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PROTOKÓŁ  Z POSIEDZENIA 
RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA  

„DOLIN Ą WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”   
W DNIU 04.04.2017 

 
W związku ze złożonymi protestami przez wnioskodawców w dniu 02.03.2017 roku odbyło 

się posiedzenie odwoławcze Rady LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. W posiedzeniu udział 
wzięło 12 z 13  członków Rady. 

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady Pan Mariusz Sienkiewicz 
poinformował zebranych o prawomocności posiedzenia. Następnie przedstawił porządek 
posiedzenia Rady w dniu 04.04.2017, który przedstawiał się następująco: 
 

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, 
2. Wybór członków komisji skrutacyjnej, 
3. Przyjęcie porządku obrad, 
4. Rozpatrzenie przez Radę LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” uwag samorządu 

województwa do protestów złożonych w I naborze wniosków zgłoszonych przez Samorząd 
Województwa  w stosunku do zgłoszonych następujących protestów:  

a) Marian Górny – nr wniosku LGD-DWiLS/I/2/1.1.2.RDG/2016, tytuł projektu „Rozwój 
działalności gospodarczej w zakresie utworzenia wypożyczalni sprzętu rekreacyjno – 
turystycznego oraz stworzenia toru treningowego dla pojazdów typu Quad i samochodów 
elektrycznych dla dzieci”, 

b) Kamil Bocian – nr wniosku LGD-DWiLS/I/4/1.1.2.RDG/2016, tytuł projektu „Rozwój 
prowadzonej działalności o produkcję gier mobilnych”; 

5. Dokonanie ponownej oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze lub braku wyboru 
operacji do finansowania i ustaleniu kwoty wsparcia, 

6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru lub braku wyboru operacji do finansowania i ustaleniu 
kwoty wsparcia, 

7. Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez Radę 
uchwał, 

8. Odniesienie się do pisma samorządu województwa z 16.03.2017 w sprawie oczywistych 
omyłek i złożenia wyjaśnień. Dokonanie korekty dokumentów i przyjęcia stanowiska w 
sprawie zgłaszanych przez samorząd województwa uwag. 

9. Wolne głosy, wnioski i zapytania, 
10. Zamknięcie obrad. 

 

Po zapoznaniu zebranych z porządkiem obrad, Przewodniczący Rady LGD zarządził głosowanie 
nad zatwierdzeniem przedstawionego porządku obrad. Za przyjęciem porządku obrad było                          
12 członków Rady. 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do komisji 
skrutacyjnej. Z racji pełnionej funkcji sekretarza Rady zgłosiła się Pani Beata Gozdal.  Z sali 
zgłoszono Panią Ewę Gizę. Zebrani w głosowaniu jednogłośnie opowiedzieli się za takim składem 
komisji skrutacyjnej. 

Po wyborze komisji skrutacyjnej Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że przed 
ponowną oceną wniosków w ramach których wpłynęły protesty, członkowie Rady są obowiązani 
wypełnić deklarację bezstronności. Jeśli jednak zachodzi konflikt interesów o którym mowa                         
w § 4 pkt 5 Regulaminu Rady, członek Rady winien nie wypełniać deklaracji bezstronności w 
stosunku do danej operacji oraz opuścić salę na czas procedowania nad operacją. Informacja o 
wyłączeniu jest również odnotowywana przez komisję skrutacyjną w Rejestrze interesów.  
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Członkowie Rady obecni na sali stwierdzili, że z żadnym z dwóch wnioskodawców, którzy złożyli 
protesty nie są związani konfliktem interesów. 

Kolejnym punktem było zbadanie przez Przewodniczącego Rady czy zachowane są parytety 
sektorowe na posiedzeniu. Zgodnie z listą obecności sektor publiczny reprezentowało 33,3% 
członków Rady, sektor gospodarczy 25% składu Rady a sektor społeczny w tym mieszkańców 
41,7% członków Rady obecnych na posiedzeniu. 

