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         PROTOKÓŁ Nr 12/2019/R 

z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” 

z dnia 13 grudnia 2019 roku 

 

dotyczącego naboru nr 5/2019, o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla przedsięwzięcia: 

Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający 

włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie. 

 W dniu 13 grudnia 2019 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: 9). Na protokolanta 

wskazano Radosława Michalika - wszyscy za. 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. Przedstawienie listy wszystkich złożonych wniosków. 

4. Ocena wniosku za zgodność z LSR. 

5. Ocena wniosków w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

6. Wystosowanie pism do Wnioskodawców. 

7. Zakończenie. 
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Ad. 2 Przedstawienie listy wszystkich złożonych wniosków. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił wszystkim zgromadzonym członkom listę złożonych wniosków: 

 

 

L.p 

Numer 

wniosku 

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

wnioskodawcy 

Data i 

godzina 

wpływu 

Adres zamieszkania 

lub adres miejsca 

wykonywania 

działalności/ 

adres siedziby 

wnioskodawcy 

NIP 

wnioskodawcy 

Nr 

identyfikacyjny 

ARiMR 

wnioskodawcy 

Tytuł operacji 

Lokalizacja 

operacji 

(województwo, 

powiat, gmina: 

miejscowość) 

1 1/1.1/2/2019 Gmina Trzebinia 
04.11.2019 

godz: 10:01 

ul. Marszałka 

Piłsudskiego 14,  
32-540 Trzebinia 

6282260122 063152424 

,,Zagospodarowanie terenu 

przy Domu Kultury w 
Myślachowicach - zadanie III" 

Myślachowice 

działki  

nr 5/7, 5/16, 5/18, 
1571, 32-540 

Trzebinia 

2 2/1.1/2/2019 Gmina Trzebinia 
04.11.2019 

godz: 10:08 

ul. Marszałka 
Piłsudskiego 14,  

32-540 Trzebinia 

6282260122 063152425 
,,Błonia Karniowickie - 

zagospodarowanie terenu na 

cele kulturalno-sportowe" 

Karniowice ul. 

Sportowa działki nr 

609, 610, 1201, 
1202 

3 3/1.1/2/2019 Gmina Alwernia 
04.11.2019 
godz: 10:17 

ul. Gęsikowskiego 

7,  

32-566 Alwernia 

6282074477 063039645 

,,Budowa kompleksu 

rekreacyjno-sportowego w 

Alwerni" 

ul. Marii 
Skłodowskiej-

Curie 4 działki nr 

1019,  

32-566 Alwernia 

4 4/1.1/2/2019 

Ludowy Klub 

Sportowy 

"Wisła" 
Jankowice 

18.11.2019 

godz: 10:43 

ul. Sportowa 5, 

32-551 Jankowice 

 

6281671142 
068341464 

"Utworzenie plenerowego 

miejsca turystyczno-

rekreacyjnego, spotkań, 
szeroko rozumianej integracji 

mieszkańców, w którym bez 
względu na warunki 

atmosferyczne można będzie 

przybliżyć turystom kulturę i 
historię naszej miejscowości 

oraz stworzyć lokalnym 

organizacjom lepsze warunki 
promocji na kompleksie 

sportowo-rekreacyjnym LKS 

Wisła Jankowice" 

ul. Sportowa 5, 
działka nr 1282/22 

32-551 Jankowice 

5 5/1.1/2/2019 
Stajnia Pałacowa 

w Płazie 
18.11.2019 
godz. 13:08 

ul. Wiosna Ludów 

4 

32-552 Płaza 

6282054960 064905475 

,,Przebudowa ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej 

infrastruktury czasu wolnego 

pod nazwą "Pałacowy 
folwark" 

ul. Wiosna Ludów 

4 

32-552 Płaza 

6 6/1.1/2/2019 

Rzymskokatolick

a Parafia pw. Św. 
Wawrzyńca w 

Regulicach 

18.11.2019 
godz. 14:36 

Aleja Jana Pawa II 

23 

32-566 Regulice 

6751197472 064109605 
,,Remont schodów głównych 
do kościoła w Regulicach" 

Regulice Aleja 

Jana Pawła II 23 

32-566 Alwernia 

7 7/1.1/2/2019 Gmina Chrzanów 
18.11.2019 
godz. 14:50 

Aleja Henryka 20 
32-500 Chrzanów 

6282260665 064107501 

,,Urządzenie placu zabaw przy 

ul.Sobieskiego w Płazie (dz. 

