
 

 

 

Połaniec, 30 kwietnia 2018 r. 

 

 

 

Protokół z Posiedzenia Rady 

LGD Dorzecze Wisły 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły 

Sala Konferencyjna UMiG Połaniec, ul Ruszczańska 27 

 

W dniu 30 kwietnia 2018 r. odbyło się Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania – Dorzecze Wisły, zgodnie z zapisami Procedury wyboru i oceny operacji  

w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD. Na 

posiedzeniu oceniono i wybrano wnioski, które wpłynęły do Biura LGD – Dorzecze Wisły 

w ramach konkursów ogłoszonych na realizację LSR: 

1) Nabór wniosków nr 13/2018 w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów 

gospodarczych (3 kwietnia – 16 kwietnia 2018 r.) 

2) Nabór wniosków nr 14/2018 w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Działania niekomercyjne 

tworzące warunki do aktywności mieszkańców (3 kwietnia – 16 kwietnia 2018 r.) 

 

Porządek Posiedzenia 

1. Przywitanie uczestników. 

2. Stwierdzenie quorum i zapoznanie uczestników z porządkiem obrad. 

3. Wybór Protokolanta Posiedzenia Rady. 

4. Omówienie i weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy dla konkursu nr 13/2018  

w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych. 

5. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji  

wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu 13/2018. 

a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji o konkursie, 

złożonych wnioskach i wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy 

analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę, 



 

 

b) podpisanie przez członków Rady LGD deklaracji o bezstronności i zachowania 

tajemnicy dotyczącej wniosków, 

c) podpisanie rejestru interesów członków Rady LGD, 

d) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru operacji listy 

bezstronnych członków Rady do wyboru operacji, 

e) przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać 

poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru, 

f) przeprowadzenie oceny spełniania przez operacje kryteriów wyboru i ustalenie 

liczby punktów przez każde zadanie na podstawie kart oceny oraz umieszczenie 

projektów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia na liście operacji 

według liczby uzyskanych punktów, 

g) przystąpienie do głosowania nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości  punktów dla 

operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów, 

h) podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy, 

i) podjęcie Uchwały Rady w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria 

i wybranych do wsparcia oraz w razie konieczności podjęcie Uchwały w sprawie 

przyjęcia listy operacji niewybranych.   

6. Omówienie i weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy dla Przedsięwzięcia 1.2.1 

Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców. 

7. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych 

            kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu 14/2018. 

a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji o konkursie, złożonym 

wniosku i wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy 

możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę, 

b) podpisanie przez członków Rady LGD deklaracji o bezstronności i zachowania 

tajemnicy dotyczącej wniosków, 

c) podpisanie rejestru interesów członków Rady LGD, 

d) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru operacji listy 

bezstronnych członków Rady do wyboru operacji, 

e) przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać 

poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru, 

f) przeprowadzenie oceny spełniania przez operacje kryteriów wyboru i ustalenie 

liczby punktów na podstawie kart oceny oraz umieszczenie  



 

 

projektów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia na liście operacji 

według liczby uzyskanych punktów, 

g) przystąpienie do głosowania nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości  punktów dla 

operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów, 

h) podjęcie Uchwały w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy, 

i) podjęcie Uchwały Rady w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających kryteria 

i wybranych do wsparcia oraz w razie konieczności podjęcie Uchwały w sprawie 

przyjęcia listy operacji niewybranych.   

8. Dyskusja, wnioski i zapytania. 

9. Zamknięcie Posiedzenia Rady. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady: 

1. Rafał Łysiak – Przewodniczący Rady LGD, 

2. Ewa Lech-Strzępek – Członek Rady LGD, 

3. Marek Sadowski – Członek Rady LGD, 

4. Janina Złotnik – Członek Rady LGD, 

5. Piotr Strzelecki – Członek Rady LGD, 

6. Jacek Tarnowski – Członek Rady LGD, 

7. Wojciech Zdziebko – Członek Rady LGD, 

8. Katarzyna Stępień – Członek Rady LGD. 

 

ROZWÓJ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH – KONKURS 13/2018 

 

Obecni na posiedzeniu Członkowie stwierdzili kworum (8 osób / 15 osób), odczytano Porządek 

obrad, który został przyjęty przez aklamację. Na Protokolanta jednogłośnie wybrany został Pan 

Łukasz Orłowski. Przewodniczący Rady LGD Pan Rafał Łysiak zapoznał Członków Rady  

z wnioskami jakie wpłynęły w ramach konkursu 13/2018 o przyznanie pomocy dla 

Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych. Poinformował również o 

przeprowadzonej w dniu 24 kwietnia przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania 

wyboru operacji przez Radę. Następnie Przewodniczący Rady Pan Rafał Łysiak wszczął 

procedurę oceny zgodności operacji   z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru 

złożonych w ramach konkursu 13/2018: 

 



 

 

 Przewodniczący Rady przedstawił informację o konkursie, złożonych wnioskach   i 

wynikach przeprowadzonej w dniu 24 kwietnia 2018 r. przez Zespół Konkursowy 

analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę. 

