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Łapanów, 11.04.2017 r.  

 

PROTOKÓŁ 

Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA 

 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  „DOLINA RABY” 

 

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” odbyło się w dniu 

11.04.2017 r. o godzinie 16:30 w Domu Kultury w Łapanowie.  

 

Przedmiotowe posiedzenie dotyczyło weryfikacji wyników oceny operacji w zakresie 

kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach  w ramach następujących naborów:  

 3/2017 –  rozwój działalności gospodarczej (Przedsięwzięcie 2.3.2 „Pozostała 

działalność”). 

 

Przed otwarciem posiedzenia, Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na 

liście obecności. Obecni członkowie Rady według listy obecności stanowiącej załącznik do 

niniejszego protokołu. Ponadto na posiedzeniu obecni byli Krzysztof Kwatera – Prezes 

Zarządu LGD, Pracownicy Biura – Patryk Paszkot, Katarzyna Kołodziej i Marlena 

Ruśkowska. 

Członkowie Rady, którzy nie uczynili tego wcześniej wypełnili deklarację poufności, oraz 

oświadczenie na potrzeby określenia grup interesu i oddali je Przewodniczącemu Rady. Na tej 

podstawie uzupełniono rejestr interesów. 

 

Po zapoznaniu się z protestami członkowie Rady, którzy nie uczynili tego wcześniej złożyli 

wypełnione deklaracje bezstronności i przekazali je Przewodniczącemu Rady. 

 

 

 Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Sprawdzenie quorum i parytetów. 

3. Wybór Sekretarza Posiedzenia. 

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

5. Omówienie protestów, które wpłynęły do LGD w ramach naborów  wniosków o 

przyznanie pomocy w zakresie „rozwój działalności gospodarczej” 

6. Zapoznanie się z opinią  Zespołu Konkursowego. 

7. Rozpatrzenie protestów. 

8. Podjęcie uchwał i wydanie opinii. 

9. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 



 

10. Zamknięcie obrad. 

Przebieg posiedzenia:  

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia  

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady – Tadeusz Olszewski. Przewodniczący powitał 

zebranych i podziękował za przybycie. 

 

Ad. 2. Sprawdzenie quorum i parytetów.  

Pan Tadeusz Olszewski na podstawie listy obecności ustalił quorum. Obecni – 13 osób - 

według załączonej listy obecności.  

 

Pan Tadeusz Olszewski na podstawie listy obecności ustalił quorum. Obecni – 13 osób - 

według listy obecności.  

Przewodniczący poinformował, że 3 członków Rady nie złożyło oświadczeń na potrzeby 

określenia grup interesu w związku z oceną i wyborem operacji do finansowania w ramach 

RLKS, dlatego też nie zostali ujęci w rejestrze interesów (w rejestrze widnieje 21 członków 

Rady). W związku z powyższym Przewodniczący zobowiązał Biuro LGD do niezwłocznego 

ponownego poinformowania tych członków o konieczności przedłożenia przedmiotowego 

oświadczenia najpóźniej na kolejne posiedzenie Rady LGD. Na podstawie Rejestru Interesów 

określono następujące grupy interesu: 

Podstawową (tożsamą z sektorami):  

Sektora Publicznego – 4 osoby – 30,77 %  

Sektora Społecznego – 6 osoby – 46,15 %  

Sektora Gospodarczego – 3 osoby – 23,08 % 

Innych grup interesu nie stwierdzano. 

Dodatkowo zgodnie z § 6 Regulaminu Rady Przewodniczący poinformował, że zachowane są 

parytety sektorowe.  

 

Przewodniczący zapytał czy dane zawarte w Rejestrze Interesów są aktualne i czy nie 

nastąpiła jakaś zmiana w danych członków Rady. Obecni Członkowie Rady poinformowali 

Przewodniczącego, że nie nastąpiły żadne zmiany i określenie grup interesów zostało 

dokonane na podstawie Rejestru Interesu z dn.11.04.2017 r.  

 

Ad. 3 Wybór Sekretarza Posiedzenia.  

