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         PROTOKÓŁ Nr 08/2020/R 

z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” 

z dnia 4 czerwca 2020 roku 

 

W sprawie uzupełnień do oceny Rady przesłanych przez UMWM dotyczących naboru: 

 

z zakresu 4.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność 

4.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej 

dla przedsięwzięcia: 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej 

i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 

w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w 

tym w branży turystycznej i okołoturystycznej 

 

 W dniu 4 czerwca 2020 roku w Chrzanowie przy ul. Focha 3 odbyło się posiedzenie Rady 

Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”. W posiedzeniu uczestniczyli: 

 

Lp 
Członek organu 

decyzyjnego 
Sektor                        Stanowisko 

1 Maciej Filipek Gospodarczy Przewodniczący 

2 Wiesław Domin Mieszkańcy Wiceprzewodniczący 

3 Maria Piekarz Społeczny Sekretarz 

4 Marek Grabski Publiczny Członek 

5 Radosław Michalik Mieszkańcy Członek 

6 Jadwiga Pietrzyk Mieszkańcy Członek 

7 Zdzisław Bachowski Mieszkańcy Członek 

8 Grzegorz Piotrowski Mieszkańcy Członek 

9 Bogusława Majchrowska Społeczny Członek 

10 Jarosław Gaweł Społeczny Członek 

11 Grzegorz Pater Mieszkańcy Członek 

12 Leszek Kukla Gospodarczy Członek 

13 Danuta Kapcia Gospodarczy Członek 

14 Elżbieta Lewicka Społeczny Członek 

oraz  

Dariusz Babijczuk  – p.o. Kierownik Biura LGD 

Katarzyna Kuras – Specjalista ds. wdrażania LSR 

 

W niniejszym protokole określenie wszyscy za  oznacza wszystkich obecnych i uprawnionych do oceny.  

 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia – quorum, wybranie protokolanta, przedstawienie porządku obrad 

Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Maciej Filipek stwierdzając  uzyskanie quorum (ilość 

członków organu decyzyjnego: 14, ilość członków obecnych na posiedzeniu: 10). Funkcje protokolanta 

pełni Pani Maria Piekarz – Sekretarz Rady. Przewodniczący przedstawił planowany porządek posiedzenia 

i zwrócił się o wnoszenie ewentualnych uwag. Nikt nie wniósł zastrzeżeń do proponowanego porządku 

obrad, który następnie w głosowaniu został przyjęty (wszyscy za): 

1. Otwarcie posiedzenia – qworum, wybranie protokolanta, przedstawienie i przyjęcie porządku 

obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad dotyczących wniosków. 

3. Odczytanie pisma z UMWM.  
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4. Podjęcie uchwał. 

5. Wystosowanie pisma z wyjaśnieniami. 

6. Zakończenie. 

 

Ad. 2 Stwierdzenie prawomocności obrad dotyczących wniosków 

 

W związku z oceną rejestru interesów stwierdza się, że: 

1. Dla naboru nr 8/2019 dla wniosku nr 1/2.1/2/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 0,00% 

% osób z sektora społecznego: 80,00 % 

% osób z sektora gospodarczego: 20,00 % 

       Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów. 

Jako załącznik nr 1 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 8/2019 dla wniosku nr 

1/2.1/2/2019. 

 

 

2. Dla naboru nr 8/2019 dla wniosku nr 3/2.1/2/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 0,00% 

% osób z sektora społecznego: 80,00 % 

% osób z sektora gospodarczego: 20,00 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów. 

Jako załącznik nr 2 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 8/2019 dla wniosku nr 

3/2.1/2/2019. 

 

3. Dla naboru nr 8/2019 dla wniosku nr 4/2.1/2/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 0,00% 

% osób z sektora społecznego: 80,00 % 

% osób z sektora gospodarczego: 20,00 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów. 

Jako załącznik nr 3 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 8/2019 dla wniosku nr 

4/2.1/2/2019. 

 

 

Ad.3 Odczytanie pisma z UMWM. 

 

Poproszono pracownika biura Katarzynę Kuras o odczytanie pisma z Urzędu Marszałkowskiego  

w sprawie wyjaśnień do oceny przeprowadzonej przez Radę LGD dla naboru nr 8/2019. Pismo jest 

załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 4 Podjęcie uchwał 

 

1. Rada LGD w dniu 04 czerwca 2020 roku, podjęła uchwałę nr VIII/01/20 w sprawie zmiany 

uchwały Rady nr V/01/20  Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 11.02.2020 r. 

w sprawie uchwalenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach naboru nr 8/2019. 

 

Poprawiono listę operacji zgodnych z LSR w następujących zakresach: ,, Tytuł operacji” dla 

wniosku nr 3/2.1/2/2019 .  

Uchwała nr VIII/01/20  jest załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu. 
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2. Rada LGD w dniu 04 czerwca 2020 roku, podjęła uchwałę nr VIII/02/20  w sprawie zmiany 

uchwały Rady nr V/02/20  Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” z dnia 11.02.2020 r. 

w sprawie uchwalenia listy wybranych do dofinasowania w ramach naboru nr 8/2019. 

 

Poprawiono listę operacji wybranych do dofinansowania w następujących zakresach: ,, Tytuł 

operacji” dla wniosku nr 3/2.1/2/2019 .  

Uchwała nr VIII/01/20  jest załącznikiem nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 5 Wystosowanie pisma z wyjaśnieniami 

 

W wezwaniu największe uchybienie stanowi bezzasadne przyznanie 15 punktów dla Wniosku nr 

3/2.1/2/2019 w kryterium ,,gotowość do realizacji operacji”. 

 

Rada LGD ponownie przeliczyła kwoty wskazane w tabeli 7.1 bp zakres rzeczowo -finansowy dla pozycji 

20 tj. zestaw kluczy nastawnych typu żabka. Kwoty z oferty istotnie nie zgadzają się  

z kwotami w tabeli 7.1. Wnioskodawca nie powinien otrzymać punktów w kryterium ,,gotowość do 

realizacji operacji”. Popełniono błąd podczas przeliczeń netto-brutto w stosunku do pozycji nr ,,20”  

i uznano, że brak jest podstaw do nieudzielenia punktów w rozważanym kryterium, między innymi 

dlatego Wnioskodawcy nie wezwano do złożenia wyjaśnień. Pomimo zauważonej pomyłki 

Wnioskodawca nadal mieści się w minimalnej liczbie punktów (ówczesny wynik to 80 punktów, za 

kryterium ,,gotowość do realizacji operacji” można otrzymać 15 punktów, a ostatni Wnioskodawca na 

liście otrzymał 60 punktów). Biznesplan nadal jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji. Różnica 

w kwocie dla w/w pozycji wynosi 9,26 zł, co nie wpływa w żaden sposób na racjonalność założonych 

kosztów.  

 

Przedyktowano treść uzupełnień pracownikom biura LGD, celem przesłania ich do UMWM. 

  

Treść pisma stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu  

 

 

Ad. 6 Zakończenie. 

 

Przewodniczący Rady z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Rady LGD. 

 

 

 

    Protokolant Maria Piekarz:  

 


