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Zabór,  09.03.2017 r. 

 

 

PROTOKÓŁ  

I Posiedzenia Rady Stowarzyszenia 

w ramach naborów numer I/2017 oraz II/2017 dla Poddziałania 19.2 Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

 w Siedzibie Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”  

w Zaborze, ul. Lipowa 1,  

w dniu 9 marca 2017 r. godz. 9:00 

 

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady Stowarzyszenia oraz pracownicy Biura 

LGD, zgodnie z załączoną Listą obecności. 

 

Tematyka spotkania, zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania: 

 

1. Otwarcie I Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”. 

2. Przyjęcie porządku spotkania. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) sposobu oceny kryterium nr 2  (wersja papierowa i elektroniczna są tożsame) oraz 

kryterium 10 (wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki) w ramach Karty 

oceny formalnej; 

b) sposobu oceny kryterium nr 7 w ramach Karty oceny formalnej, w zakresie 

sprawdzenia czy kwota wnioskowanego dofinansowania mieści się w limitach 

ustalonych dla danego Wnioskodawcy i dla danej operacji; 

c) określenia minimalnego progu procentowego możliwych do zdobycia punktów w 

ramach lokalnych kryteriów wyboru, który potwierdzać będzie, że dana operacja 

uznawana jest za innowacyjną oraz operację realizowaną z uwzględnieniem zasad 

ochrony środowiska naturalnego i klimatu 

4. Przedstawienie Listy wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach odpowiedzi 

na: 

a) Nabór nr 1/2017 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Przedsięwzięcie 1.1.1 Budowa, 

przebudowa miejsc związanych z turystyką i rekreacją w tym wodną na obszarze 

LGD; 

b) Nabór nr 2/2017 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu 
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Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Przedsięwzięcie 3.1.1 

Podejmowanie działalności gospodarczej. 

5. Złożenie przez Członków Rady oświadczenia o zapoznaniu się ze wszystkimi 

wnioskami. 

6. Uzupełnienie przez członków Rady rejestru powiązań z wnioskodawcami. 

7. Złożenie przez Członków Rady Deklaracji poufności i bezstronności. 

8. Przeprowadzenie oceny operacji w ramach operacji złożonych w odpowiedzi na Nabór 

nr 1/2017. 

 

8.1 Omówienie wyników oceny wstępnej wniosków (według kryteriów formalnych) 

przeprowadzonej przez Pracowników Biura LGD oraz podjęcie przez Radę decyzji 

w sprawie wyników oceny. 

8.2 Omówienie wyników prac oraz rekomendacji Zespołu roboczego ds. oceny 

zgodności operacji w ramach LSR z warunkami przyznania pomocy określonymi w 

PROW na lata 2014-2020 oraz podjęcie przez Radę decyzji w sprawie wyników 

oceny. 

8.3 Dokonanie przez Radę oceny wniosków o przyznanie pomocy w zakresie spełnienia 

przez operacje kryteriów zgodności z LSR i PROW (wynikiem będzie Lista operacji 

zgodnych z LSR). 

8.4 Dokonanie przez Radę oceny wniosków o przyznanie pomocy w zakresie lokalnych 

kryteriów wyboru (dla Przedsięwzięć: 1.1.1 – Budowa, przebudowa wraz z 

wyposażeniem miejsc związanych z  turystyką i rekreacją,  w  tym wodną na 

obszarze  LGD). 

8.5 Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do realizacji operacji oraz stworzenie listy 

operacji wybranych). 

 

9. Przeprowadzenie oceny operacji w ramach operacji złożonych w odpowiedzi na Nabór 

nr 2/2017. 

 

9.1 Omówienie wyników oceny wstępnej wniosków (według kryteriów formalnych) 

przeprowadzonej przez Pracowników Biura LGD oraz podjęcie przez Radę decyzji 

w sprawie wyników oceny. 

9.2 Omówienie wyników prac oraz rekomendacji Zespołu roboczego ds. oceny 

zgodności operacji w ramach LSR z warunkami przyznania pomocy określonymi w 

PROW na lata 2014-2020 oraz podjęcie przez Radę decyzji w sprawie wyników 

oceny. 

9.3 Dokonanie przez Radę oceny wniosków o przyznanie pomocy w zakresie spełnienia 

przez operacje kryteriów zgodności z LSR i PROW (wynikiem będzie Lista operacji 

zgodnych z LSR). 

9.4 Dokonanie przez Radę oceny wniosków o przyznanie pomocy w zakresie lokalnych 

kryteriów wyboru (dla Przedsięwzięć: 3.1.1 –Wsparcie finansowe na podejmowanie 
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działalności gospodarczej). 

9.5 Podjęcie uchwał w sprawie wyboru do realizacji operacji oraz stworzenie listy 

operacji wybranych). 

 

10. Sprawy zgłoszone przez Członków Rady.  

11. Zamknięcie spotkania. 

 

 

 

Ad.1. Otwarcie I Posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Między Odrą a Bobrem”. 

 

Pani Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Iwona Brzozowska powitała przybyłych 

członków Rady i omówiła Program posiedzenia, który stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

Odniosła się również wstępnie do spotkania zespołu roboczego ds. oceny zgodności 

operacji w ramach LSR z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-

2020, które odbyło się w dniach 23-24 lutego 2017 roku. Pani Przewodnicząca przedstawiła 

skład zespołu, krótko omówiła wątpliwości związane z interpretacją niektórych zapisów karty 

zgodności z PROW, które nasunęły się podczas prac zespołu, odniosła się również do 

korespondencji prowadzonej przez Biuro LGD z Departamentem PROW w przedmiotowym 

zakresie (wspomniana korespondencja została przekazana do wglądu członkom Rady).  