Przewodniczący poprosił o zgłoszenie kandydatur na wybór Sekretarz Posiedzenia. 

Członkowie Rady zaproponowali aby Sekretarzem Posiedzenia została Pani Maria Węglarz, 

która nie wyraził sprzeciwu. Zatem zgodnie z §16 ust.1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia 

przystąpiono do podjęcia Uchwały proceduralnej w sprawie wyboru Sekretarza Posiedzenia 

Rady, o następującej treści:  

 

Uchwała proceduralna w sprawie wyboru Sekretarza Posiedzenia Rady:  

Na podstawie § 8 ust.3 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Dolina Raby”, uchwala się, co następuje: 

§1. 



 

1. Dokonuje się wyboru Sekretarza Posiedzenia Rady w osobie Pani Marii Węglarz. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Quorum zostało zachowane.  

 

Ad.4  Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

Pan Tadeusz Olszewski  odczytał proponowany porządek obrad.  Propozycja została przyjęta 

jednomyślnie zatem przystąpiono do podjęcia Uchwały proceduralnej w sprawie 

zatwierdzenia porządku obrad na posiedzeniu Rady, o następującej treści:  

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia porządku obrad na posiedzeniu Rady:  

Na podstawie §16 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Dolina Raby”, uchwala się, co następuje: 

§1. 

Zatwierdza się porządek obrad na  posiedzeniu Rady w dniu 11.04.2017 r.,  

o następującej treści:  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Sprawdzenie quorum i parytetów. 

3. Wybór Sekretarz Posiedzenia. 

4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

5. Omówienie protestów, które wpłynęły do LGD w ramach naborów  wniosków o 

przyznanie pomocy w zakresie „rozwój działalności gospodarczej” 

6. Zapoznanie się z opinia  Zespołu Konkursowego. 

7. Rozpatrzenie protestów. 

8. Podjęcie uchwał i  wydanie opinii . 

9. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

10. Zamknięcie obrad 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Ad.5. Omówienie protestów, które wpłynęły do LGD w ramach naborów  wniosków  

o przyznanie pomocy w zakresie „rozwój działalności gospodarczej” 

 

Przewodniczący poinformował, że do Biura LGD wpłynęło 2 protesty dotyczące operacji: 

1. „Rozwój działalności gospodarczej poprzez budowę budynku usługowego 

przeznaczonego na warsztat samochodowy” objętej wnioskiem złożonym przez Miąsko 

Sławomir P.H.U. „MS-BLACH AUTO” 

 



 

2. „Rozwinięcie działalności gospodarczej Grupy Inwestor Sp. z o.o. poprzez zakup 

nowoczesnych wózków widłowych oraz pompy ciepła” objętej wnioskiem złożonym przez 

Grupa Inwestor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

 

Pierwszy protest wpłynął do biura LGD w dniu 4.04.2017 r., a drugi 5.04.2017 r. Oba 

protesty wpłynęły do biura w przewidzianym zgodnie z procedurami terminie. 

 

Przewodniczący przed przystąpieniem do omawiania protestów, dokonał analizy złożonych 

przez członków Rady deklaracji bezstronności oraz rejestru interesów. Następnie 

poinformował, że żaden z obecnych członków Rady nie wskazał powiązania  

z Wnioskodawcami w deklaracjach bezstronności, nie istnieje konflikt interesów i wszyscy 

członkowie uczestniczą w weryfikacji dokonanej przez Radę oceny operacji oraz  

w podejmowaniu Uchwał.  

Wszyscy członkowie Rady otrzymali protesty oraz opinie Zespołu Konkursowego w celu 

zapoznania się. 

Następnie Przewodniczący  poprosił pracowników Biura o omówienie protestów. Pracownicy 

Biura LGD omówili treść złożonych protestów, a następnie oddali głos Przewodniczącemu 

Rady.  

 

Ad.6. Zapoznanie się z opinią  Zespołu Konkursowego 

Przewodniczący Rady przedstawił Członkom Rady opinię Zespołu Konkursowego w zakresie 

złożonych protestów. Przewodniczący zapytał członków Rady czy wnoszą uwagi, do 

przedstawionych przez Zespół Konkursowy opinii. Uwag nie wniesiono.  