Nr 1543/42, 1543/43)" 

Płaza 

1543/42;1543/43 

32-500 Chrzanów 

8 8/1.1/2/2019 Gmina Chrzanów 
18.11.2019 

godz. 14:57 

Aleja Henryka 20 

32-500 Chrzanów 
6282260665 064107501 

,,Budowa wiaty rekreacyjnej z 
grilowiskiem w miejscowości 

Luszowice" 

Luszowice działka 
nr 1766/8 

32-500 Chrzanów 

 

Ad. 3 Stwierdzenie prawomocności obrad dotyczących wniosków 

 

W związku z oceną rejestru interesów stwierdza się, że: 

 

1. Dla naboru nr 5/2019 dla wniosku nr 1/1.1/2/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 0 % 

% osób z sektora społecznego: 66,70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 33,30 % 

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

Jako załącznik nr 1 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 5/2019 dla wniosku nr 

1/1.1/2/2019. 

 

2. Dla naboru nr 5/2019 dla wniosku nr 2/1.1/2/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 
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% osób z sektora publicznego: 0 % 

% osób z sektora społecznego: 66,70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 33,30 % 

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

Jako załącznik nr 2 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 5/2019 dla wniosku nr 

2/1.1/2/2019. 

 

3. Dla naboru nr 5/2019 dla wniosku nr 3/1.1/2/2019 wyłącza się Elżbieta Lewicka - Główna Księgowa 

w szkole będącej jednostką bezpośrednio podległą Wnioskodawcy: 

% osób z sektora publicznego: 0% 

% osób z sektora społecznego: 62,50 % 

% osób z sektora gospodarczego: 37,50 % 

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

Jako załącznik nr 3 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 5/2019 dla wniosku nr 

3/1.1/2/2019. 

 

4. Dla naboru nr 5/2019 dla wniosku nr 4/1.1/2/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 0 % 

% osób z sektora społecznego: 66,70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 33,30 % 

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

Jako załącznik nr 4 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 5/2019 dla wniosku nr 

4/1.1/2/2019. 

 

5. Dla naboru nr 5/2019 dla wniosku nr 5/1.1/2/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 0 % 

% osób z sektora społecznego: 66,70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 33,30 % 

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

Jako załącznik nr 5 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 5/2019 dla wniosku nr 

5/1.1/2/2019. 

 

6. Dla naboru nr 5/2019 dla wniosku nr 6/1.1/2/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 0 % 

% osób z sektora społecznego: 66,70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 33,30 % 

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

Jako załącznik nr 6 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 5/2019 dla wniosku nr 

6/1.1/2/2019. 

 

7. Dla naboru nr 5/2019 dla wniosku nr 7/1.1/2/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 0 % 

% osób z sektora społecznego: 66,70 % 

% osób z sektora gospodarczego: 33,30 % 

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

Jako załącznik nr 7 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 5/2019 dla wniosku nr 

7/1.1/2/2019. 

 

8. Dla naboru nr 5/2019 dla wniosku nr 8/1.1/2/2019 wyłącza się Jadwiga Pietrzyk - członek OSP 

Luszowice – miejsce realizacji operacji: 
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% osób z sektora publicznego: 0 % 

% osób z sektora społecznego: 62,50 % 

% osób z sektora gospodarczego: 37,50 % 

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

Jako załącznik nr 8 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 5/2019 dla wniosku nr 

8/1.1/2/2019. 

 

Ad.4 Ocena wniosku za zgodność z LSR  

Ocena zgodności z LSR dla  naboru 5/2019 dla wniosków nr: 

1/1.1/2/2019, 

2/1.1/2/2019,  

3/1.1/2/2019,  

4/1.1/2/2019, 

5/1.1/2/2019, 

6/1.1/2/2019,  

7/1.1/2/2019, 

8/1.1/2/2019. 

Wypełniono Karty oceny zgodności operacji z LSR. Głosowano do każdego punktu w karcie z osobna – 

wszyscy uprawnieni do głosowania Członkowie Rady LGD głosowali - wszyscy za w każdym punkcie. 

 

Wnioski nr: 1/1.1/2/2019, 2/1.1/2/2019, 3/1.1/2/2019, 7/1.1/2/2019, 8/1.1/2/2019, 

zostały uznane: 

a) Za złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, 

b) Za zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków, 

c) Za zgodne z dodatkowymi formalnymi warunkami dotyczącymi wniosku wskazanymi  

w ogłoszeniu naboru wniosków, 

d) Za zgodne z celem głównym i szczegółowym LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 

wskaźników, 

e) Za zgodne z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji,  

f) Za zgodne z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków 

 

i zostają skierowane do oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.  