 Członkowie Rady podpisali deklarację bezstronności i rejestr grup interesu na ręce 

Przewodniczącego Rady LGD. Wszyscy obecni członkowie Rady LGD podpisali 

zarówno deklarację o bezstronności jak i rejestr interesów grup. W oparciu  

o dokumenty stwierdzono tym samym że co najmniej 50% głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru będzie pochodzić od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi oraz że żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu. 

 W oparciu o podpisane dokumenty sprawdzono parytety równowagi sektorów oraz 

równowagi grup interesu  

 Przygotowywano listę biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji       

o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych oświadczeń.           

W skład Rady weszli: Rafał Łysiak – Przewodniczący Rady, Ewa Lech-Strzępek, 

Marek Sadowski, Janina Złotnik, Piotr Strzelecki, Jacek Tarnowski, Wojciech 

Zdziebko, Katarzyna Stępień. 

 Przewodniczący Rady oczytał Uchwałę Nr 26/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.  

w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru operacji w ramach Konkursu  

nr 13/2018. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 8 głosami. 

 Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady Nr 27/2018 z dnia  

30 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane 

ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru. Uchwała  Rady została 

przyjęta jednogłośnie 8 głosami. 

 Kolejnym krokiem zgodnie z Procedurą wyboru i oceny przeprowadzono ocenę 

spełniania przez 3 wnioski kryteriów wyboru i ustalenie liczby punktów przez każde 

zadanie na podstawie kart oceny oraz umieszczenie projektów spełniających kryteria 

i wybranych do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów . 

 Przystąpiono do głosowania pojedynczo nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości  

punktów dla 3 projektów na podstawie kart oceny operacji według lokalnych 

kryteriów. 

 Przewodniczący Rady odczytał Uchwały Rady  Nr 28/2018 do Nr 30/2018 z dnia 30 

kwietnia 2018  r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach  

 



 

 

 Konkursu nr 13/2018. Uchwały  Rady od nr 28/2018 do nr 30/2018 zostały 

pojedynczo przyjęte jednogłośnie 8 głosami.   

 Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady Nr 31/2018 z dnia  

30 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia listy operacji według liczby uzyskanych  

punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu  

nr 13/2018. Uchwała Rady 31/2018 została przyjęta jednogłośnie 8 głosami.  

 Z uwagi na brak operacji, których w wyniku oceny uznano za niepodlegające dalszej 

ocenie (niezgodne z LSR lub PROW) ze względu na negatywną ocenę dokonaną przez 

członków Zespołu Konkursowego na podstawie Karty 1, przedmiotowej listy nie 

publikuje się. 

 

W ramach Konkursu 13/2018 w dniach 3 kwietnia – 16 kwietnia 2018 r. do biura Lokalnej 

Grupy Działania – Dorzecze Wisły wpłynęło 4 wnioski (w tym 1 wycofany na wniosek 

Wnioskodawcy): 

 Wniosek nr 1/13/2018 złożony przez Firmę Handlowo Usługową Mateusz Trela w dniu 

3 kwietnia 2018 r. o godzinie 8:00, na kwotę 137 300,00 zł wycofany w dniu 13 

kwietnia 2018 r. na wniosek Wnioskodawcy. 

 Wniosek nr 2/13/2018 złożony przez Firmę Handlowo Usługową Mateusz Trela w dniu 

13 kwietnia 2018 r. o godzinie 14:40, na kwotę 185 397,00 zł. Wniosek otrzymał  

32 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów. Operacja 

wybrana do finansowania aczkolwiek operacja nie mieści się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy i zostaje 

umieszczona na tzw. „liście rezerwowej”. 

 Wniosek nr 3/13/2018 złożony przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wojciech 

Cira w dniu 16 kwietnia 2018 r. o godzinie 14:10, na kwotę 128 176,00 zł. Wniosek 

otrzymał 36 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów. 

Operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków  

o przyznanie pomocy i zostaje wybrana do finansowania. 

 Wniosek nr 4/13/2018 złożony przez Sklep Wielobranżowy KASIA Katarzyna Macias 

w dniu 16 kwietnia 2018 r. o godzinie 14:20, na kwotę 144 890,00 zł. Wniosek otrzymał 

35 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów. Operacja mieści  

 



 

 

się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków  

o przyznanie pomocy i zostaje wybrana do finansowania. 