Poinformowała zebranych, że wyniki prac zespołu w odniesieniu do każdego z ocenianych 

projektów, przedstawi i omówi szczegółowo w punktach 8 i 9 porządku obrad. Zaznaczyła, że 

są to tylko rekomendacje zespołu roboczego i każdy z członków Rady ma możliwość 

zgłoszenia zmian na każdym etapie rozpatrywania Wniosku o Przyznanie Pomocy.  

 

Ad.2. Przyjęcie porządku spotkania. 

 

Stwierdzono obecność 9 członków Rady Stowarzyszenia, reprezentujących wszystkie 

sektory (tj. publiczny, gospodarczy i społeczny oraz mieszkańców). Przewodnicząca Rady 

poinformowała, że zgodnie z Listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu, 

zachowane zostało quorum, w związku z czym posiedzenie może się odbyć, a decyzje podjęte 

przez Rade będą wiążące.  

Przeliczone zostały parytety. Stwierdzono, że sektor publiczny reprezentowany jest 

przez 4 osoby (44,4%), sektor gospodarczy również przez 4 osoby (44,4%), sektor społeczny 

reprezentuje 7 osób (co stanowi 77,7% niemniej jednak, ze względu na fakt, że 

stowarzyszenia, które są reprezentowane przez członków Rady oraz stowarzyszenia, w 

których działają Członkowie Rady mają różne cele statutowe, nie można uznać, że 

reprezentują tę samą grupę interesu, więc przyjęto, że został zachowany parytet w tym 

sektorze), mieszkańców reprezentowały 2 osoby (22%). 

Następnie pani Przewodnicząca Rady spytała zgromadzonych, czy mają uwagi do 

http://www.miedzyodraabobrem.pl/
mailto:lgd@miedzyodraabobrem.pl


„STOWARZYSZENIE - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
 

MIĘDZY ODRĄ A BOBREM” 
66-003 Zabór, ul. Lipowa  1 

NIP  973-092-72-40   

 

 tel. 068-320 13 55, fax. 068-320 13 55 
 www.miedzyodraabobrem.pl   lgd@miedzyodraabobrem.pl  

 
 

 

zaproponowanego porządku obrad. Jednogłośnie zaakceptowano porządek spotkania. 

 

Ad.3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) sposobu oceny kryterium nr 2 (wersja papierowa i elektroniczna są tożsame) oraz 

kryterium 10 (wniosek zawiera wszystkie wymagane załączniki) w ramach Karty 

oceny formalnej; 

 

Pani Brzozowska zarządziła głosowanie nad uchwałą: 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/01/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: sposobu oceny kryterium nr 2 (wersja 

papierowa i elektroniczna są tożsame) oraz kryterium 10 (wniosek zawiera wszystkie 

wymagane załączniki) w ramach Karty oceny formalnej została przyjęta jednomyślnie 9 

głosami za. 

Głosy za – 9 

Głosy przeciw – 0 

Wstrzymało się -  0 

liczba osób uprawnionych do głosowania - 9 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 9 

liczba wykluczonych z głosowania - 0 

 

b) sposobu oceny kryterium nr 7 w ramach Karty oceny formalnej, w zakresie 

sprawdzenia czy kwota wnioskowanego dofinansowania mieści się w limitach 

ustalonych dla danego Wnioskodawcy i dla danej operacji; 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/02/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: sposobu oceny kryterium nr 7 w ramach Karty 

oceny formalnej, w zakresie sprawdzenia, czy kwota wnioskowanego dofinansowania mieści 

się w limitach ustalonych dla danego Wnioskodawcy i dla danej operacji  została przyjęta 8 

głosami za z pośród 9 uprawnionych do głosowania. 

Głosy za – 8 

Głosy przeciw – 1 

Wstrzymało się – 0 

liczba osób uprawnionych do głosowania - 9 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 9 

liczba wykluczonych z głosowania - 0 

 

c) określenia minimalnego progu procentowego możliwych do zdobycia punktów w 
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ramach lokalnych kryteriów wyboru, który potwierdzać będzie, że dana operacja 

uznawana jest za innowacyjną oraz operację realizowaną z uwzględnieniem zasad 

ochrony środowiska naturalnego i klimatu 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/03/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: określenia minimalnego progu procentowego 

możliwych do zdobycia punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru, który potwierdzać 

będzie, że dana operacja uznawana jest za innowacyjną oraz operację realizowaną z 

uwzględnieniem zasad ochrony środowiska naturalnego i klimatu została przyjęta 

jednomyślnie 9 głosami za. 

Głosy za – 9 

Głosy przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

liczba osób uprawnionych do głosowania - 9 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 9 

liczba wykluczonych z głosowania – 0 

 

 

Ad.4 Przedstawienie listy wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach 

odpowiedzi na: 

a) Nabór nr 1/2017 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Przedsięwzięcie 1.1.1 Budowa, 

przebudowa miejsc związanych z turystyką i rekreacją w tym wodną na obszarze 

LGD; 

b) Nabór nr 2/2017 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Przedsięwzięcie 3.1.1 

Podejmowanie działalności gospodarczej. 

 

Pani Przewodnicząca przedstawiła Listy złożonych wniosków, które są załącznikiem do 

niniejszego protokołu. W tym momencie pan Dariusz Trzaska reprezentujący sektor 

gospodarczy,  musiał opuścić posiedzenie z  powodów osobistych. W związku z przewagą 

grupy interesu przedstawicieli sektora publicznego pan Mariusz Pacholak wyłączył się 

z dalszej części posiedzenia. 

