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Nienadowa, 19.12.2017 r. 

 

 

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” 

 

Posiedzenie w sprawie opiniowania zmian w zapisach umów dotyczących realizacji 

operacji wybranych do finansowania w ramach ogłoszonych przez LGD naborów: 

1/2016 Wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez dotacje do inwestycji 

rozwojowych tworzących nowe miejsca pracy, 2/2016 Wspieranie tworzenia nowych 

przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA, otworzyła i poprowadziła Pani Bożena 

Gmyrek Przewodnicząca Rady.  

 Na posiedzenie Rady w dniu 19.12.2017r. przybyło 10 członków Rady, potwierdzając 

przybycie w liście obecności. W posiedzeniu Rady uczestniczyli także Prezes Zarządu Pan 

Wiesław Bembenek, Dyrektor Biura Pani Agata Szmulik oraz Pracownik ds. wdrażania 

projektów Pani Mirosława Marszałek-Pełzak.  

Na podstawie listy obecności Przewodnicząca Rady, stwierdziła prawomocność 

posiedzenia i został przedstawiony Radnym porządek obrad.  

 

Przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej.  Zostały zgłoszone kandydatury Pani 

Katarzyny Makarskiej oraz Pani Katarzyny Homa. Obydwie osoby wyraziły zgodę na 

pełnienie tej funkcji. Przeprowadzono głosowanie.  

Za kandydaturą Pani Katarzyny Makarskiej było 9 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się od 

głosu 1. 

Za kandydaturą Pani Katarzyny Homa było 9 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 1. 

 

Posiedzenie zostało zwołane w związku z prośbami Beneficjentów: 

I) Damiana Mól, wniosek przekazany przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego, Departament PROW, Oddział Kontroli Zamówień Publicznych, wpłynął 

w dniu 11.12.2017 r. dotyczy zaopiniowania zmiany terminu złożenia wniosku o płatność 

końcową na miesiąc styczeń 2018 r. 

II) ARBUD Firma Usługowo Handlowa Urban Arkadiusz, wniosek od beneficjenta 

wpłynął w dniu 12.12.2017 r. dotyczy zaopiniowania zmiany terminu złożenia wniosku 

o płatność końcową na miesiąc luty 2018 r. 

Przewodnicząca Rady poprosiła zebranych o wprowadzenie do porządku obrad wydania 

opinii w związku z prośbą  

III) Agnieszki Daraż- Pierożyńskiej "4 BODY", której wniosek wpłynął 18.12.2017 r. 

i dotyczy zaopiniowania zmiany terminu złożenia wniosku o płatność końcową na miesiąc 

marzec 2018 r. 

 

Zebrani Radni nie wnieśli uwag i porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
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I. Przewodnicząca Rady poinformował, że opiniowaniu zostanie poddany wniosek: 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 2/2016/5 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Damian Mól 

Tytuł operacji: „Otworzenie firmy Wytnij-to.pl Damian Mól i stworzenie nowego miejsca 

pracy w miejscowości Markowa”. 

 

Wniosek o zaopiniowanie zmian Umowy zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Podkarpackiego 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 10 szt. Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 10 szt.  

Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr interesów -  10 osób. Z oceny wniosku nikt się 

nie wyłączył. 

Na podstawie Karty Parytetów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 10 szt. 

kart do głosowania, zebrała 10 szt. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. 

Nie stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

10 Członków Rady uznało operację za zgodną z LSR, w tym z programem. 

 

Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy 

Przewodnicząca Rady odczytała treść uchwały nr X/106/17 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 10 członków Rady, za przyjęciem Uchwały 

głosowało 10, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0. 

W związku z powyższym pozytywnie zaopiniowano wniosek Gminy Rokietnica o zmianę 

umowy i wyrażono zgodę na zmianę zapisów dotyczących przesunięcia terminu złożenia 

wniosku o płatność końcową do 31.01.2018r.  

 

II. Przewodnicząca Rady poinformowała, że opiniowaniu zostanie poddany wniosek: 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2016/12 
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Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: ARBUD Firma Usługowo Handlowa Urban 

Arkadiusz 

Tytuł operacji: Uruchomienie i prowadzenie myjni samochodowej. 

 

Wniosek o zaopiniowanie zmian Umowy zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Podkarpackiego 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 10 szt. Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 10 szt.  

Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr interesów -  10 osób. Z oceny wniosku nikt się 

nie wyłączył.  

Na podstawie Karty Parytetów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 10 szt. 

kart do głosowania, zebrała 10 szt. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. 

Nie stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

10 Członków Rady uznało operację za zgodną z LSR, w tym z programem. 

 

Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy 

Przewodnicząca Rady odczytała treść uchwały nr X/107/17 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 10 członków Rady, za przyjęciem Uchwały 

głosowało 10, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0. 

W związku z powyższym pozytywnie zaopiniowano wniosek Gminy Rokietnica o zmianę 

umowy i wyrażono zgodę na zmianę zapisów dotyczących przesunięcia terminu złożenia 

wniosku o płatność końcową do 28.02.2018r. 

 

III. Przewodnicząca Rady poinformował, że opiniowaniu zostanie poddany wniosek: 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2016/6 

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 

 



4 
 

Wniosek o zaopiniowanie zmian Umowy zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Podkarpackiego 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 10 szt. Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 10 szt.  

Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr interesów -  10 osób. Z oceny wniosku nikt się 

nie wyłączył.  

Na podstawie Karty Parytetów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 10 szt. 

kart do głosowania, zebrała 10 szt. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. 

Nie stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

10 Członków Rady uznało operację za zgodną z LSR, w tym z programem. 

 

Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy 

Przewodnicząca Rady odczytała treść uchwały nr X/108/17 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 10 członków Rady, za przyjęciem Uchwały 

głosowało 10, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0. 

W związku z powyższym pozytywnie zaopiniowano wniosek Gminy Rokietnica o zmianę 

umowy i wyrażono zgodę na zmianę zapisów dotyczących przesunięcia terminu złożenia 

wniosku o płatność końcową do 31.03.2018r. 

 

 

Na tym posiedzenie Rady zakończono. 

 

 

 

          Sekretarz Rady     Przewodnicząca Rady 

 

 Krystyna Sówka     Bożena Gmyrek 

 


