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Boguchwała, 04.01.2021 r. 

 

Protokół nr 1/2021 posiedzenia Rady Stowarzyszenia pod nazwą  

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”. 

 

Posiedzenie Rady odbyło się 4 stycznia 2021r.  

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Adam Dziedzic, który zgodnie  

z Regulaminem Pracy Rady pełni funkcję Prowadzącego Posiedzenie. Prowadzący posiedzenie 

podziękował zebranym członkom za przybycie. Na posiedzeniu Rady obecni byli pracownicy 

biura LGD tj. Dyrektor Biura Pan Tomasz Stefanowicz, Sp. ds. doradztwa  

i szkoleń Pani Justyna Jacek oraz Pani Ewelina Białek sp. ds. informacji i promocji. 

Posiedzenie protokołował Pan Tomasz Stefanowicz  - Dyrektor Biura. 

 

Prowadzący Posiedzenie Rady poprosił zebranych członków o podpisanie listy 

obecności w celu stwierdzenia prawomocności obrad. Na posiedzeniu obecnych było  

8 członków Rady, (3 przedstawiciel sektora publicznego, 1 przedstawiciel sektora 

gospodarczego, 4 przedstawicieli sektora mieszkańcy) zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik do niniejszego protokołu. Pan Adam Dziedzic na podstawie listy obecności 

stwierdził, iż posiedzenie jest władne do podejmowania prawomocnych uchwał, bowiem 

uczestniczy w nim co najmniej 50% składu Rady.  

Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący przedstawił zebranym porządek obrad: 

 

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad. 

2. Rozpatrzenie protestów od wyboru i oceny operacji złożonych, w ramach naboru 

wniosków nr 2/2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w tym 

podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez siebie oceny 

dotyczącej rozpatrzenia protestów dotyczących oceny operacji złożonych w ramach 

naboru wniosków nr 2/2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,  

w tym podnoszenia kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. 

4. Sprawy różne. 

 

Prowadzący posiedzenie Rady zapytał się obecnych radnych czy są jakieś uwagi do 

zaproponowanego porządku obrad i poddał porządek obrad pod głosowanie. W związku  

z brakiem uwag porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 

 

Następnie przed kolejnym punktem posiedzenia Prowadzący posiedzenie polecił pracownikom 

biura rozdać zebranym oświadczenia o bezstronności i niezależności oraz rejestr interesów 

członka organu decyzyjnego (Rady), które członkowie Rady wypełnili  

w odniesieniu do wszystkich wniosków, jakie podlegały ponownej weryfikacji na skutek 

złożonych protestów do  przeprowadzonej przez Radę oceny wniosków w ramach naboru nr 

2/2020. 

Po sprawdzeniu i przeliczeniu wypełnionych przez członków Rady oświadczeń oraz zgłoszeń 

do rejestru interesów Prowadzący Posiedzenie stwierdził, iż wszyscy z obecnych członków 

Rady są bezstronni i mogą brać udział w ocenie ww. wniosków. Do oceny przystąpiło  
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8 członków Rady, trzech reprezentujący sektor publiczny, czterech reprezentujących sektor 

mieszkańcy oraz jeden reprezentujący sektor gospodarczy. Na podstawie złożonych deklaracji 

stwierdza się, ze zachowane są parytety przy ponownej weryfikacji dokonanej oceny tj. ani 

władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu oraz co 

najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów nie będących 

instytucjami publicznymi.  

 

Przed kolejnym punktem obrad Członkowie Rady stwierdzili, że wszystkie protesty zostały 

złożone w terminie zgodnie z informacją o prawie wniesienia protestu przekazaną 

Wnioskodawcom. 

 

Ad 2. Pan Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad którym było rozpatrzenie 

protestów od wyboru i oceny operacji złożonych, w ramach naboru wniosków nr 2/2020,  

w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Prowadzący posiedzenie poinformował 

radnych, że w ramach powyższego naboru wpłynęły 2 protesty: 

I. Protest złożony 21.12.2020r. przez Panią Oktawię Cozac, dotyczący ustalonej przez 

Radę LGD listy operacji wybranych do finansowania w ramach ogłoszonego przez 

LGD naboru nr 2/2020 (decyzja Rady LGD – uchwała 6/61/2020 z 08.12.2020r.)  