 

 

Ad. 5, 6, 7 Złożenie przez Członków Rady: oświadczenia o zapoznaniu się ze wszystkimi 

wnioskami, Deklaracji poufności i bezstronności oraz uzupełnienie Rejestru powiązań: 
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W tej części obrad wszyscy członkowie Rady wypełnili ww. dokumenty, po czym 

nastąpiło ponowne przeliczenie parytetów. Stwierdzono, że sektor publiczny reprezentowany 

jest przez 3 osoby (42,8%), sektor gospodarczy również przez 3 osoby (42,8%), sektor 

społeczny reprezentuje 6 osób (85,7%) natomiast mieszkańców reprezentuje 1 osoba 

(14,2%). Tak jak poprzednio stwierdzono, że ze względu na zupełnie odmienny obszar 

działania stowarzyszeń, reprezentanci sektora społecznego nie stanowią grupy interesu i tym 

samym ponownie parytety zostały zachowane. 

 

 

Ad. 8 Przeprowadzenie oceny operacji w ramach operacji złożonych w odpowiedzi na 

Nabór nr 1/2017. 

 

 

 Pani Przewodnicząca, mając na względzie przyjęty porządek posiedzenia Rady oraz 

uwzględniając wygodę osób oceniających, przypomniała członkom Rady w jakiej kolejności 

i w jakim zakresie będzie prowadzona ocena poszczególnych operacji. Zaznaczyła, że każdy 

z projektów będzie oceniany w pełnym zakresie (tj. weryfikacja będzie obejmowała wszystkie 

etapy oceny), według kolejności wynikającej z numerów nadanych przez Biuro LGD podczas 

rejestracji wniosków. W pierwszej kolejności omówione zostaną wyniki oceny wstępnej 

(według kryteriów formalnych) przeprowadzonej przez Pracowników Biura LGD, następnie 

omówione zostaną rekomendacje Zespołu roboczego ds. oceny zgodności operacji w ramach 

LSR z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020, po czym 

każdorazowo członkowie Rady przystąpią do oceny w zakresie spełnienia przez daną 

operację kryteriów zgodności z LSR i PROW, a następnie projekt zostanie poddany weryfikacji 

według lokalnych kryteriów wyboru. 

Uwzględniając zakres oceny wstępnej, Pani Brzozowska zaproponowała żeby ten 

konkretny etap oceny wyjątkowo omówić blokowo, tj. jednocześnie dla wszystkich operacji. Po 

krótkiej dyskusji członkowie Rady przychylili się do przedstawionej propozycji. Pani 

Przewodnicząca omówiła w jaki sposób Pracownicy Biura LGD ocenili poszczególne operacje 

i zarządziła głosowanie w przedmiotowej sprawie. W wyniku głosowania członkowie Rady 

przyjęli jednomyślnie Listę operacji zweryfikowanych pod względem formalnym w ramach 

Naboru 1/2017, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosy za – 7 

Głosy przeciw – 0  

Wstrzymało się - 0  

liczba osób uprawnionych do głosowania - 7 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 7 

liczba wykluczonych z głosowania - 0 

 

Przystąpiono do omówienia oraz oceny wniosku nr: I/01/066/1/2017, którego 

wnioskodawcą jest pani Marta Słodnik. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację zgodności 
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z PROW i LSR oraz otrzymał 89/100 możliwych do zdobycia punktów w ramach oceny wg 

kryteriów lokalnych. 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/04/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: dokonania wyboru operacji została przyjęta 

jednomyślnie 7 głosami za. 

Głosy za – 7 

Głosy przeciw – 0  

Wstrzymało się - 0  

liczba osób uprawnionych do głosowania - 7 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 7 

liczba wykluczonych z głosowania - 0 

 

 

Przystąpiono do oceny operacji nr: I/02/073/1/2017 złożonej przez Gminę Czerwieńsk. 

Ze względu na powiązania z wnioskodawcą z oceny projektu wykluczyła się pani Zofia 

Dokowicz, ponieważ zasiada ona w Radzie Gminy Czerwieńsk. Po przeliczeniach parytetów 

okazało się, że na 6 osób uprawnionych do głosowania 3 osoby reprezentują sektor 

gospodarczy, w związku z tym pan Piotr Pruszkowski dobrowolnie wyłączył się z omawiania 

wniosku. Ponadto pani Przewodnicząca wyjaśniła na czym polega i kiedy występuje efekt 

deadweight i jak się go liczy, poinformowała również o tym, że Kierownik Biura Joanna 

Charewicz-Ostrowska policzyła ten efekt dla każdego z wniosków, na okoliczność posiedzenia 

Rady. Wniosek Gminy Czerwieńsk przeszedł pozytywną weryfikację zgodności z PROW i LSR 

oraz otrzymał 77/100 możliwych do zdobycia punktów w ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/05/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: dokonania wyboru operacji została przyjęta 5 

głosami za. 

Głosy za – 5 

Głosy przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

liczba osób uprawnionych do głosowania - 5 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 5 

liczba wykluczonych z głosowania - 2 

 

Następnym wnioskodawcą była Gmina Kolsko (wniosek nr: I/03/075/1/2017), dlatego 

Pani Przewodnicząca wykluczyła się z oceny, a jej obowiązki przejął Wiceprzewodniczący pan 

Grzegorz Doszel. Również i tym razem sektor gospodarczy miałby przewagę, dlatego pan 
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Witold Baumann wyłączył się z tej części obrad. Przystąpiono do oceny wniosku. Wniosek 

przeszedł pozytywną weryfikację zgodności z PROW i LSR oraz otrzymał 88 /100 możliwych 

do zdobycia punktów w ramach oceny wg kryteriów lokalnych.  

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/06/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: dokonania wyboru operacji została przyjęta 5 

głosami za. 

Głosy za – 5 

Głosy przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

liczba osób uprawnionych do głosowania - 5 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 5 

liczba wykluczonych z głosowania - 2 

 

 

Kolejny wniosek nr: I/04/076/1/2017, także złożyła Gmina Kolsko, dlatego również 

omawiano go w 5 osobowym składzie. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację zgodności z 

PROW i LSR oraz otrzymał 97,60/100 możliwych do zdobycia punktów w ramach oceny wg 

kryteriów lokalnych.  

