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         PROTOKÓŁ Nr 07/2020/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: 

 

 nr 7/2019, 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  

z zakresu 4.2 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność 

4.2.2 Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje 

w tym zakresie 

dla przedsięwzięcia: 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej 

i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 

w ramach wskaźnika produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego 

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

obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad dotyczących wniosków. 

3. Odczytanie pisma z UMWM.  

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 7/2019 dla wniosku nr 3/2.2/2/2019 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: 7/2019 dla wniosku nr 

3/2.2/2/2019. 

 

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 7/2019. Pismo jest 

załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 4 Podjęcie uchwał 

 

Rada LGD w dniu 04 czerwca 2020 roku, podjęła uchwałę nr VII/01/20 w sprawie zmiany uchwały Rady 

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

w sprawie uchwalenia listy operacji wybranych do dofinansowania naboru nr 7/2019. 

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

kwota operacji (zł)” dla w/w Wnioskodawcy. Dodatkowo zauważono błąd w kolumnie: ,,Intensywność 

pomocy (%)” dla Wnioskodawcy Ilvest Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. 

Uchwała nr VII/01/20  jest załącznikiem nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 5 Wystosowanie pisma z wyjaśnieniami 

 

W wezwaniu do uzupełnień nie było wskazanych większych pomyłek w ocenie Rady co do naboru nr 

7/2020. Największe uchybienie stanowi niepoprawnie obliczona kwota pomocy dla Wnioskodawcy 

Spółka Cywilna AGA Anna Folga, Dominika Czyżowska Zakład Garmażeryjny Broadway: 

 

Popełniono błąd wyliczając kwotę pomocy, ponieważ Rada powinna uciąć część założonego przez 

Wnioskodawcę kosztu transportu, zgodnie z Rozporządzeniem LSR § 18 ust 1 pkt 3. Różnica pomiędzy 

błędnie przyznaną kwotą pomocy, a prawidłową wynosi: 3 429,00 zł. Zaznaczamy, że korekta kwoty 

przyznanej kwoty pomocy na etapie A0 nie spowodowałoby żadnego ruchu na liście operacji wybranych 

do dofinansowania. Z informacji przekazanej LGD wynika, że błędnie przyznana kwota pomocy 

warunkuje odmową przyznania wsparcia ponieważ nie są  spełnione  warunki  udzielenia  wsparcia,  
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o którym  mowa wart.35 ust.1 lit.b rozporządzenia nr1303/2013. Wnioskodawca w/w wystąpił  

z zapytaniem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przedkładając treść pisma do biura LGD 

(załącznik nr 4 do niniejszego protokołu): (…),,Czy prawdą jest że błędnie przyznana kwota pomocy 

przez Radę LGD ma mieć skutek w postaci odmowy udzielenia wsparcia Wnioskodawcy wydaną przez 

Zarząd Województwa i czy ZW posiada narzędzie do skorygowania kwoty pomocy przed podpisaniem 

umowy o przyznaniu pomocy? (…). Wnioskodawca otrzymał odpowiedź z MRiRW 

i udostępnił ją LGD (załącznik nr 5 do protokołu). Z przedmiotowego dokumentu wynika, że 

(…),,ustalenie kwoty wsparcia na operację LGD, z błędnym zastosowaniem zasad oceny racjonalności i 

kwalifikowalności przewidzianych do poniesienia kosztów, nie stanowi podstawy do stwierdzenia, iż 

nabór wniosków o przyznanie pomoc został przeprowadzony niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a 

tym samym nie stanowi podstawy do odmowy przyznania pomocy Wnioskodawcy.    

 

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

  

Treść pisma stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu  

 

 

Ad. 6 Zakończenie. 

 

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

 

 

 

    Protokolant Maria Piekarz:  

 


