczącego ZK śprawdził obecnoś c  na liś cie i śtwierdził prawomocnoś c  
pośiedzenia (obecnych 7 na 9 członko w Rady). Przy głośowaniu nad rozpatrzeniem proteśto w 
dołoz ono śtaran , aby śkład Rady oceniający proteśt był zgodny z wymaganiami okreś lonymi  
w art.32 uśt 2 lit b rozporządzenia 1303/2013. Zgodnie z jego treś cią na poziomie 
podejmowania decyzji ani władze publiczne – okreś lone zgodnie z przepiśami krajowymi – ani 
z adna z grup intereśu nie moz e pośiadac  więcej niz  49 % praw głośu. Wybo r operacji jeśt 
dokonywany zgodnie  z  przepiśami art.34 uśt 3 litera b rozporządzenia 1303/2013, kto re 
gwarantują, z e co najmniej 50 % głośo w w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od 
partnero w niebędących inśtytucjami publicznymi.  
 
Skład Rady Decyzyjnej przedśtawiał śię naśtępująco pod względem śektorowoś ci (ze względu 
na zapiśy w Rejeśtrze intereśo w częś c  członko w Rady jeśt zaliczana do kilku śektoro w np. 
jednocześ nie śpołecznego i publicznego lub publicznego i bizneśowego):  
 
- śektor śpołeczny: 6 ośo b    - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- śektor bizneśowy: 2 ośoby -  ZK i DG 
- śektor publiczny : 3 ośoby na 7 - PB, ZK i PK 

 
Zaśtępca Przewodniczącego ZK nie zidentyfikował grup intereśo w śzczego lnie iśtotnych dla 
oceny proteśto w, dlatego przy obliczaniu paryteto w brano pod uwagę w śzczego lnoś ci 
przynalez noś c  śektorową.  Proteśty oceniała Rada w tym śamym śkładzie, jaki pierwotnie 
oceniał wniośki o przyznanie pomocy.  
 
Ad. 4. Przeprowadzenie głośowania w przedmiocie protestów. Określenie liczby 
uprawnionych do głośowania, liczby biorących udział w głośowaniu, informacja o wykluczeniu 
z oceny, informacja o ewentualnych wyjściach w trakcie omawiania spraw.  
 

 

PROTESTY W NABORZE 1/2022:  
 
Wniosek nr LGD-1/3/2022  
 

 
Skład Rady Decyzyjnej przedśtawiał śię naśtępująco pod względem śektorowoś ci:  
- śektor śpołeczny: 6 ośo b   (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- śektor bizneśowy: 2 ośoby  (18,18 %)- ZK i DG 
- śektor publiczny : 3 ośoby (27,27%)- PB, PK i ZK 
 



 

4 

 

 
Po przedyśkutowaniu treś ci proteśtu, Rada nie znalazła podśtaw do zmiany pierwotnej oceny 
kryterium Kompletnoś c  oraz Zaśoby. Uchwała (przyjęta jednogłoś nie) w śprawie odrzucenia 
proteśtu wraz z uzaśadnieniem śtanowi załącznik do protokołu. 
 
W związku z powyz śzym przedmiotowy proteśt zośtaje  w całoś ci przekazany do Zarządu 
Wojewo dztwa Opolśkiego, zgodnie z kompetencją. 
 
Wniosek nr LGD-1/6/2022  
 
Skład Rady Decyzyjnej przedśtawiał śię naśtępująco pod względem śektorowoś ci:  
- śektor śpołeczny: 6 ośo b   (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- śektor bizneśowy: 2 ośoby  (18,18 %)- ZK i DG 
- śektor publiczny : 3 ośoby (27,27%)- PB, PK i ZK 
 
Po przedyśkutowaniu treś ci proteśtu, Rada nie znalazła podśtaw do zmiany pierwotnej oceny 
kryterium Wpływ na ś rodowiśko oraz Zaśoby. Uchwała (przyjęta jednogłoś nie) w śprawie 
odrzucenia proteśtu wraz z uzaśadnieniem śtanowi załącznik do protokołu. 
 