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/07/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: dokonania wyboru operacji została przyjęta 5 

głosami za. 

Głosy za – 5 

Głosy przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

liczba osób uprawnionych do głosowania - 5 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 5 

liczba wykluczonych z głosowania - 2 

 

W 7 osobowym składzie przystąpiono do omówienia wniosku  nr: I/05/077/1/2017, 

którego wnioskodawcą jest pan Roman Myszyński. Pan Sławomir Białkowski zgłosił 

zastrzeżenia posiłkując się użytym przez wnioskodawcę w powyższym wniosku 

sformułowaniem, że zamieszkuje na terenie miasta Zielona Góra. Wszyscy członkowie Rady 

zgodzili się, że w karcie zgodności z warunkami określonymi w PROW 2014-2020 musi zostać 

odnotowane, że miejsce zamieszkania osoby fizycznej nie znajduje się na obszarze wiejskim 

objętym LSR. Pani Brzozowska poinformowała członków Rady o tym, iż zespół roboczy 

dodatkowo nie stwierdził pośród przedłożonych załączników obecności dokumentu: 

„Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji - Obliczenie wartości bieżącej netto – 

oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM”. Z treści Wniosku o Przyznanie 

Pomocy wynika, że utworzona w wyniku realizacji projektu infrastruktura będzie miała 
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charakter ogólnodostępny, jednak nie ma w nim mowy o bezpłatności. Wywołana została 

burzliwa dyskusja, a wniosek wzbudził duże wątpliwości oceniających. Ostatecznie wniosek 

otrzymał negatywną ocenę w zakresie zgodności operacji z warunkami określonymi w PROW 

oraz w zakresie zgodności z PROW i LSR, dlatego ocena pod względem lokalnych kryteriów 

nie została przeprowadzona. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/08/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: niewybrania operacji do realizacji została 

przyjęta 7 głosami za. 

Głosy za – 7 

Głosy przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0 

 liczba osób uprawnionych do głosowania - 7 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 7 

liczba wykluczonych z głosowania - 0 

 

Następnym wnioskodawcą był pan Sławomir Czarnota, nr wniosku: I/06/078/1/2017. 

Stwierdzono, że wniosek jest niemal identyczny z poprzednim i budzi te same kontrowersje. 

Wniosek otrzymał negatywną ocenę w zakresie zgodności operacji z warunkami określonymi 

w PROW oraz w zakresie zgodności z PROW i LSR, dlatego ocena pod względem lokalnych 

kryteriów nie została podjęta. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/09/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: niewybrania operacji do realizacji została 

przyjęta jednomyślnie 7 głosami za. 

Głosy za – 7 

Głosy przeciw – 0  

Wstrzymało się - 0  

liczba osób uprawnionych do głosowania - 7 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 7 

liczba wykluczonych z głosowania - 0 

 

 

 Kolejny wniosek nr: I/07/082/1/2017 złożony został przez Gminę Nowogród 

Bobrzański. Powstała dyskusja na temat konieczności bądź braku konieczności uzyskania 

przez wnioskodawcę dla tego typu inwestycji decyzji środowiskowej. Wniosek przeszedł 

pozytywnie weryfikację zgodności z PROW i LSR oraz otrzymał 84,29/100 możliwych do 

zdobycia punktów w ramach oceny wg kryteriów lokalnych. 
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Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/10/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: dokonania wyboru operacji została przyjęta 

jednomyślnie 7 głosami za. 

Głosy za – 7 

Głosy przeciw – 0  

Wstrzymało się - 0  

liczba osób uprawnionych do głosowania - 7 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 7 

liczba wykluczonych z głosowania - 0 

 

 

Przystąpiono do omówienia wniosku nr: I/08/083/1/2017, którego wnioskodawcą jest 

Gmina Trzebiechów. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację zgodności z PROW i LSR 

oraz otrzymał 63,29/100 możliwych do zdobycia punktów w ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych.  

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/11/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: dokonania wyboru operacji została przyjęta 

jednomyślnie 7 głosami za. 

Głosy za – 7 

Głosy przeciw – 0  

Wstrzymało się - 0  

liczba osób uprawnionych do głosowania - 7 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 7 

liczba wykluczonych z głosowania - 0 

 

 

Po zakończeniu oceny poszczególnych operacji Pani Przewodnicząca poinformowała, 

że w oparciu o przyjęte przez członków Rady uchwały w sprawie dokonania wyboru operacji 

oraz niewybrania operacji do realizacji, stworzone zostały następujące dokumenty: 

1. Lista operacji zgodnych z LSR w ramach Nabory 1/2017. 

2. Lista wybranych operacji w ramach Naboru 1/2017. 

Obie listy stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Członkowie Rady zapoznali się z dokumentami nie zgłaszając do nich uwag. 

 

Ad. 9 Przeprowadzenie oceny operacji w ramach operacji złożonych w odpowiedzi na 

Nabór nr 2/2017. 

