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Protokół z posiedzenia Rady 

Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania 
nr IV/2017 z dnia 28-04-2017r. w Białym Dunajcu 

 
 
 
Protokół w sprawie ponownej oceny wniosków w ramach naboru 3/2016  przez Radę Podhalańskiej 
Lokalnej Grupy Działania  na wezwanie Samorządu Wojewódzkiego Małopolski. 
 
Posiedzenie odbyło się w dniu 28 kwietnia 2017r o godzinie 16:00 w biurze Podhalańskiej Lokalnej 
Grupie Działania w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 310.     
 
Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście 

obecności.  Na posiedzeniu oprócz członków Rady byli obecni pracownicy biura tj. Pani Zofia 

Mikicka, Pani Joanna Filas, Prezes Stowarzyszenia Pan Maciej Szostak.   

 

1. Pani Przewodnicząca Rady otworzyła posiedzenie a następnie powitała obecnych Członków 

Rady. Następnie, na podstawie listy obecności, Pani Przewodnicząca podała, że  liczba obecnych 

Członków Rady wynosi 10, w związku z czym zostało osiągnięte kworum niezbędne do 

prawomocności obrad. Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady zapoznali się z 

dokumentacją aplikacyjną wnioskodawców, których dotyczy ponowna ocena i żaden nie zgłosił 

powiązania z tymi wnioskodawcami (podpisane oświadczenia o poufności i bezstronności). 

Na poziomie podejmowania decyzji w Radzie: 

• obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego, 

• ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% praw głosu, 

• co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów nie będących instytucjami publicznymi.  

 

2. Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek posiedzenia, a następnie zwróciła się do Członków 

Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o 

dodatkowe punkty. W tym zakresie nie zgłoszono wniosków. W związku z brakiem wniosków 

przyjęto następujący porządek obrad:   

Program posiedzenia: 

1) Rozpoczęcie posiedzenia i sprawy organizacyjne: 
– powitanie obecnych, 
– weryfikacja kworum i parytetów, 
– przyjęcie porządku obrad 

2) Omówienie protokołu z poprzedniego posiedzenia, stanu weryfikacji 
dokumentacji z naborów z 2016 r. oraz korespondencji SWM w sprawie 
weryfikacji protestów wnioskodawców przekazanych do SWM. 

3) Ponowna ocena operacji na wniosek SWM w związku pozytywnym rozpatrzeniem 
protestu przez SW oraz podjęcie stosownych uchwał. 
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4) Omówienie sposobu oceny wniosków w ramach planowanego naboru 
grantowego. 

5) Wolne wnioski i zapytania 
6) Zakończenie posiedzenia. 

Z uwagi na nieobecność Sekretarza Rady, wybrano zastępstwo Panią Justynę Marek, 
wyraziła zgodę i została wybrana jednogłośnie 10 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 
wstrzymujących się.  

Ad. 2.  

Przewodnicząca Rady poprosiła biuro o przedstawienie protokołu z poprzedniego posiedzenia – 

Pani Joanna Filas poinformowała, iż protokół do 7 dni po posiedzeniu pojawił się na stronie 

Stowarzyszenia www.podhalanska.pl i jest do wglądu dla wszystkich zainteresowanych. 

Przewodnicząca Rady poprosiła biuro o przedstawienie stanu weryfikacji dokumentacji z 

naborów z 2016 r. oraz korespondencji SWM w sprawie weryfikacji protestów 

wnioskodawców przekazanych do SWM. Pani Zofia Mikicka przedstawiła całą 

korespondencję związaną z protestem wniosków nr 5/3/2016 oraz 11/3/2016 jak również 

przedstawiła stanowisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w 

zakresie zatwierdzenia protestów wnioskodawców KRY-MAR Spółka Cywila oraz Maciej 

Majerczyk Firma Transportowo – Usługowa. W ramach tego omówiono pisma SWM o 

numerze FE-VIII.432.1.36.2017. 

W odniesieniu do dwóch pism Radni zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny, wnikliwie 

przeanalizowali Stanowisko UMWM w odniesieniu do 2 wniosków których dotyczyły 

protesty. 

