
                             

Sprawozdanie z działalności Rady Decyzyjnej 

Partnerstwa Borów Niemodlińskich za rok 2013

1. Zadania Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich

Rada  Decyzyjna  w  składzie  funkcjonującym  w  2013  r.  została  wybrana 

zgodnie  z  §3  Regulaminu  Organizacyjnego  Rady  Decyzyjnej  LGD  PBN przez  

XI  Walne  Zebranie  Członków  w  dniu  4.10.2012  r.  (uchwała  nr  XI/3/2012).  

Do  wyłącznej  kompetencji Rady należy wybór  operacji  do realizacji  w ramach 

działania  4.1.  Wdrażanie  Lokalnej  Strategii  Rozwoju,  zgodnie  z  kryteriami 

przyjętymi przez LGD oraz przy zastosowaniu kart oceny przygotowanych przez 

Zarząd LGD.

Skład Rady Decyzyjnej w 2013r.:

- Joanna Słodkowska-Mędrecka- przewodnicząca, sektor publiczny 

(Komprachcice)

- Helena Wojtasik- z-ca przewodniczącej, sektor publiczny (Tułowice)

- Lucjan Dzumla- członek, sektor społeczny (Prószków)

- Katarzyna Gołębiowska-Jarek- członek, sektor społeczny (Dąbrowa)

- Ireneusz Kiełb- członek, sektor biznesowy (Niemodlin)

- Joachim Klosa- członek, sektor biznesowy (Prószków)

- Zygmunt Knura- członek, sektor publiczny (Strzeleczki)

- Alfred Lenkiewicz- członek, sektor biznesowy (Łambinowice)

- Bernadeta Lisson-Pastwa- członek, sektor społeczny (Komprachcice)
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Pracę Rady określa jej Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik 5 

Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Borów Niemodlińskich. 

2. Posiedzenia Rady Decyzyjnej

• 14.01.2013  r.  –  posiedzenie  odwoławcze  dotyczące  naboru  wniosków  

w  ramach  działania  Odnowa  Wsi  przeprowadzonego  w  dniach  26.11-

10.12.2012 r. W odpowiedzi na uchwałę podjętą przez Radę Decyzyjną w 

dniu 18.12.2012 r. wpłynęło jedno odwołanie.  W posiedzeniu wzięło udział 

6 członków Rady, 3 usprawiedliwiło swoją nieobecność. Odwołanie uznano 

za częściowo zasadne.

• 14.02.2013  r.  -  posiedzenie  Rady  w  celu  korekty  uchwał  z  naboru 

przeprowadzonego  w  dniach  26.11-  10.12.2012r.  Urząd  Marszałkowski 

Województwa  Opolskiego  w  wyniku  kontroli  dokumentów  z  ww.  naboru 

zakwestionował przygotowaną przez Radę jedną listę rankingową, w której 

znalazła  się  informacja  o  projektach  wybranych  i  niewybranych  do 

finansowania. Urząd Marszałkowski zalecił sporządzenie dwóch odrębnych 

list tj. listy operacji wybranych  i zatwierdzonych do finansowania oraz listy 

operacji niewybranych i niezatwierdzonych do finansowania. W posiedzeniu 

wzięło udział 5 członków Rady.

• 15.04.2013 r.  –  posiedzenie  Rady  dotyczące oceny wniosków złożonych  

w  ramach  naboru  przeprowadzonego  w  dniach  14-28.03.2013r.  dla 

działania pn. Małe projekty. Zgodnie z ogłoszeniem Zarządu PBN zakres 

tematyczny  naboru  nie  obejmował  przedsięwzięcia  6.  LSR  PBN- 

Aktywizacja kulturalno-sportowo-rekreacyjna. W posiedzeniu wzięło udział 

9 członków (komplet). Ocenie pod względem zgodności operacji  z celami 

LSR  oraz  pod  względem  zgodności  z  kryteriami  lokalnymi  poddano  46 

wniosków  (spośród  złożonych  48  –  2  zostały  wycofane  przez 
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Wnioskodawców),  które wpłynęły do biura PBN. Ponieważ był  to  ostatni 

nabór w zakresie Małych projektów przeprowadzony przez PBN w latach 

2013-2015  Rada  Decyzyjna  sporządziła  listę  wniosków  wybranych  do 

finansowania do limitu 120% dostępnych środków. Na liście znalazło się  

31  projektów  na  łączną  kwotę  wnioskowaną  750 671,92zł  przy  limicie 

środków 626 971,78zł (w limicie: 27 wniosków, w limicie 120%: 4 wnioski). 