II. Protest złożony 22.12.2020r przez Panią Annę Rewerenda, dotyczący oceny operacji 

(decyzja Rady LGD – uchwała 6/56/2020 z 08.12.2020r.) „Utworzenie 

przedsiębiorstwa ogrodniczego specjalizującego się w montażu nawodnień oraz  

w proekologicznych rozwiązaniach” na kwotę 60 000,00 zł. 

 

Prowadzący posiedzenie przedstawił radnym treść protestów złożonych przez 

Wnioskodawców. Każdy z Radnych szczegółowo zapoznał się z treścią złożonych protestów. 

Przystąpiono do ponownej weryfikacji oceny wniosków złożonych w ramach naboru wniosków 

nr 2/2020 (w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, w tym podnoszenie 

kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie) w związku ze złożonymi przez 

wnioskodawców protestami.  

 

Przystąpiono do oceny protestu złożonego przez Panią Oktawię Cozac  

dotyczącego ustalonej przez radę LGD listy operacji wybranych do finansowania w ramach 

ogłoszonego przez LGD naboru nr 2/2020 zatwierdzoną uchwałą nr 6/61/2020 z dnia 

08.12.2020 

 

Radni ponownie w oparciu o zapisy Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Strategii 

Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami 

stosowanych dokumentów zwaną dalej „procedurą” szczegółowo przeanalizowali ustaloną  

w dniu 8 grudnia 2020 roku listę operacji wybranych do finansowania. Po przeprowadzeniu 

dyskusji nad ustaloną listą oraz w oparciu o zapisy § 6 ust. 3, pkt 2 procedury podjęto decyzję 

o pozostawieniu bez zmian dotychczas ustalonej listy operacji wybranych do finansowania 

przyjętej uchwałą nr 6/61/2020 z dnia 08.12.2020r. Rady Lokalnej Grupy Działania „Trygon – 

Rozwój i Innowacja”. 
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Następnie przystąpiono do oceny protestu złożonego przez Panią Annę Rewerenda  

w dniu, 22.12.2020r. w związku z decyzją Rady (uchwała Rady nr 6/56/2020 z dnia 

08.12.2020) do operacji Utworzenie przedsiębiorstwa ogrodniczego specjalizującego się w 

montażu nawodnień oraz w proekologicznych rozwiązaniach o numerze  LGD-PDG-15-

2020 zgłoszonej przez Annę Rewerenda nr w rejestrze ARiMR 076742600, wnioskowana 

kwota dofinansowania (kwota wsparcia) 60 000,00 zł., w odniesieniu do oceny kryterium: 

 „operacja ma innowacyjny charakter (technologia lub rozwiązanie w zakresie 

produktowym, procesowym, organizacyjnym lub marketingowym) o neutralnym lub 

pozytywnym wpływie na środowisko w skali: - obszaru LSR – 10 pkt; - województwa 

– 20 pkt; - operacja nie ma innowacyjnego charakteru – 0 pkt” 

 

Radni przeszli do ponownej oceny oprotestowanego wniosku pod kątem podnoszonej  

w proteście oceny kryterium. Radni ponownie szczegółowo przeanalizowali wniosek wraz  

z uzupełnieniami oraz złożony do jego oceny protest. Po przeprowadzeniu dyskusji nad 

ocenianym wnioskiem podjęto decyzję o podtrzymaniu dotychczasowego wyniku oceny 

przyjętej uchwałą nr 6/56/2020 z dnia 08.12.2020r. Rady Lokalnej Grupy Działania „Trygon – 

Rozwój i Innowacja”. 

 

Ad. 3 

Prowadzący posiedzenie przedstawił Radzie projekty uchwał dotyczące ocenionych wniosków 

w kontekście złożonych do nich protestów.  

 

- projekt uchwały nr 1/1/2021, w sprawie weryfikacji ustalonej przez Radę LGD listy operacji 

wybranych do finansowania w ramach ogłoszonego przez LGD naboru nr 2/2020 działanie  

z zakresu PROW „Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji 

osób realizujących operacje w tym zakresie.  

W wyniku ponownej weryfikacji ww. listy Rada LGD  w oparciu o zapisy § 6 ust. 2 pkt 2 

procedury podtrzymuje swoją dotychczasową decyzję zawartą w uchwale nr 6/61/2020 z dnia 

08.12.2020. 