 

Przyjmując sposób procedowania analogiczny do zastosowanego względem operacji 
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poddanych ocenie w ramach 8 punktu porządku obrad, Pani Przewodnicząca zaproponowała 

żeby również w ramach operacji złożonych w Naborze 2/2017, etap oceny wstępnej 

wyjątkowo omówić blokowo, tj. jednocześnie dla wszystkich operacji. I tym razem członkowie 

Rady przychylili się do przedstawionej propozycji. Pani Przewodnicząca omówiła w jaki 

sposób Pracownicy Biura LGD ocenili poszczególne operacje i zarządziła głosowanie 

w przedmiotowej sprawie. W wyniku głosowania członkowie Rady przyjęli jednomyślnie 7 

głosami Listę operacji zweryfikowanych pod względem formalnym w ramach Naboru 2/2017, 

która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Głosy za – 7 

Głosy przeciw – 0  

Wstrzymało się - 0  

liczba osób uprawnionych do głosowania - 7 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 7 

liczba wykluczonych z głosowania - 0 

 

Zanim rozpoczęto obradowanie nad wnioskiem nr: I/01/008/2/2017, pan Białkowski 

wykluczył się z jego oceny, ponieważ pozostaje w związku małżeńskim z wnioskodawczynią, 

panią Agata Białkowską. Mając na względzie parytety pani Dokowicz wyłączyła się z tej części 

obrad. Pani Przewodnicząca przedstawiając rekomendacje zespołu roboczego zauważyła, że 

Pani Białkowska wskazała we wniosku, iż jest właścicielem lokalu mieszkalnego, jednak nie 

załączyła żadnego dokumentu, który by o tym świadczył. Członkowie Rady przychylili się do 

przedmiotowej rekomendacji. Ostatecznie wniosek przeszedł pozytywną weryfikację 

zgodności z PROW i LSR oraz otrzymał 105/105 możliwych do zdobycia punktów w ramach 

oceny wg kryteriów lokalnych.  

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/12/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: dokonania wyboru operacji została przyjęta 5 

głosami za. 

Głosy za – 5 

Głosy przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

liczba osób uprawnionych do głosowania - 5 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 5 

liczba wykluczonych z głosowania - 2 

 

Również przy ocenie wniosku nr: I/02/020/2/2017, złożonego przez pana Andrzeja 

Białkowskiego obecni byli członkowie Rady z wyłączeniem pana Białkowskiego i pani 

Dokowicz. Ponownie stwierdzono, że wnioskodawca nie przedłożył, dokumentów 

potwierdzających posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, w której działalność będzie 

prowadzona, natomiast w treści wniosku wskazał, że posiada zgodę na dysponowanie 
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nieruchomością w wymaganym zakresie. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację 

zgodności z PROW i LSR oraz otrzymał 87/105 możliwych do zdobycia punktów w ramach 

oceny wg kryteriów lokalnych.  

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/13/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: dokonania wyboru operacji została przyjęta 5 

głosami za. 

Głosy za – 5 

Głosy przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

liczba osób uprawnionych do głosowania - 5 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 5 

liczba wykluczonych z głosowania - 2 

 

  Następny Wniosek o Przyznanie Pomocy nr: I/03/037/2/2017 został złożony przez 

panią Katarzynę Czetowicz. Wniosek omówiony został już w 7 osobowym składzie i przeszedł 

pozytywnie weryfikację zgodności z PROW i LSR oraz otrzymał 82,57/105 możliwych do 

zdobycia punktów w ramach oceny wg kryteriów lokalnych.. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/14/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: dokonania wyboru operacji została przyjęta 7 

głosami za. 

Głosy za – 7 

Głosy przeciw – 0  

Wstrzymało się - 0  

liczba osób uprawnionych do głosowania - 7 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 7 

liczba wykluczonych z głosowania - 0 

 

 Kolejny wniosek o numerze: I/04/044/2/2017, który omawiano złożony został przez 

pana Janusza Mowczana. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację zgodności z PROW 

i LSR oraz otrzymał 88,14/105 możliwych do zdobycia punktów w ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/15/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: dokonania wyboru operacji została przyjęta 

jednomyślnie 7 głosami za. 

Głosy za – 7 
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Głosy przeciw – 0  

Wstrzymało się - 0  

liczba osób uprawnionych do głosowania - 7 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 7 

liczba wykluczonych z głosowania - 0 

 

Omówiono i oceniono wniosek pana Deniza Kurta o numerze: I/05/046/2/2017. 

Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację zgodności z PROW i LSR oraz otrzymał 64,43/105 

możliwych do zdobycia punktów w ramach oceny wg kryteriów lokalnych. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/16/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: niewybrania operacji do realizacji została 

przyjęta jednomyślnie 7 głosami za. 

Głosy za – 7 

Głosy przeciw – 0  

Wstrzymało się - 0  

liczba osób uprawnionych do głosowania - 7 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 7 

liczba wykluczonych z głosowania - 0 

 

Następnie przystąpiono do oceny Wniosku o Przyznanie Pomocy nr: I/06/051/2/2017, 

który złożył pan Krzysztof Krzeszowski. Pani Zofia Dokowicz wykluczyła się z oceny, ponieważ 

zasiada w Zarządzie tego samego Stowarzyszenia co wnioskodawca. Dla zachowania 

odpowiedniego udziału każdej z grup interesu z oceny wyłączył się także pan Witold 

Baumann. Podjęta została dyskusja, dotycząca CEIDG. Stwierdzono, że w ewidencji widnieje 

Krzysztof Krzeszowski, który prowadzi działalność gospodarczą oferującą usługi geodezyjne 

na Dolnym Śląsku. Z uwagi na to, że nie wszyscy beneficjenci podali nr NIP, który poza 

nieudostępnianym w CEIDG nr PESEL, jest jedynym identyfikatorem umożliwiającym rzetelną 

weryfikację czy osoba figurująca w rejestrze jest osobą, która złożyła WoPP, zakończono 

dyskusję. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację zgodności z PROW i LSR oraz otrzymał 

70/105 możliwych do zdobycia punktów w ramach oceny wg kryteriów lokalnych. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/17/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: dokonania wyboru operacji została przyjęta 5 

głosami za. 