Wśród  wniosków  nie  wybranych  do  dofinansowania  znalazło  się  

17 projektów z czego 2 zostały wycofane przez Wnioskodawców. 

• 09.05.2013r. –  posiedzenie  odwoławcze  dotyczące  dwóch  odwołań  od 

uchwały Rady Decyzyjnej podjętej w dniu 15.04.2013r. złożonych w biurze 

PBN w dniu 06.05.2013r. W posiedzeniu wzięło udział 6 członków Rady.  

3  członków  zgłosiło  usprawiedliwioną  nieobecność.  Odwołania  uznano 

jednogłośnie za bezzasadne.

• 23.05.2013r.   –  posiedzenie  zwołane  w  celu  korekty  uchwał  podjętych  

w dniu 15.04.2013r. w odpowiedzi na wezwanie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa  Opolskiego  po  przeprowadzonej  kontroli  dokumentacji. 

Poprawki dotyczyły m.in. liczby punktów (zaokrąglenia), błędnie wpisanej 

na  liście  rankingowej  wnioskowanej  kwoty,  nazwy  wnioskodawcy  oraz 

zwrotu wniosków wycofanych przez Wnioskodawców i nie ujmowanie ich na 

liście wniosków nie wybranych do dofinansowania. W posiedzeniu wzięło 

udział 6 członków Rady, 3 usprawiedliwiło swoją nieobecność.
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3. Kontrola pracy Rady

Dokumentacja z naboru i pracy Rady poddawana jest ocenie przez Urząd 

Marszałkowski  Województwa  Opolskiego  każdorazowo  po  zakończeniu  naboru 

i  dokonaniu  oceny  wniosków  pod  kątem  ich  zgodności  z  Lokalną  Strategią 

Rozwoju  PBN.  W 2013 r.  w dniach  od  05.04.  do  30.06.  Urząd  Marszałkowski 

Województwa  Opolskiego  przeprowadził  kontrolę  LGD  PBN  w  zakresie 

„prawidłowości  wdrażania  zadań  związanych  z  realizacją  Lokalnej  Strategii 

Rozwoju  przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich w ramach PROW 2007-2013”. 

Zalecenia pokontrolne zostały przedstawione w raporcie nr 08/1/13 z dnia 

08.08.2013 r.  Uwagi w odniesieniu do pracy Rady Decyzyjnej dotyczyły:

-  wypełniania  kart  oceny  w  każdym  polu  (numery  wniosków,  parafki  przy  

skreśleniach, podsumowanie punktów)

-  w  uchwałach  zamiast  stosowanego  wpisu  „operacja  kwalifikuje  bądź  nie  

kwalifikuje  się  do  dofinansowania”  winna  być  informacja  o  wybraniu  bądź  

niewybraniu operacji do dofinansowana.

-  listy  operacji  nie  wybranych  do  dofinansowanie  nie  zawierały  wszystkich  

informacji wymaganych przez Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  

dnia  8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz  

wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii  

rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

-  brak  w  załączniku  5  Lokalnej  Strategii  Rozwoju  PBN  regulacji  dotyczących  

procedury  wyboru  operacji,  które  w wyniku  oceny  uzyskały  identyczną  liczbę  

punktów.
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4. Aktywność Rady w działalności LGD PBN

- udział w szkoleniu dla organów PBN w dniach 08-09.03.2013 r. w hotelu 

„Arkas” w Prószkowie

-  udział  w  spotkaniu  promocyjnym  publikacji  „28’  Historia  Borów 

Niemodlińskich” w dniu 27.06.2013 r. w bibliotece na Zamku w Mosznej

-  udział  w  spotkaniu  informacyjno-konsultacyjnym  organizowanym  przez 

Urząd  Marszałkowski  Województwa  Opolskiego  poświęconym wdrażaniu  Osi  4 

Leader w dniu  04.07.2013 r.

-  udział  w  spotkaniu  z  przedstawicielkami  LAG  East-Harju  Partnership 

(MTÜ Ida-Harju Koostöökoda) z Estonii w dniach 4 i 6.11.2013 r.

-  udział  w  wyjeździe  do  czeskiej  LGD  -  MAS  Moravská  Brána  w  dniu 

16.11.2013r.

    Joanna Słodkowska-Mędrecka

Przewodnicząca Rady Decyzyjnej
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