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Markowa, 11.10.2017 r.
Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie”

Posiedzenie w sprawie opiniowania zmian w zapisach umowy dotyczącej realizacji
operacji wybranej do finansowania w ramach ogłoszonego przez LGD naboru 1/2016
Wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez dotacje do inwestycji
rozwojowych tworzących nowe miejsca pracy, otworzył i poprowadził Pan Stanisław
Petynia Wiceprzewodniczący Rady.
Posiedzenie zostało zwołane w związku z prośbą Oddziału Kontroli zamówień
publicznych Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego z dnia 04.10.2017r., po złożonym wniosku Beneficjenta Agnieszka Daraż-Pierożyńska "4 BODY", z dnia 29.09.2017r., o zmianę terminu złożenia
wniosku o płatność na miesiąc grudzień 2017 r.
Na posiedzenie Rady w dniu 11.10.2017r. przybyło 9 członków Rady, potwierdzając
przybycie w liście obecności. W posiedzeniu Rady uczestniczył również Prezes Zarządu LGD
Pan Wiesław Bembenek, dyrektor biura Pani Agata Szmulik oraz pracownik ds. wdrażania
projektów Pani Mirosława Marszałek-Pełzak.
Na podstawie listy obecności Wiceprzewodniczący Rady, stwierdził prawomocność
posiedzenia i został przedstawiony Radnym porządek obrad. Zebrani Radni nie wnieśli
żadnych uwag i porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. Zostały zgłoszone kandydatury Pani Marty
Cwian oraz Pana Wacława Pawłowskiego. Obydwie osoby wyraziły zgodę na pełnienie tej
funkcji. Przeprowadzono głosowanie.
Za kandydaturą Pani Marty Cwian było 8 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 1.
Za zgłoszoną kandydaturą pana Wacława Pawłowskiego było 8 Radnych, przeciw 0,
wstrzymało się od głosu 1.
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że opiniowaniu zostanie poddany wniosek:
Indywidualne oznaczenie (znak sprawy): 1/2016/6
Data wpływu wniosku: 13.12.2016 Godzina wpływu wniosku: 8.10
Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Agnieszka Daraż-Pierożyńska "4 BODY"
Tytuł operacji: Uruchomienie Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego
"ZACISZE" w miejscowości Winne - Podbukowina w gminie Dubiecko w powiecie
przemyskim poprzez zakup niezbędnego wyposażenia.
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Wniosek o zaopiniowanie zmian Umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim WP
i Beneficjentem został zweryfikowany przez biuro z wykorzystaniem "Karty kontrolnej
wniosku" w punkcie VI. 5. "Operacja będzie realizowana w nie więcej niż w 2 etapach,
a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji,
w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie
wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie
2 lat od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia
2022 r."
Rada przystąpiła do oceny zgodności operacji z ogłoszeniem oraz zgodności operacji
z LSR, w tym z programem.
Komisja Skrutacyjna wydała 9 szt. Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady
podpisali deklaracje i komisja zebrała 9 szt.
Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr interesów - 9 osób. Z oceny wniosku nikt się nie
wyłączył.
Na podstawie Karty Parytetów Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że przedstawiciele
poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%.
Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 9 szt. kart
do głosowania, zebrała 9 szt. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie
stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.
9 Członków Rady uznało operację za zgodną z LSR, w tym z programem.
Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał treść uchwały nr VII/101/17 w sprawie wyrażenia
zgody na zmianę umowy. Przystąpiono do głosowania.
W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna
stwierdziła, że w głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady, za przyjęciem Uchwały
głosowało 9, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0.
W związku z powyższym pozytywnie zaopiniowano wniosek o zmianę umowy
i wyrażono zgodę na zmianę zapisów dotyczących przesunięcia terminu złożenia wniosku
o płatność końcową na grudzień 2017r.
Na tym posiedzenie Rady zakończono.

Sekretarz Rady
Krystyna Sówka

Wiceprzewodniczący Rady
Stanisław Petynia
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