 

Ad.7. Rozpatrzenie protestów 

 

Rada LGD rozpoczęła rozpatrywanie protestów wg kolejności wpływu do Biura LGD. 

1)  

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Miąsko Sławomir 

P.H.U. „MS – 

BLACH” 

Rozwój działalności gospodarczej poprzez 

budowę budynku usługowego przeznaczonego 

na warsztat samochodowy 

10/3/2017 

 

Rada LGD dokonała weryfikacji oceny i przystąpiono do głosowania: 

 

a) nad zarzutem do kryterium operacji nr 1 „Innowacyjność projektu” 

Za uwzględnieniem zarzutu: 

za: 0 ; przeciw: 13; wstrzymało się od głosu: 0 

Za odrzuceniem zarzutu: 

za: 13 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  



 

 

b) nad pozostałymi zarzutami niedotyczącym kryteriów 

 

Za uwzględnieniem zarzutów: 

za: 0 ; przeciw: 13; wstrzymało się od głosu: 0 

Za odrzuceniem zarzutów: 

za: 13 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

Następnie Rada wypracowała stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego 

rozstrzygnięcia, które poddano pod głosowanie.  

 

Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia w/w stanowiska przedstawiały się następująco: 

za: 13 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

2)  

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Grupa Inwestor 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

działalności gospodarczej Grupy Inwestor Sp. z 

o.o. poprzez zakup nowoczesnych wózków 

widłowych oram pompy ciepła 

12/3/2017 

 

Rada LGD dokonała weryfikacji oceny i przystąpiono do głosowania: 

 

a) nad zarzutem dotyczącym oceny wstępnej w zakresie zgodności z PROW 

 

Za uwzględnieniem zarzutu: 

za: 0 ; przeciw: 13; wstrzymało się od głosu: 0 

Za odrzuceniem zarzutu: 

za: 13 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

Następnie Rada wypracowała stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego 

rozstrzygnięcia, które poddano pod głosowanie. Wyniki głosowania w sprawie przyjęcia w/w 

stanowiska przedstawiały się następująco: 

za: 13 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Ad.8. Podjęcie uchwał i wydanie opinii 

 

W stosunku do weryfikacji wyników dokonanej przez Radę oceny operacji w zakresie 

zarzutów podnoszonych przez Wnioskodawców w protestach w ramach naborów 3/2017, 

Rada LGD podjęła decyzje w formie Uchwał w sprawie braku podstaw do zmiany podjętych 

decyzji w dniu 20.03.2017 r.  

Wyniki głosowania w sprawie przyjętych Uchwał przedstawiały się następująco: 

 

UCHWAŁA NR V/17/01 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Dolina Raby” w 

sprawie zajęcia stanowiska na temat protestu dotyczącego operacji „Rozwój działalności 

gospodarczej poprzez budowę budynku usługowego przeznaczonego na warsztat 

samochodowy” objętej wnioskiem złożonym przez Miąsko Sławomir P.H.U. „MS-BLACH 

AUTO  w ramach naboru przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

”Dolina Raby” w terminie od 30.01.2017 r. do 13.02.2017 r. w zakresie rozwijania działalności 

gospodarczej. 

 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 13 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

UCHWAŁA NR V/17/2 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Dolina Raby” w 

sprawie zajęcia stanowiska na temat protestu dotyczącego operacji  „Rozwinięcie działalności 

gospodarczej Grupy Inwestor Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnych wózków widłowych 

oram pompy ciepła” objętej wnioskiem złożonym przez Grupa Inwestor Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w ramach naboru przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania ”Dolina Raby” w terminie od 30.01.2017 r. do 13.12.2017 r. w zakresie 

rozwijania działalności gospodarczej. 

 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 13 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ad.9. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

Nie było wolnych wniosków i zapytań. 

Ad.10. Zamknięcie obrad 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady.  

 

 

 

……………………………...      ………………………… 

Sekretarz Posiedzenia       Przewodniczący Rady 

Maria Węglarz        Tadeusz Olszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