Głosy za – 5 

Głosy przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

liczba osób uprawnionych do głosowania - 5 
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liczba osób biorących udział w głosowaniu - 5 

liczba wykluczonych z głosowania - 2 

 

Kolejne oceny dotyczyły wniosku pani Sylwii Wawrzyniak-Bodnar, która złożyła 

wniosek nr: I/08/056/2/2017. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację zgodności z PROW 

i LSR oraz otrzymał 55,14/105 możliwych do zdobycia punktów w ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych.. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/18/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: niewybrania operacji do realizacji została 

przyjęta jednomyślnie 7 głosami za. 

Głosy za – 7 

Głosy przeciw – 0  

Wstrzymało się - 0  

liczba osób uprawnionych do głosowania - 7 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 7 

liczba wykluczonych z głosowania - 0 

 

Przy kolejnym wniosku wykluczył się pan Baumann z powodu bezpośredniego 

pokrewieństwa z wnioskodawcą, panią Justyną Baumann, która złożyła wniosek nr:  

I/09/059/2/2017. Dla zachowania parytetów z oceny projektu wyłączyła się również pani 

Dokowicz. Wywiązała się długa dyskusja na temat garażowania najbardziej kosztownych 

urządzeń poza terenem LSR. Przy czym wnioskodawczyni wskazała we wniosku, iż będzie 

prowadziła działalność zarówno w Zaborze (usługi związane z projektowaniem i utrzymaniem 

ogrodów), jak i Zielonej Górze (usługi kserograficzne). Jako siedzibę firmy wskazała jednak 

Zabór.  Ostatecznie wniosek przeszedł pozytywną weryfikację zgodności z PROW i LSR (przy 

sprzeciwie jednego z członków Rady) oraz otrzymał 89,75/105 możliwych do zdobycia 

punktów w ramach oceny wg kryteriów lokalnych. Podczas oceny niniejszego wniosku wg 

kryteriów lokalnych, pracownik Biura stwierdził, że jeden z członków Rady w sposób 

nieprawidłowy wypełnił kartę oceny. Zgodnie z obowiązującą procedurą, wezwano członka 

Rady do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. Członek Rady nie zdecydował się na 

skorygowanie karty, w związku z powyższym uznano, że karta została wypełniona błędnie, co 

w konsekwencji oznacza uznanie oddanego głosu za głos nieważny. Tym samym 

wyznaczając średnią punktową uzyskaną przez niniejszy projekt podczas oceny wg kryteriów 

lokalnych, nie brano pod uwagę głosu oddanego nieważnie. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/19/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: dokonania wyboru operacji została przyjęta 4 

głosami za. 
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Głosy za – 4 

Głosy przeciw – 1 

Wstrzymało się – 0 

liczba osób uprawnionych do głosowania - 5 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 5 

liczba wykluczonych z głosowania – 2 

 

Następnie omawiany był wniosek nr: I/10/063/2/2017, który złożył pan Daniel 

Mazurkiewicz. Przy tym wniosku członkowie Rady wyrazili wątpliwość w zakresie braku zgody 

(oświadczenia) współwłaściciela lokalu na prowadzenie działalności gospodarczej pod 

adresem wskazanym we wniosku (pomieszczenie biurowe). Wnioskodawca w treści WoPP 

potwierdził jednak, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, której jest 

współwłaścicielem. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację zgodności z PROW i LSR oraz 

otrzymał 57,29/105 możliwych do zdobycia punktów w ramach oceny wg kryteriów lokalnych. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/20/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: niewybrania operacji do realizacji została 

przyjęta jednomyślnie 7 głosami za. 

Głosy za – 7 

Głosy przeciw – 0  

Wstrzymało się - 0  

liczba osób uprawnionych do głosowania - 7 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 7 

liczba wykluczonych z głosowania - 0 

 

Wniosek nr: I/11/064/2/2017 został złożony przez panią Joannę Dokowicz, w związku 

z tym pani Zofia Dokowicz będąca blisko spokrewniona z wnioskodawcą wykluczyła się z tej 

części obrad. Dla zachowania parytetów poszczególnych grup interesów z oceny wycofał się 

pan Piotr Pruszkowski. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację zgodności z PROW i LSR 

oraz otrzymał 93,80/105 możliwych do zdobycia punktów w ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych.. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/21/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: dokonania wyboru operacji została przyjęta 5 

głosami za. 

Głosy za – 5 

Głosy przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

liczba osób uprawnionych do głosowania - 5 
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liczba osób biorących udział w głosowaniu - 5 

liczba wykluczonych z głosowania - 2 

 

Wniosek nr: I/12/065/2/2017 został złożony przez panią Honoratę Ganecką. Panowie: 

Sławomir Białkowski i Witold Baumann zgłosili wątpliwość, gdyż osoba o takim imieniu 

i nazwisku widnieje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jako 

podmiot, który został wykreślony z rejestru w okresie krótszym niż 2 lata wstecz. Po burzliwej 

dyskusji członkowie Rady stwierdzili, że na poziomie LGD nie dysponujemy narzędziami 

umożliwiającymi jednoznaczne stwierdzenie, czy jest to ta sama osoba, bez wezwania 

wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Wniosek przeszedł pozytywną 

weryfikację zgodności z PROW i LSR (przy sprzeciwie trzech członków Rady) oraz otrzymał 

82/105 możliwych do zdobycia punktów w ramach oceny wg kryteriów lokalnych. Podczas 

oceny niniejszego wniosku wg kryteriów lokalnych, pracownik Biura stwierdził, że trzech  

członków Rady w sposób nieprawidłowy wypełniło karty oceny. Zgodnie z obowiązującą 

procedurą, wezwano członków Rady do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. Członkowie 

Rady nie zdecydowali się na skorygowanie kart, w związku z powyższym uznano, że karty 

zostały wypełniona błędnie, co w konsekwencji oznacza uznanie oddanych głosów za głosy 

nieważne. Tym samym wyznaczając średnią punktową uzyskaną przez niniejszy projekt 

podczas oceny wg kryteriów lokalnych, nie brano pod uwagę głosów oddanych nieważnie. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/22/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: dokonania wyboru operacji została przyjęta 4 

głosami za. 