W głosowaniu wzięło  udział 8 członków Rady, obecnych na posiedzeniu Rady.  

Uchwałę przyjęto  jednogłośnie. 

 

Przed podjęciem kolejnej uchwały na posiedzenie Rady przybył Pan Lubomir Wanat 

Członek Rady. Pan Lubomir Wanat przeprosił obecnych członków rady za spóźnienie, które 

zostało spowodowane wystąpieniem nagłych spraw służbowych. W związku z tym, 

Prowadzący posiedzenie Pan Adam Dziedzic, poprosił o podpisanie przez Pana Lubomira 

Wanat listy obecności  oraz wypełnienie  oświadczenia o bezstronności i niezależności w tym 

rejestru interesów członka organu decyzyjnego (Rady), w odniesieniu do wszystkich wniosków, 

jakie podlegały ponownej ocenie na skutek złożonych protestów. Następnie Prowadzący 

posiedzenie ponownie dokonał sprawdzenia i przeliczenia złożonych przez członków Rady 

oświadczeń o bezstronności i niezależności oraz rejestrów interesów. Na podstawie 

powyższego stwierdza się, że zgodnie z listą obecności  

w posiedzeniu bierze udział 9 członków Rady (3 przedstawiciel sektora publicznego,  

2 przedstawicieli sektora gospodarczego, 4 przedstawicieli sektora mieszkańcy) oraz, że  
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w dalszym ciągu zachowane będą parytety przy dokonywanej ocenie tj. w odniesieniu do każdej 

ocenianej operacji z osobna, ani władze publiczna, ani żadna z grup interesu nie posiada więcej 

niż 49% praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi 

od partnerów nie będących instytucjami publicznymi. Następnie Pan Adam Dziedzic odczytał 

kolejny projekt uchwaly  

 

- projekt uchwały nr 1/2/2021, w sprawie rozpatrzenia protestu w związku z oceną operacji 

Utworzenie przedsiębiorstwa ogrodniczego specjalizującego się w montażu nawodnień 

oraz w proekologicznych rozwiązaniach, objętej wnioskiem nr LGD-PDG-15-2020 

złożonym przez Annę Rewerenda, zam. Racławówka 56c, 36-047 Niechobrz w ramach 

ogłoszonego przez LGD naboru nr 2/2020 działanie z zakresu PROW „Podejmowanie 

działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje  

w tym zakresie” 

W wyniku oceny Rady LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja, w odniesieniu do wskazanej  

w proteście przez Wnioskodawcę oceny kryterium „operacja ma innowacyjny charakter 

(technologia lub rozwiązanie w zakresie produktowym, procesowym, organizacyjnym lub 

marketingowym) o neutralnym lub pozytywnym wpływie na środowisko w skali: - obszaru 

LSR – 10 pkt; - województwa – 20 pkt; - operacja nie ma innowacyjnego charakteru – 0 pkt” 

podjęła decyzję o podtrzymaniu swojego stanowisko w zakresie przyznanej punktacji za ww. 

kryterium w związku z czym podtrzymuje swoją dotychczasową ocenę operacji zawartej  

w uchwale nr 6/56/2020 z dnia 08.12.2020. 

W głosowaniu wzięło  udział 9 członków Rady, obecnych na posiedzeniu Rady.  

Uchwałę przyjęto  jednogłośnie. 

 

Ad. 4 

Prowadzący posiedzenie zapytał się obecnych na posiedzeniu Radnych, czy ktoś ma jakieś 

uwagi w sprawach różnych. W związku z brakiem uwag Prowadzący posiedzenie podziękował 

zebranym za uczestnictwo w posiedzeniu i zamknął posiedzenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do protokołu: 

1) Lista obecności z posiedzenia Rady LGD z dnia 04.01.2021 r.  

2) Uchwała nr 1/1/2021 z dnia 4 stycznia 2021r.  Rady Lokalnej Grupy Działania Trygon 

– Rozwój i Innowacja” w sprawie weryfikacji ustalonej przez Radę LGD listy operacji 

wybranych do finansowania. 

3) Uchwała nr 1/2/2021 z dnia 4 stycznia 2021r.  Rady Lokalnej Grupy Działania Trygon 

– Rozwój i Innowacja” w sprawie weryfikacji wyników dokonanej przez siebie oceny. 

 