  

 

DZIAŁANIA NIEKOMERCYJNE TWORZĄCE WARUNKI DO AKTYWNOŚCI 

MIESZKAŃCÓW  – KONKURS 14/2018 

 

Drugim z naborów ocenianych przez członków Rady LGD na dzisiejszym posiedzeniu był 

wniosek złożony w ramach konkursu 14/2018. Obecni na posiedzeniu Członkowie stwierdzili 

kworum (8 osób / 15 osób). Protokolantem w dalszym ciągu był Pan Łukasz Orłowski. 

Przewodniczący Rady LGD Pan Rafał Łysiak zapoznał Członków Rady  

z wnioskiem jaki wpłynął do biura LGD w ramach konkursu 14/2018 o przyznanie pomocy dla 

Przedsięwzięcia 1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności 

mieszkańców. Poinformował również o przeprowadzonej w dniu 24 kwietnia przez Zespół 

Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę. Następnie 

Przewodniczący Rady Pan Rafał Łysiak wszczął procedurę oceny zgodności operacji   z LSR  

i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonej w ramach konkursu 14/2018: 

 

 Przewodniczący Rady przedstawił informację o konkursie, złożonym wniosku    

i wynikach przeprowadzonej w dniu 24 kwietnia 2018 r. przez Zespół Konkursowy 

analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę. 

 Członkowie Rady podpisali deklarację bezstronności i rejestr grup interesu na ręce 

Przewodniczącego Rady LGD. Wszyscy obecni członkowie Rady LGD podpisali 

zarówno deklarację o bezstronności jak i rejestr interesów grup.  

 Członkowie Rady podpisali deklarację bezstronności i rejestr grup interesu na ręce 

Przewodniczącego Rady LGD. Wszyscy obecni członkowie Rady LGD podpisali 

zarówno deklarację o bezstronności jak i rejestr interesów grup. W oparciu  

o dokumenty stwierdzono tym samym że co najmniej 50% głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru będzie pochodzić od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi oraz że żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu 

 Przygotowywano listę biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji       

o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych oświadczeń.           

W skład Rady weszli: Rafał Łysiak – Przewodniczący Rady, Ewa Lech-Strzępek,  



 

 

Marek Sadowski, Janina Złotnik, Piotr Strzelecki, Jacek Tarnowski, Wojciech 

Zdziebko, Katarzyna Stępień. 

 Przewodniczący Rady oczytał Uchwałę Nr 32/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.  

w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru operacji w ramach Konkursu  

nr 14/2018. Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 8 głosami. 

 Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady Nr 33/2018 z dnia  

30 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane 

ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru. Uchwała  Rady została 

przyjęta jednogłośnie 8 głosami. 

 Kolejnym krokiem zgodnie z Procedurą wyboru i oceny było przeprowadzenie oceny 

spełniania przez wniosek kryteriów wyboru i ustalenie liczby punktów przez każde 

zadanie na podstawie kart oceny oraz umieszczenie projektów spełniających kryteria 

i wybranych do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów . 

 Przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości  punktów dla  

projektu na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów. 

 Przewodniczący Rady odczytał Uchwały Rady  Nr 34/2018 z dnia 30 kwietnia 2018  

r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach Konkursu  

nr 14/2018. Uchwała  Rady od nr 34/2018 została przyjęta jednogłośnie 8 głosami.   

 Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady Nr 35/2018 z dnia  

30 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia listy operacji według liczby uzyskanych 

punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu  

nr 13/2018. Uchwała Rady 35/2018 została przyjęta jednogłośnie 8 głosami.  

 Z uwagi na brak operacji, których w wyniku oceny uznano za niepodlegające dalszej 

ocenie (niezgodne z LSR lub PROW) ze względu na negatywną ocenę dokonaną 

przez członków Zespołu Konkursowego na podstawie Karty 1, przedmiotowej listy 

nie publikuje się. 

 

W ramach Konkursu 14/2018 w dniach 3 kwietnia – 16 kwietnia 2018 r. do biura Lokalnej 

Grupy Działania – Dorzecze Wisły wpłynął 1 wniosek: 

 Wniosek nr 1/14/2018 złożony przez Stowarzyszenie „Nasze Rytwiany” w dniu  

16 kwietnia 2018 r. o godzinie 13:20, na kwotę 194 514,00 zł. Wniosek otrzymał  

21 pkt., czym spełnił wymóg uzyskania minimalnej liczby punktów. Operacja mieści  



 

 

się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków  

o przyznanie pomocy i zostaje wybrana do finansowania. 

 

W ostatniej części posiedzenia Członkowie Rady nie wnosili innych spraw pod obrady.  

W związku z czym Przewodniczący Rady, Pan Rafał Łysiak podziękował wszystkim 

Członkom Rady za przybycie i na tym zakończono Posiedzenie. 

 

 

 

                                                 Protokolant 

                                                                                                                                                                 / Łukasz Orłowski / 

 


