
Protokół z posiedzenia Rady dotyczącego rozpatrzenia złożonego protestu   

1. Data i miejsce posiedzenia: 

Kargowa, 19.04.2018 r. 

 

2. Uczestnicy posiedzenia: 

W posiedzeniu uczestniczyło 4 na 7 członków Rady: 

- Jerzy Jaszczak (reprezentuje czynnik gospodarczy) – Przewodniczący Rady, 

- Stanisław Daszkiewicz (reprezentuje czynnik społeczny) – Zastępca Przewodniczącego Rady, 

- Ewa Woś (reprezentuje czynnik publiczny) – Sekretarz Rady, 

- Grażyna Znamirowska-Szwarc (reprezentuje czynnik społeczny) 

oraz  

- Paulina Gołek – pracownik LGD ds. obsługi Rady i przeprowadzania naborów 

 

3. Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie i sprawdzenie quorum, 

2. Rozpatrzenie złożonego protestu od wyniku wyboru wniosku nr 11/R/3/2018 wnioskodawcy 

NZOZ Rehabilitacja Lecznicza Elżbieta Brychcy, który powoduje, że operacja nie mieści się w 

limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 3/2017 w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”  objętego PROW 2014-2020 w zakresie tematycznym 

operacji - Rozwijanie działalności gospodarczej, 

3. Podjęcie uchwał dotyczących rozstrzygnięcia  w sprawie protestu od wyniku wyboru wniosku 

nr 11/R/3/2018 

4. Zakończenie posiedzenia. 

 

4. Przebieg posiedzenia, oceny i głosowania nad wnioskami: 

 

Ad 1.  

Otwarcia zebrania dokonał Przewodniczący Rady. Stwierdził, że na 7 członków Rady obecnych na 

posiedzeniu są 4 osoby, zatem jest quorum. Oznajmił, że na posiedzeniu reprezentowany jest każdy 

sektor: publiczny - 1 osoba, gospodarczy – 1 osoba, społeczny – 2 osoby, w związku z czym 

zachowany jest parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 i Rada może 

podejmować prawomocne uchwały. Nie stwierdzono zależności między członkami Rady a 

Wnioskodawcą, nikt nie wyłączył się z obrad nad wnioskiem. 

 

Ad 2. 

Przedstawiono złożony protest od oceny wniosku nr 11/R/3/2018, który powoduje, że operacja nie 

mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków nr 3/2017 w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”  objętego PROW 2014-2020 w zakresie tematycznym operacji - 

Rozwijanie działalności gospodarczej, 

 

Przedmiotem zarzutu była zaniżona ocena projektu w wymienionym przez wnioskodawcę kryterium 

nr 10: Zamieszkanie, oddział lub siedziba na terenie LSR.   

 

 W dokonanej ocenie wniosku uchwałą nr X/103/2018 z dnia 20.03.2018 r.  nie przyznano punktów w 

tym kryterium. 

Uzasadnienie pierwotnej oceny: wnioskodawca nie wykazał, że zamieszkuje lub prowadzi działalność 

(ma siedzibę)  na terenie objętym LSR od min. 3 lat 

We wniosku w polu B.III.1.4 Uzasadnienie zgodności z celami LSR i kryteriami wyboru operacji LGD, 

wnioskodawca nie  uzasadnił zamieszkiwania ani prowadzenia działalności gospodarczej na terenie 

objętym LSR, napisał tylko: „Operacja realizowana będzie na terenie LGD RK”; we wniosku w części 

B.II.7. adres podmiotu podano jako adres siedziby: Obra ul. Wolsztyńska 10B 64-200 Wolsztyn, w 

związku z czym w pierwotnej ocenie nie przyznano punktów w tym zakresie. 



Po wniesieniu protestu przez Wnioskodawcę dotyczącego tego kryterium, Rada postanowiła przyznać 

punkty w tym zakresie, gdyż zgodnie z wpisem w CEiDG siedziba wnioskodawcy znajduje się na 

terenie objętym LSR od min. 3 lat. 

 

Ad 3. 

Po uwzględnieniu protestu i przeprowadzeniu ponownej  oceny projektu, wniosek nr 11/R/3/2018 

uzyskał w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru 45,00 punktów. Jednogłośnie przyjęto uchwałę 

nr XI/123/2018 na mocy której wniosek został wybrany do realizacji; znalazł się na miejscu: 12  listy 

wybranych operacji – po protestach, przyjętej jednogłośnie uchwałą nr XI/124/2018; nadal nie mieści 

się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze nr 3/2018. 

 

Ad 4. 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia, przewodniczący podziękował wszystkim za pracę i 

zakończył posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Pracownik ds. obsługi Rady       Przewodniczący Rady 

/-/ Paulina Gołek        /-/ Jerzy Jaszczak 

 

 