 

 Karta oceny dla wniosku nr 1/1.1/2/2019 załącznik do protokołu nr 9, 

 Karta oceny dla wniosku nr 2/1.1/2/2019 załącznik do protokołu nr 10, 

 Karta oceny dla wniosku nr 3/1.1/2/2019 załącznik do protokołu nr 11, 

 Karta oceny dla wniosku nr 7/1.1/2/2019 załącznik do protokołu nr 12, 

 Karta oceny dla wniosku nr 8/1.1/2/2019 załącznik do protokołu nr 13. 

 

Do pozostałych wniosków konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów w celu niezbędnych do 

dalszego procedowania. 

 

 Karta oceny dla wniosku nr 4/1.1/2/2019 załącznik do protokołu nr 14, 

 Karta oceny dla wniosku nr 5/1.1/2/2019 załącznik do protokołu nr 15, 

 Karta oceny dla wniosku nr 6/1.1/2/2019 załącznik do protokołu nr 16. 

Ad. 5 Ocena wniosków w ramach lokalnych kryteriów wyboru. 

 

Podjęto głosowanie nad każdym kryterium poprzez:  

a) odczytanie nazwy każdego kryterium z karty oceny, 

b) przedstawienie tej części wniosku, która odnosi się do danego kryterium, 
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c) głosowanie poprzez podniesienie ręki dla każdej możliwej punktacji przy każdym kryterium, 

d) uzasadnienie przyznanych punktów w każdym kryterium. 

 

W Karcie odnotowano ilość punktów dla każdego kryterium z osobna wynikającą z głosowania – 

wszyscy uprawnieni do głosowania Członkowie Rady LGD głosowali wszyscy za w każdym punkcie: 

 

 dla wniosku nr 1/1.1/2/2019 suma punktów 60 - karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru 

operacji załącznik do protokołu nr 17, 

 dla wniosku nr 2/1.1/2/2019 suma punktów 60 - karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru 

operacji załącznik do protokołu nr 18, 

 dla wniosku nr 3/1.1/2/2019 suma punktów 65 - karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru 

operacji załącznik do protokołu nr 19, 

 dla wniosku nr 7/1.1/2/2019 suma punktów 50 - karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru 

operacji załącznik do protokołu nr 20, 

 dla wniosku nr 8/1.1/2/2019 suma punktów 50 - karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru 

operacji załącznik do protokołu nr 21. 

 

W każdej z kart znajdują się uzasadnienia do każdego kryterium z osobna. 

 

Wnioski nr: 1/1.1/2/2019, 2/1.1/2/2019, 3/1.1/3/2019 spełniają lokalne kryteria wyboru operacji 

w minimalnym zakresie to jest osiągnęły minimum punktowe – 55. 

Wnioski nr: 7/1.1/2/2019, 8/1.1/2/2019 nie spełniają lokalnych kryteriów wyboru operacji w minimalnym 

zakresie to jest nie osiągnęły minimum punktowe – 55. 

 

Ad. 6 Wystosowanie pism do wnioskodawców.  

 

Podczas oceny pojawiły się wątpliwości do poniższych wniosków, przedyktowano pracownikom biura 

uwagi celem wpisania ich w treść pism do Wnioskodawców: 

 

 treść pisma do wniosku nr 4/1.1/2/2019 – załącznik do protokołu nr 22,  

 treść pisma do wniosku nr 5/1.1/2/2019 – załącznik do protokołu nr 23, 

 treść pisma do wniosku nr 6/1.1/2/2019 – załącznik do protokołu nr 24. 

 

Wystosowano pisma do Wnioskodawców celem  uzyskania wyjaśnień  lub  dokumentów niezbędnych  do  

ich dalszego procedowania. Dalsza ocena wniosków co do których pojawiły się wątpliwości zostanie 

przeprowadzona na najbliższym posiedzeniu Rady, po czasie w którym wnioskodawcy powinni wyjaśnić 

wątpliwości co do których zostali wezwani.  

 

Ad. 7 Zakończenie 

 

Członkowie Rady stwierdzili, że wnioski co do których nie wystosowano wezwania nie posiadają 

nieprawidłowości mogących skutkować problemami w dalszym procedowaniu. Przewodniczący Rady 

z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Rady LGD. 

 

    Protokolant Radosław Michalik:  