 

Ad. 3.  

Ponowna ocena operacji na wniosek SWM w związku pozytywnym rozpatrzeniem protestu 

przez SW dla operacji 5/3/2016 i 11/3/2016.  

 

➢ Ponowna ocena wniosku nr 5/3/2016  w zakresie kryterium „INNOWACYJNOŚĆ” i 

„GOTOWOŚĆ DO REALIZACJI PROJEKTU/OPERACJI” 

Beneficjent: KRY-MAR Spółka cywilna 

 

W toku weryfikacji operacji członkowie Rady: 

• zapoznali się z wynikami oceny pierwotnej, 

• wnikliwie przeanalizowali zarzuty podniesione w piśmie z UMW, 

• sprawdzili zgodność wnioskowanej operacji z kryteriami, które zostały wskazane w 

proteście 

http://www.podhalanska.pl/
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Dokonano ponownej oceny : 

Proceduralnie wyłączył się z Głosowania Pan Andrzej Buńda ilość głosujących 9 osób; 

Lp

. 

Kryterium Przyznana 

liczba punktów 

Liczba głosujących 

1 Rozliczanie podatku 3,00 Punktacja nie uległa zmianie – poza zakresem 

wezwania do ponownej oceny 

2 Racjonalność budżetu operacji 6,00 Punktacja nie uległa zmianie – poza zakresem 

wezwania do ponownej oceny 

3 Zasięg oddziaływania projektu 3,00 Punktacja nie uległa zmianie – poza zakresem 

wezwania do ponownej oceny 

4 Doradztwo 3,00 Punktacja nie uległa zmianie – poza zakresem 

wezwania do ponownej oceny 

5 Innowacyjność 0,00 9 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w 

kryterium, 0 głos „przeciw”, 0 głosów 

„wstrzymujących się”.  

Punktacja  nie uległa zmianie. 

6. Zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska 

lub klimatu 

3,00 Punktacja bez zmian. Protest nie obejmował 

danego kryterium. 

7. Miejsce zamieszkania/ wykonywania 

działalności gospodarczej 

3,00 Punktacja bez zmian. Protest nie obejmował 

danego kryterium. 

8. Gotowość do realizacji 

operacji/projektu 

0,00 6 głosów „za” przyznaniem 0 pkt w 

kryterium, 3 głosy „przeciw”, 0 głosów 

„wstrzymujących się”. 

 Punktacja  nie uległa zmianie. 

9. Liczba miejsc pracy 6,00 Punktacja bez zmian. Protest nie obejmował 

danego kryterium. 

10

. 

Czas realizacji operacji 3,00 Punktacja bez zmian. Protest nie obejmował 

danego kryterium. 

11

. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 

produktu 

6,00 Punktacja bez zmian. Protest nie obejmował 

danego kryterium. 

12

. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 

rezultatu  

6,00 Punktacja bez zmian. Protest nie obejmował 

danego kryterium. 

 RAZEM: 42,00  

 

W ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 42 punkty tym samym 

osiągnął minimum punktów. Po dokonaniu ponownej oceny uzyskana ilość punktów we 
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wcześniejszej ocenie nie uległa zmianie, pozycja wniosku na liście, także nie uległa zmianie. W 

związku z tym nie było konieczności podejmowania uchwały zmieniającej uchwałę o wyborze 

operacji nr 5/3/2016. 

 

 

➢ Ponowna ocena wniosku nr 11/3/2016  w zakresie kryterium „INNOWACYJNOŚĆ” 

Beneficjent: MACIEJ MAJERCZYK 

 

W toku weryfikacji operacji członkowie Rady: 

• zapoznali się z wynikami oceny pierwotnej, 

• wnikliwie przeanalizowali zarzuty podniesione w piśmie z UMW, 

• sprawdzili zgodność wnioskowanej operacji z kryteriami, które zostały wskazane w 

proteście 

 

Dokonano ponownej oceny : 

Proceduralnie wyłączył się z Głosowania Pan Andrzej Buńda ilość głosujących 9 osób; 

Lp

. 

