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Nienadowa, 11.05.2017 

 

 

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” 

 

 

Dotyczy ponownej oceny wniosków, w związku z wniesionymi protestami i skierowaniem 

spraw przez Samorząd Województwa do ponownej oceny w zakresie kryteriów, z których oceną nie 

zgadzali się wnioskodawcy. Nabór 2/2016 Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw 

(nowe miejsca pracy) PREMIA, ogłoszony od 28.11.2016 do 19.12.2016 r. 

 

Na posiedzenie Rady w dniu 11.05.2017 przybyło 14 członków Rady. 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.  

Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Rady Pani Bożena Gmyrek, po podpisaniu listy 

obecności  stwierdziła prawomocność posiedzenia i został przedstawiony Radnym porządek 

obrad.  

Zebrani Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad. Prządek 

obrad przyjęto jednogłośnie. 

 

Przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. Zostały zgłoszone kandydatury Pani Marty 

Cwian oraz Pana Wacława Pawłowskiego. Po zapytaniu Przewodniczącej Rady „Czy osoby 

zgłoszone do komisji skrutacyjnej wyrażają zgodę”, taką zgodę wyrażono.  

Przeprowadzono głosowanie: Za zgłoszoną kandydaturą Pani Marty Cwian było 13 

Radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 1.  Za zgłoszoną kandydatura pana Wacława 

Pawłowskiego było 13 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 1. 

 

Rada przystąpiła do ponownej oceny wniosków według lokalnych kryteriów wyboru 

 

1) Przystąpiono do ponownej oceny wniosku nr 2/2016/7. Wnioskodawca: Kuźniar Dawid, 

Tytuł operacji: Stworzenie i prowadzenie portalu internetowego zzz.pl 

  

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów w ponownej 

ocenie wniosków bierze udział 14 osób.  
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Ocenie podlegają kryteria: nr 1 Kwalifikacje i doświadczenie wnioskodawcy, nr 3 

Innowacyjność  operacji, nr 5 Rozwój produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych, nr 7 

Wpływ na ochronę środowiska lub klimatu. 

  

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 14 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 14 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 6. 

 

 

2) Przystąpiono do ponownej oceny wniosku nr 2/2016/8. Wnioskodawca: Jankowski Piotr, 

Tytuł operacji: Uruchomienie sklepu internetowego z elektronarzędziami i narzędziami 

spalinowymi. 

  

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów w ponownej 

ocenie bierze udział 14 osób.  

Ocenie podlegają kryteria: nr 3 Innowacyjność  operacji, nr 4 Zakres działalności 

gospodarczej, nr 7 Wpływ na ochronę środowiska lub klimatu. 

  

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 14 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 14 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 8. 

 

 

3) Przystąpiono do ponownej oceny wniosku nr 2/2016/13. Wnioskodawca: Grzech Piotr, 

Tytuł operacji: Utworzenie profesjonalnej wypożyczalni sprzętu budowlano 

ogrodniczego. 

  

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów w ponownej 

ocenie bierze udział 14 osób.  

Ocenie podlegają kryteria: nr 3 Innowacyjność  operacji, nr 7 Wpływ na ochronę środowiska 

lub klimatu. 

 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 14 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 14 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 6,86. 

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku ponownej oceny lokalnych kryteriów 

wyboru operacji rozpatrywane wnioski otrzymały minimalną liczbę punktów. Stwierdziła, że 

zgodnie z Procedurą ogłaszania, oceny i wyboru operacji oraz Regulaminem Rady w 

przypadku dwóch lub więcej operacji które otrzymały taką samą liczbę punktów o ich 

kolejności na liście rankingowej decyduje czas złożenia wniosku w biurze LGD. 
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Przewodnicząca Rady oznajmiła, że ustalone i przyznane kwoty pomocy podczas pierwszej 

oceny dla poszczególnych wnioskodawców, których dotyczy ponowna ocena nie ulegają 

zmianie i wynoszą: 

- w sprawie 2/2016/7 kwota pomocy wynosi 60.000,00 zł. 

- w sprawie 2/2016/8 kwota pomocy wynosi 60.000,00 zł. 

- w sprawie 2/2016/13 kwota pomocy wynosi 60.000,00 zł. 

 

 

Rada przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie dokonania ponownej oceny i wyboru 

operacji do dofinansowania ze wskazaniem czy operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 2/2016/7 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu 

bierze udział 14 Członków Rady. Poinformowała, że operacja w wyniku ponownej oceny 

otrzymała większą liczbę punktów, jednak pozostaje na "liście rezerwowej" ponieważ nie 

mieści się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała 

treść uchwały nr V/75/17 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 14 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr 

V/75/17 w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 14, przeciw 0, 

od głosu wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 2/2016/8 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu 

bierze udział 14 Członków Rady. Poinformowała, że operacja w wyniku ponownej oceny 

otrzymała liczbę punktów gwarantującą dofinansowanie. W związku z wyczerpaniem puli 

środków przewidzianej na nabór operacja mieści się w kwocie środków na poziomie celu 

ogólnego 1. "Rozwinięta przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia" określonego w Lokalnej Strategii 

Rozwoju "Pogórze Przemysko - Dynowskie". Odczytała treść uchwały nr V/76/17 w sprawie 

wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 14 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr 

V/76/17 w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 14, przeciw 0, 

od głosu wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 2/2016/13 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu 

bierze udział 14 Członków Rady. Poinformowała, że operacja w wyniku ponownej oceny 

otrzymała większą liczbę punktów, jednak pozostaje na "liście rezerwowej" ponieważ nie 

mieści się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała 

treść uchwały nr V/77/17 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 14 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr 
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V/77/17 w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 14, przeciw 0, 

od głosu wstrzymało się 0. 

 

Rada przystąpiła do zatwierdzenia i przyjęcia listy operacji wybranych do 

dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła listę wniosków wybranych do dofinansowania w wyniku 

przeprowadzenia procedury odwoławczej, wg kolejności uzyskanych punktów, malejąco. 

Przystąpiono do głosowania w celu podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia 

listy operacji wybranych do dofinansowania w wyniku przeprowadzenia procedury 

odwoławczej. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 14 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr 

V/78/17 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania 

głosowało 14, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0. 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 Sekretarz Rady                                                               Przewodnicząca Rady 

 

             Krystyna Sówka                                                                       Bożena Gmyrek 

 


