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Protokół  

z XVI posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”  

w sprawie procedury wyboru operacji przez LGD prowadzonej w ramach naboru 

wniosków nr R/2/2011; M/2/2011 

z dnia  9 czerwca 2011 roku 

 

 

W zebraniu uczestniczyli Członkowie Rady według załączonych list obecności: 

Biernacki Tomasz; 

Furmanek Wojciech; 

Kapusta Ireneusz; 

Klamczyński Jan; 

Kubacka Krystyna; 

Łopaciński Andrzej; 

Moskwa Anna; 

Siwonia Alina; 

Stępień Bożena; 

Wcisło Stanisław; 

 

Posiedzenie 9 czerwca otworzyły Przewodniczący Rady LGD Pan Wojciech Furmanek, który 

zebrał podpisy członków na liście obecności po czym stwierdził quorum i poprawność 

niniejszego posiedzenia i przystąpił do dalszych obrad. Zaakceptowano wcześniej program 

posiedzenia, który przedstawia się następująco: 

1. Stwierdzenie quorum; 

2. Procedura oceny bezstronności członków Rady i wykluczenia oceny poszczególnych 

wniosków; 

3. Sporządzenie listy bezstronnych członków; 

4. Dyskusja nad poszczególnymi wnioskami; 

5. Głosowanie nad zgodnością poszczególnych wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju; 

6. Ocena poszczególnych wniosków pod kątem kryteriów lokalnych; 

7. Sporządzenie listy ocenionych operacji; 

8. Wybór operacji przeznaczonych do wsparcia; 

9. Wolne wnioski; 

10. Zamknięcie posiedzenia; 
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Ad 1 i 2,3. 

Quorum stwierdzono na podstawie listy obecności. 

Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” – Pan Witold Kowal przedstawił 

szczegóły przeprowadzonego naboru wniosków. Poinformował, iż w ramach naboru 

dotyczącego działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” złożono 1 

wniosek opiewający na kwotę 19 835,00 zł wnioskowanej pomocy, natomiast alokacja 

środków na nabór w ramach tego działania wynosiła  550 000,00 zł. W ramach naboru 

wniosków z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wpłynęło 4 wnioski  na 

łączną kwotę 510 434,00 zł wnioskowanej pomocy, natomiast alokacja środków w ramach 

tego działania wynosiła  500 000,00 zł. Dyrektor Biura - Pan Witold Kowal omówił  

przesłanki wykluczenia Członka Rady LGD z dyskusji i głosowania nad oceną 

poszczególnych wniosków, które zostały określone w § 21 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy 

Działania „Białe Ługi”. Po przedstawieniu reguł dotyczących stwierdzania bezstronności 

Członków Rady rozpoczęto procedowanie nad poszczególnymi wnioskami, które w stosunku 

do każdego wniosku rozpoczynało się od przedstawienia podstawowych informacji 

dotyczących danego wniosku, które umożliwiały stwierdzenie ewentualnego występowania 

przesłanek wykluczenia Członka Rady. Następnie obecni na posiedzeniu Członkowie Rady 

składali na ręce Przewodniczącego deklarację o bezstronności wobec konkretnej operacji lub 

wykluczali się z dyskusji i głosowania nad wnioskiem jeżeli takowego oświadczenia nie 

złożyły. Po złożeniu oświadczenia o bezstronności lub wykluczeniu się z dyskusji  

i głosowania nad poszczególna operacją przez wszystkich obecnych na posiedzeniu 

Członków Rady, przechodzono do przyjęcia uchwały, w której znajdowały się: 

1. Lista bezstronnych członków Rady LGD mogących wziąć udział  

w dyskusji i głosowaniu nad oceną wniosku; 

2. Listę członków Rady LGD, którzy nie podpisali oświadczenia  

o bezstronności nie mogących wziąć udział w dyskusji i głosowaniu na oceną 

wniosku. 

Uchwały  numeru 1/R-2-2011 oraz 1/M-2-2011 do 4/M-2-2011 poszczególnych wniosków 

stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 4 i 5, 6. 

Zdecydowano, że ze względu na małą liczbę wniosków o przyznanie pomocy ich treść ma 

zostać przytoczona na posiedzeniu Rady a Członkowie Rady dokonają ich oceny tuż po 

odczytaniu i przeprowadzeniu debaty na ich temat. Zadecydowano, że ocena poszczególnych 
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wniosków będzie odbywać się według schematu: odczytanie streszczeń poszczególnych 

operacji (przygotowanych niezależnie od siebie przez Członka Rady LGD oraz pracownika 

Biura LGD), dyskusja nad wnioskiem, ocena jego zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. 

Operacje uznane za zgodne z LSR zostaną ocenione według lokalnych kryteriów wyboru. 

Głosowanie, zgodnie z procedurą oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg 

lokalnych kryteriów wyboru, odbywa się poprzez wypełnienie kart oceny operacji. Za ocenę 

uznaje się średnią liczbę punktów otrzymanych z oceny przeprowadzonej przez Członków 

Rady biorących udział w głosowaniu.  Wyniki oceny Przewodniczący Rady umieszcza na 

liście operacji wybranych i niewybranych. 