Kryterium Przyznana 

liczba punktów 

 

Uzasadnienie 

1. Rozliczanie podatku 0,00 Punktacja nie uległa zmianie – poza 

zakresem wezwania do ponownej 

oceny 

2. Racjonalność budżetu operacji 0,00 Punktacja nie uległa zmianie – poza 

zakresem wezwania do ponownej 

oceny 

3. Zasięg oddziaływania projektu 3,00 Punktacja nie uległa zmianie – poza 

zakresem wezwania do ponownej 

oceny 

4. Doradztwo 3,00 Punktacja nie uległa zmianie – poza 

zakresem wezwania do ponownej 

oceny 

5. Innowacyjność 3,00 8 głosów „za” przyznaniem 3 pkt w 

kryterium, 1 głos „przeciw”, 0 głosów 

„wstrzymujących się”.  

Punktacja  nie uległa zmianie. 

 

6. Zastosowanie rozwiązań sprzyjających 

ochronie środowiska lub klimatu 

0,00 Punktacja nie uległa zmianie – poza 

zakresem wezwania do ponownej 

oceny 
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7. Miejsce zamieszkania/ wykonywania 

działalności gospodarczej 

3,00 Punktacja nie uległa zmianie – poza 

zakresem wezwania do ponownej 

oceny 

8. Gotowość do realizacji 

operacji/projektu 

0,00 Punktacja nie uległa zmianie – poza 

zakresem wezwania do ponownej 

oceny 

9. Liczba miejsc pracy 0,00 Punktacja nie uległa zmianie – poza 

zakresem wezwania do ponownej 

oceny 

10

. 

Czas realizacji operacji 3,00 Punktacja nie uległa zmianie – poza 

zakresem wezwania do ponownej 

oceny 

11

. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 

produktu 

6,00 Punktacja nie uległa zmianie – poza 

zakresem wezwania do ponownej 

oceny 

12

. 

Stopień wykorzystania wskaźnika 

rezultatu  

6,00 Punktacja nie uległa zmianie – poza 

zakresem wezwania do ponownej 

oceny 

 RAZEM: 27,00  

 

W ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 27 punktów tym samym 

osiągnął minimum punktów. Po dokonaniu ponownej oceny uzyskana ilość punktów we 

wcześniejszej ocenie nie uległa zmianie, pozycja wniosku na liście, także nie uległa zmianie. W 

związku z tym nie było konieczności podejmowania uchwały zmieniającej uchwałę o niewybraniu 

operacji nr 11/3/2016. 

 

Ad. 4  

Przewodnicząca Rady poprosiła biuro o przedstawienie kart oceny projektów Grantowych. Pani 

Joanna Filas przedstawiła zmiany w procedurze Grantowej jak również Pani Zofia Mikicka 

przedstawiła zmiany w kartach oceny wniosków Gratowych. Dodatkowo Biuro poinformowało, iż 

system lgd.witkac.pl jest przygotowany na ogłoszenie naborów w ramach w/w projektów.  

Przewodnicząca Rady Pani Krystyna Zabrzewska poprosiła biuro PLGD o zorganizowanie szkolenia 

w tym zakresie.  

Ustalono iż szkolenie zostanie zorganizowanie po zatwierdzeniu dokumentacji konkursowej.  

 

Ad. 5 Przewodnicząca Rady poprosiła członków Rady o potwierdzanie przesłanych wiadomości w 

drodze e-mail; jak również poruszyła temat przygotowania dwóch oddzielnych protokołów 

dotyczących oceny wniosków oraz protokołu który będzie  uwzględniał stanowisko Rady 

dotyczącego wspólnego podejścia do interpretacji kryteriów, ustalonych zasad współpracy z biurem 

itp. Sprawa nie została wyjaśniona.  
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Ad. 6 W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodnicząca Rady zamknęła 

posiedzenie i podziękowała wszystkim obecnym członkom Rady za przybycie i pracę. 

 

Biały Dunajec, dnia 28.04.2017 r. 

 

SEKRETARZ RADY       PRZEWODNICĄCA RADY 

 

JUSTYNA MAREK      KRYSTYNA ZABRZEWSKA  

 