W kolejnym punkcie zebrania Przewodniczący Rady zapoznał wszystkich członków Rady z treścią 
pism, jakie otrzymała LGD w związku z posiedzeniem Rady w dniu 02.03.2017 weryfikującym 
decyzje Rady z dnia 11.01.2017 w związku ze złożonymi protestami przez wnioskodawców. 
Następnie Przewodniczący Rady zapoznał ponownie zebranych z treścią złożonych odwoływał się 
przy tym do elementów wniosków i biznes planów do których wnioskodawcy podnosili zarzuty w 
protestach. 

Po omówieniu protestów Rada przystąpiła do dokonanie ponownej oceny operacji oraz podjęcie 
decyzji o wyborze operacji do finansowania  i ustaleniu kwoty wsparcia. 

1. operacja, nr LGD - DWiLS/I/2/1.1.2.RDG/2016,  pt. „Rozwój działalności gospodarczej w 
zakresie utworzenia wypożyczalni sprzętu rekreacyjno-turystycznego oraz stworzenia toru 
treningowego dla pojazdów typu Quad i samochodów elektrycznych dla dzieci”,   złożona przez 
Górny Marian, Antoniówka 42, 21-102 Ostrówek. W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną 
Strategią Rozwoju wzięło udział 9 członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady 
uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju.  
Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych kryteriów wyboru 
operacji poprzez wypełnienie karty oceny. W trakcie ponownej oceny zwrócono szczególna uwagę 
zarówno na zarzuty podnoszone w proteście przez wnioskodawcę, jak również uwagi i sugestie 
podnoszone przez samorząd województwa w piśmie z dnia 16.03.2017 roku. Komisja skrutacyjna 
po zapoznaniu się z wypełnionymi kartami stwierdziła 12 głosów oddanych ważnych. Średnia 
liczba uzyskanych przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 17.  
Operacja nie uzyskała minimalnej wymaganej w działaniu rozwijanie działalności gospodarczej 
punktacji, która wynosi 18 punktów.  
 
 
2. operacja, nr LGD - DWiLS/I/4/1.1.2.RDG/2016, pt. „Rozwój prowadzonej działalności 
gospodarczej o produkcję gier mobilnych”, złożona przez Bocian Kamil, Wólka Mieczysławska 21, 
21-136 Firlej. W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 12 
członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną 
z Lokalną Strategią Rozwoju. 
Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych kryteriów wyboru 
operacji poprzez wypełnienie karty oceny. W trakcie ponownej oceny zwrócono szczególna uwagę 
zarówno na zarzuty podnoszone w proteście przez wnioskodawcę, jak również uwagi i sugestie 
podnoszone przez samorząd województwa w piśmie z dnia 16.03.2017 roku. Komisja skrutacyjna 
po zapoznaniu się z wypełnionymi kartami stwierdziła 12 głosów oddanych ważnych. Średnia 
liczba uzyskanych przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 15.  
Operacja nie uzyskała minimalnej wymaganej w działaniu rozwijanie działalności gospodarczej 
punktacji, która wynosi 18 punktów.  
 
 
 Następnie Rada zajęła się przyjęciem uchwał. Głosowanie nad przyjęciem poszczególnych 
uchwał przedstawiało się następująco: 
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Numer 
uchwały 

Głosy za przyj ęciem 
uchwały 

Głosy przeciw 
przyj ęciu 
uchwały 

Ogółem głosów  Członkowie 
Rady wył ączeni 

z głosowania 
nad uchwał ą 

I/48/17 12 0 12 0 
I/49/17 12 0 12 0 

 
 
 

W następnym punkcie posiedzenia Rady odniesiono się do pisma samorządu województwa 
z dnia 16.03.2017 roku w sprawie oczywistych omyłek i konieczności złożenia wyjaśnień. 
Rada po dokonaniu analizy pisma Rada naniosła sugerowane przez samorząd województwa 
poprawki.  
 

Wobec braku wniosków członków Rady, Przewodniczący zarządził zamknięcie posiedzenia 
w dniu 04.04.2017 i podziękował zebranym za przybycie. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
    Beata Gozdal                                                                               Mariusz W. Sienkiewicz 

 

Sekretarz Rady LGD                                                                       Przewodniczący Rady LGD 