W związku z powyz śzym przedmiotowy proteśt w całoś ci zośtaje przekazany do Zarządu 
Wojewo dztwa Opolśkiego, zgodnie z kompetencją. 
 
 Wniosek nr LGD-1/7/2022  
 
Skład Rady Decyzyjnej przedśtawiał śię naśtępująco pod względem śektorowoś ci:  
- śektor śpołeczny: 6 ośo b   (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- śektor bizneśowy: 2 ośoby  (18,18 %)- ZK i DG 
- śektor publiczny : 3 ośoby (27,27%)- PB, PK i ZK 
 
Po przedyśkutowaniu treś ci proteśtu, Rada nie znalazła podśtaw do zmiany pierwotnej oceny 
kryterium Innowacja. Uchwała (przyjęta jednogłoś nie) w śprawie odrzucenia proteśtu wraz  
z uzaśadnieniem śtanowi załącznik do protokołu. 
 
W związku z powyz śzym przedmiotowy proteśt zośtaje w całoś ci przekazany do Zarządu 
Wojewo dztwa Opolśkiego, zgodnie z kompetencją. 
 
Wniosek nr LGD-1/12/2022  
 
Skład Rady Decyzyjnej przedśtawiał śię naśtępująco pod względem śektorowoś ci:  
- śektor śpołeczny: 6 ośo b   (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- śektor bizneśowy: 2 ośoby  (18,18 %)- ZK i DG 
- śektor publiczny : 3 ośoby (27,27%)- PB, PK i ZK 
 
Po przedyśkutowaniu treś ci proteśtu Rada nie znalazła podśtaw do zmiany pierwotnej oceny w 
kryterium Innowacja, Wpływ na ś rodowiśko oraz Zaśoby. Natomiaśt na podśtawie 
argumentacji wniośkodawcy Rada zdecydowała o ponownej ocenie operacji w kryterium 
Promocja.   
Uchwała (przyjęta jednogłoś nie) w śprawie częś ciowego przyjęcia proteśtu wraz z 
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uzaśadnieniem śtanowi załącznik do protokołu.  
 
W związku ze zmianą punktacji wniośku (przyznanie punkto w w jednym z oproteśtowanych 
kryterio w) konieczne było śporządzenie Technicznej listy operacji wybranych do 
dofinansowania w ramach naboru 1/2022 w ramach przeprowadzonej autokontroli.  
 
Techniczna liśta zośtanie przekazana do Zarządu Wojewo dztwa Opolśkiego. W związku z tym, 
z e ponowna ocena operacji nie zmieniła śytuacji wniośku i projekt nadal nie mieś ci śię w 
limicie ś rodko w dośtępnych w ogłośzeniu o naborze wniośko w, proteśt Wniośkodawcy zośtaje 
przekazany do Zarządu Wojewo dztwa Opolśkiego, zgodnie z kompetencją.  
 
Wniosek nr LGD-1/13/2022  
 
Skład Rady Decyzyjnej przedśtawiał śię naśtępująco pod względem śektorowoś ci:  
- śektor śpołeczny: 6 ośo b   (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- śektor bizneśowy: 2 ośoby  (18,18 %)- ZK i DG 
- śektor publiczny : 3 ośoby (27,27%)- PB, PK i ZK 
 
Po przedyśkutowaniu treś ci proteśtu, Rada nie znalazła podśtaw do zmiany pierwotnej oceny 
kryterium Zaśoby. Uchwała (przyjęta jednogłoś nie) w śprawie odrzucenia proteśtu wraz  
z uzaśadnieniem śtanowi załącznik do protokołu. 
 
W związku z powyz śzym przedmiotowy proteśt zośtaje przekazany do Zarządu Wojewo dztwa 
Opolśkiego, zgodnie z kompetencją. 
 
 

PROTEST W NABORZE 5/2022:  
 
Wniosek nr LGD-5/4/2022 
 

Proteśt zośtaje pozośtawiony bez rozpatrzenia, poniewaz  Wniośkodawca złoz ył proteśt po 
uśtawowym terminie. Wniośkodawca odebrał piśmo z uchwałą w dniu 27.05.2022r., czaś na 
złoz enie proteśtu miał do 03.06.2022 r., a złoz ył go 07.06.2022 r.  
 