Głosy za – 4 

Głosy przeciw – 3  

Wstrzymało się - 0  

liczba osób uprawnionych do głosowania - 7 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 7 

liczba wykluczonych z głosowania - 0 

 

Kolejny wniosek nr: I/13/067/2/2017, złożony został przez panią Katarzynę Greszczuk. 

Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację zgodności z PROW i LSR oraz otrzymał 84,57/105 

możliwych do zdobycia punktów w ramach oceny wg kryteriów lokalnych. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/23/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: dokonania wyboru operacji została przyjęta 

jednomyślnie 7 głosami za. 

Głosy za – 7 

Głosy przeciw – 0  
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Wstrzymało się - 0  

liczba osób uprawnionych do głosowania - 7 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 7 

liczba wykluczonych z głosowania - 0 

 

Wniosek o Przyznanie Pomocy nr: I/14/069/2/2017, złożony przez Marcina 

Grochowskiego, nie budzi zastrzeżeń z wyjątkiem kwestii decyzji środowiskowej, która 

w ramach naboru 2/2017 nie stanowiła załącznika obowiązkowego. Wniosek przeszedł 

pozytywną weryfikację zgodności z PROW i LSR oraz otrzymał 91/105 możliwych do zdobycia 

punktów w ramach oceny wg kryteriów lokalnych. Przed rozpoczęciem oceny projektu, ze 

względu na powiązania z wnioskodawca z oceny wykluczył się pan Białkowski, dla 

zachowania parytetów z oceny projektu wyłączył się również pan Doszel. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/24/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: dokonania wyboru operacji została przyjęta 5 

głosami za. 

Głosy za – 5 

Głosy przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0 

liczba osób uprawnionych do głosowania - 5 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 5 

liczba wykluczonych z głosowania - 2 

 

 Następnie poddano ocenie wniosek nr: I/15/070/2/2017, został złożony przez pana 

Damiana Sołtysa. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację zgodności z PROW i LSR oraz 

otrzymał 74/105 możliwych do zdobycia punktów w ramach oceny wg kryteriów lokalnych. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/25/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: dokonania wyboru operacji została przyjęta 

jednomyślnie 7 głosami za. 

Głosy za – 7 

Głosy przeciw – 0  

Wstrzymało się - 0  

liczba osób uprawnionych do głosowania - 7 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 7 

liczba wykluczonych z głosowania - 0 

 

 Kolejny wniosek poddany ocenie nr: I/16/072/2/2017, został złożony przez Rafała 

Adamczaka. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację zgodności z PROW i LSR oraz 
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otrzymał 67,43/105 możliwych do zdobycia punktów w ramach oceny wg kryteriów lokalnych.  

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/26/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: dokonania wyboru operacji została przyjęta 

jednomyślnie 7 głosami za. 

Głosy za – 7 

Głosy przeciw – 0  

Wstrzymało się - 0  

liczba osób uprawnionych do głosowania - 7 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 7 

liczba wykluczonych z głosowania - 0 

 

Pani Magdalena Talentowska złożyła Wniosek o Przyznanie Pomocy o numerze: 

I/17/074/2/2017. Członkowie Rady stwierdzili, ze w ramach operacji zachodzi ryzyko 

powiązania projektu z sektorem przetwórstwa ryb, który zgodnie z rozporządzeniem nie 

powinien być wspierany w ramach przedmiotowych naborów. Sam projekt zakłada bowiem 

zakup żywych ryb częściowo do odsprzedaży wprost ze zbiorników, w których ryby będą 

przetrzymywane żywe, częściowo w celu sprzedaży w innej formie. Wątpliwości oceniających 

wzbudziła również wartość wskaźnika NPV, która dla przedmiotowej inwestycji wynosi "0". 

Operacja jest uzasadniona ekonomicznie, jeśli generuje przychody, a jej efektywność 

potwierdza wskaźnik NPV o wartości większej niż "0". Warunek ten nie został spełniony. 

Wniosek otrzymał negatywną weryfikację zgodności z PROW i LSR, dlatego ocena pod 

względem lokalnych kryteriów nie została podjęta. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/27/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: niewybrania operacji do realizacji została 

przyjęta jednomyślnie 7 głosami za. 

Głosy za – 7 

Głosy przeciw – 0  

Wstrzymało się - 0  

liczba osób uprawnionych do głosowania - 7 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 7 

liczba wykluczonych z głosowania - 0 

 

Następnie rozpoczęto omawianie wniosku nr: I/18/080/2/2017, złożonego przez pana 

Łukasza Zamojskiego. Powstały wątpliwości, gdyż w CEIDG widniej informacja o osobie, która 

zamknęła działalność gospodarczą 3 dni po dacie konsultacji wnioskodawcy w Biurze LGD. 

Pan Białkowski zwrócił też uwagę członków Rady na łudząco podobny adres mailowy. 

Większość członków Rady skonkludowała, że wobec braku nr NIP nie są w stanie stwierdzić, 
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czy to ta sama osoba. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację zgodności z PROW i LSR 

(przy sprzeciwie jednego z członków Rady) oraz otrzymał 72,33/105 możliwych do zdobycia 

punktów w ramach oceny wg kryteriów lokalnych. Podczas oceny niniejszego wniosku wg 

kryteriów lokalnych, pracownik Biura stwierdził, że jeden z członków Rady w sposób 

nieprawidłowy wypełnił kartę oceny. Zgodnie z obowiązującą procedurą, wezwano członka 

Rady do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia braków. Członek Rady nie zdecydował się na 

skorygowanie karty, w związku z powyższym uznano, że karta została wypełniona błędnie, co 

w konsekwencji oznacza uznanie oddanego głosu za głos nieważny. Tym samym 

wyznaczając średnią punktową uzyskaną przez niniejszy projekt podczas oceny wg kryteriów 

lokalnych, nie brano pod uwagę głosu oddanego nieważnie. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/28/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: dokonania wyboru operacji została przyjęta 6 

głosami za. 