1.Ocena wniosku Gratki Danuty; pt.” Podniesienie atrakcyjności turystycznej gospodarstwa   

agroturystycznego "Gratka"” poprzez uruchomienie nowych usług”; zarejestrowanego pod nr 

R/2/2011/1  Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: Alina Siwonia. 

Uchwała nr 2/R-2-2011 w sprawie uznania operacji o nr R/2/2011/1 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 13,90 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

 

Po zakończeniu oceny wniosków złożonych w ramach działania „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej” rozpoczęto ocenę operacji z zakresu „ Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”.  

 

1. Ocena wniosku Królik Marioli  pt. „Magdalenka M- Catering regionalny” 

zarejestrowanego pod nr M/2/2011/1. Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: Wojciech 

Furmanek. Uchwała nr 5/M-2-2011 w sprawie uznania operacji o nr M/2/2011/1 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 13,11 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 
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2.Ocena wniosku Zgrzebnickiego Roberta pt. „Utworzenie nowej atrakcji turystycznej  

w postaci pola paintbollowego”; zarejestrowanego pod nr M/2/2011/2. Członkowie Rady 

wykluczeni z głosowania:  Bożena Stępień i Tomasz Biernacki.  

Uchwała nr 6/M-2-2011 w sprawie uznania operacji o nr M/2/2011/2 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 8 za, przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 13,75 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

3. Ocena wniosku "Wizard" Karola Błaszczyka; pt. „Rozwój firmy poprzez wprowadzenie 

innowacyjnej oferty” zarejestrowanego pod nr M/2/2011/3.  

Członkowie Rady wykluczeni z głosowania:  Wojciech Furmanek.  

Uchwała nr 7/M-2-2011 w sprawie uznania operacji o nr M/2/2011/3 za niezgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 6 za, braku 

głosów przeciwnych i 3 wstrzymujących się. Została umieszczona na liście operacji 

niewybranych. 

4. Ocena wniosku Daszko Elżbiety pt. „Sklep-Market Spożywczo-Przemysłowy” 

zarejestrowanego pod nr M/2/2011/4. Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: Wojciech 

Furmanek. 

Uchwała nr 8/M-2-2011 w sprawie uznania operacji o nr M/2/2011/4  za niezgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 7 za, przy braku 

głosów przeciwnych i 2 wstrzymujących się. Została umieszczona na liście operacji 

niewybranych. 

 

Ad. 7. 

Po dokonaniu oceny poszczególnych wniosków pod kątem zgodności z Lokalną Strategią 

Rozwoju sporządzono listę operacji  wybranych do finansowania w ramach LSR z informacją 

operacji mieszczących i niemieszczących się w limicie środków. Następnie Rada LGD 

zatwierdziła listy przyjętą uchwałą nr 9/M-2-2011 oraz uchwałą nr 3/R-2-2011 dotyczącą 

przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w ramach LSR z informacją operacji 

mieszczących i niemieszczących się w limicie środków Uchwała została przyjęta stosunkiem 

głosów: 10 za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Listy stanowią 

załączniki do uchwały. 
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 Uchwałą nr 10/M-2-2011 zatwierdzono listę operacji niewybranych – zgodnych z Lokalną 

Strategią Rozwoju, ale nie uzyskały kryterium minimum oraz niezgodnych z Lokalną 

Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się. Lista stanowi załącznik do uchwały. 

Następnie dokonano przeliczenia wnioskowanych kwot pomocy zawartych w poszczególnych 

wnioskach w celu stwierdzenia, które z wniosków, zgodnie z kolejnością miejsc na liście 

ocenionych operacji, mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na nabór, w ramach 

którego odbyło się niniejsze posiedzenie Rady LGD. Ustalono, iż operacje ocenione, wg 

lokalnych kryteriów wyboru operacji mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na 

procedowany nabór. 

Ad. 6. 

Mając na uwadze limit środków przeznaczonych na  poszczególne nabory oraz zasady 

wyboru operacji określone w procedurze wyboru operacji oraz § 6 ust. 1 pkt. 3 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 

działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013, Rada LGD dokonała zatwierdzenia wyboru lub niewybrania 

poszczególnych operacji do finansowania w ramach LSR. 

 

W ramach naboru na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. 

 

1. Uchwałą nr 4/R-2-2011 wybrano operację o nr R/2/2011/1 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  

Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, wykluczona została:  Alina Siwonia  

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy  braku głosów przeciwnych 

 i wstrzymujących się. 

 

W ramach naboru „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

 

1. Uchwałą nr 11/M-2-2011 wybrano operację o nr M/2/2011/1 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  

Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, wykluczony został: Wojciech Furmanek. 

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących się. 
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2. Uchwałą nr 12/M-2-2011 wybrano operację o nr M/2/2011/2 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  

Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, wykluczeni zostali: Bożena Stępień  

i Tomasz Biernacki. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 8 za, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się. 

 

Uchwały Rady LGD przyjęte na niniejszym posiedzeniu nie są ostateczne i mogą się zmienić 

do czasu zakończenia całej procedury wyboru operacji. W przypadku nie wpłynięcia odwołań 

od decyzji organu decyzyjnego, które są zgodne pod względem formalnym, lub braku 

konieczności zmian przyjętych uchwał podjęte decyzje co do poszczególnych wniosków  

i rozstrzygnięć stają się prawomocne. 

Wobec braku innych wniosków Członków Rady posiedzenie zostało zamknięte. 