 

PROTEST W NABORZE 6/2022:  
 
Wniosek nr LGD-6/2/2022  
 
Skład Rady Decyzyjnej przedśtawiał śię naśtępująco pod względem śektorowoś ci:  
- śektor śpołeczny: 5 ośo b   (55,55%)  - AC, KB, AP i ZK i DG 
- śektor bizneśowy: 2 ośoby  (22,22 %)- ZK i DG 
- śektor publiczny : 2 ośoby (22,22%)- PB i ZK 
PK był wyłączony z dyśkuśji nad oceną proteśtu – podobnie jak w pierwotnej ocenie i tym 
razem złoz ył Kartę wyłączenia z oceny.  
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Rada po przedyśkutowaniu podtrzymuje ocenę formalną wniośku. Rada nie znalazła podśtaw 
do zmiany oceny w zakreśie zgodnoś ci z PROW: zdaniem Rady Wniośkodawca na dzien  
złoz enia wniośku i uzupełnien  nie pośiadał tytułu prawnego do nieruchomoś ci, kto ry będzie 
obowiązywał na okreś realizacji i trwałoś ci operacji.   
 
Uchwała (przyjęta jednogłoś nie) w śprawie odrzucenia proteśtu wraz z uzaśadnieniem 
śtanowi załącznik do protokołu. 
 
W związku z powyz śzym przedmiotowy proteśt zośtaje przekazany do Zarządu Wojewo dztwa 
Opolśkiego, zgodnie z kompetencją. Zarząd Wojewo dztwa okreś li czy i w jakim śtopniu LGD 
ma śtośowac  zapiśy Wytycznych w śprawie wdraz ania LSR przygotowanych przez 
Miniśterśtwo Rolnictwa i Rozwoju Wśi. Z Wytycznych wprośt wynika pytanie dotyczące tytułu 
prawnego do nieruchomoś ci.  
 
 
Ad.5. Odczytanie protokołu i głośowanie nad przyjęciem jego zapiśo w. 
 
Zaśtępca Przewodniczącego przypomniał, iz   Rada pracowała na podśtawie śtatutu 
Stowarzyśzenia, Regulaminu Pracy Rady Decyzyjnej Partnerśtwa Boro w Niemodlin śkich, 
Procedur wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 przez podmioty 
inne niz  LGD oraz operacji właśnych LGD, oraz Wytycznych w zakreśie jednolitego  
i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadan  związanych z realizacją 
śtrategii rozwoju lokalnego kierowanego przez śpołecznoś c  w ramach działania „Wśparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obśzaro w 
Wiejśkich na lata 2014-2020. 
  
W przypadku gdy regulaminy wewnętrzne LGD nie zawierały wymaganych w Wytycznych 
informacji – np. w zakreśie wzoro w dokumento w – Rada zaśtośowała zapiśy Wytycznych 
obowiązujących w dniu pośiedzenia Rady, do czego daje jej prawo zapiś § 4 uśt 12 Procedur 
wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 przez podmioty inne niz  LGD 
oraz operacji właśnych LGD.    
 
Protokół przyjęto jednogłośnie. 
 
 
 
Ad. 6. Zakończenie pośiedzenia.  
 
Zaśtępca Przewodniczącej zakończył posiedzenie o godzinie 19:00.  
 
 
Protokolant: Paweł Kotwica 
 
 
Sekretarze pośiedzenia: Katarzyna Byra, Anna Ciśowśka 
 
 
Zaśtępca Przewodniczącego Rady: Zygmunt Knura 
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Załączniki :  
- liśta obecności – 1 szt. 
- deklaracja bezśtronności – 7 szt. 
- deklaracja poufności i rzetelności– 1 szt. 
- karta wyłączenia z oceny wniośku –   1 szt. 
- karta oceny – 1 szt. 
- uchwała dotycząca rozpatrzenia protestu – 7 szt.  
- Techniczna lista operacji wybranych do dofinansowania w naborze 1/2022 w ramach 
przeprowadzonej autokontroli. 
 
 
 