Głosy za – 6 

Głosy przeciw – 1  

Wstrzymało się - 0  

liczba osób uprawnionych do głosowania - 7 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 7 

liczba wykluczonych z głosowania - 0 

 

Wniosek o Przyznanie Pomocy nr: I/19/079/2/2017, złożony prze panią Martę 

Banaszkiewicz, poza decyzją środowiskową, która jak wspomniano wcześniej nie stanowiła 

załącznika obligatoryjnego w ramach naboru nr 2/2017, nie wzbudził żadnych kontrowersji. 

Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację zgodności z PROW i LSR oraz otrzymał 77,71/105 

możliwych do zdobycia punktów w ramach oceny wg kryteriów lokalnych. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/29/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: dokonania wyboru operacji została przyjęta 

jednomyślnie 7 głosami za. 

Głosy za – 7 

Głosy przeciw – 0  

Wstrzymało się - 0  

liczba osób uprawnionych do głosowania - 7 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 7 

liczba wykluczonych z głosowania - 0 

 

Pani Marlena Piotrowska, złożyła wniosek nr: I/20/081/2/2017. Wniosek o Przyznanie 

Pomocy zawiera liczne braki natury formalnej, o czym wspomniano podczas omawiania 
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wyników weryfikacji formalnej. Wnioskodawca nie przedstawił załączników, o których mowa 

w sekcji IV. pkt 5 i 6 WoPP, tym samym nie można potwierdzić, że Wnioskodawca posiada 

prawo do dysponowania nieruchomościami związanymi z realizacją projektu (w ramach 

inwestycji założono również, że sprzęt będzie przechowywany poza miejscem realizacji 

projektu). Z treści złożonych dokumentów można wywnioskować, że wnioskodawca zamierza 

realizować projekt w miejscu swojego zamieszkania, tj. w m. Pomorsko, natomiast sprzęt 

garażowany będzie w m. Sulechów. Brak informacji potwierdzających że wnioskodawca ma 

prawo do dysponowania nieruchomością wskazaną jako miejsce garażowania, nie wskazano 

również na jakiej podstawie udostępniono wnioskodawcy przedmiotową nieruchomość. 

Dodatkowo członkowie Rady stwierdzili, że nie jest możliwe potwierdzenie uzasadnienia 

ekonomicznego realizacji inwestycji. Wątpliwości oceniających wzbudziła wartość wskaźnika 

NPV, która dla przedmiotowej inwestycji wynosi "0". Operacja jest uzasadniona ekonomicznie, 

jeśli generuje przychody, a jej efektywność potwierdza wskaźnik NPV o wartości większej niż 

"0". Warunek ten nie został spełniony, więc należy przyjąć, że inwestycja nie będzie rentowna. 

Wniosek otrzymał negatywną weryfikację zgodności z PROW i LSR, dlatego ocena pod 

względem lokalnych kryteriów nie została podjęta. 

 

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco: 

Uchwała Nr I/30/2017 Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą 

a Bobrem z dnia 9 marca 2017 roku w  sprawie: niewybrania operacji do realizacji została 

przyjęta jednomyślnie 7 głosami za. 

Głosy za – 7 

Głosy przeciw – 0  

Wstrzymało się - 0  

liczba osób uprawnionych do głosowania - 7 

liczba osób biorących udział w głosowaniu - 7 

liczba wykluczonych z głosowania - 0 

 

 

Po zakończeniu oceny poszczególnych operacji Pani Przewodnicząca poinformowała, 

że w oparciu o przyjęte przez członków Rady uchwały w sprawie dokonania wyboru operacji 

oraz niewybrania operacji do realizacji, stworzone zostały następujące dokumenty: 

1. Lista operacji zgodnych z LSR w ramach Nabory 2/2017. 

2. Lista wybranych operacji w ramach Naboru 2/2017. 

Obie listy stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Członkowie Rady zapoznali się z dokumentami nie zgłaszając do nich uwag. 

 

 

Ad. 10 Sprawy zgłoszone przez Członków Rady.  

 

Nie zgłoszono żadnych wolnych wniosków. 
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Ad. 11 Zamknięcie spotkania. 

 Przewodnicząca Rady pani Iwona Brzozowska odczytała listę wniosków wybranych 

oraz listę wniosków niewybranych. Pani Brzozowska wraz z panią Joanna Charewicz-

Ostrowską – kierownik biura podziękowały zgromadzonym członkom Rady za przybycie i 

poświęcony czas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Porządek obrad. 

2. Lista obecności na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia. 

3. Listy wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach odpowiedzi na: 

a) Nabór nr 1/2017 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Przedsięwzięcie 1.1.1 Budowa, 

przebudowa miejsc związanych z turystyką i rekreacją w tym wodną na obszarze 

LGD; 

b) Nabór nr 2/2017 w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Przedsięwzięcie 3.1.1 

Podejmowanie działalności gospodarczej. 

4. Lista operacji zweryfikowanych pod względem formalnym w ramach Nabory 1/2017. 

5. Lista operacji zgodnych z LSR w ramach Nabory 1/2017. 

6. Lista wybranych operacji w ramach Naboru 1/2017. 

7. Lista operacji zweryfikowanych pod względem formalnym w ramach Nabory 2/2017. 

8. Lista operacji zgodnych z LSR w ramach Nabory 2/2017. 

9. Lista wybranych operacji w ramach Naboru 2/2017. 
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