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PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju”

odbytego dnia 21 marca 2017 roku w sprawie odwołania od decyzji Rady w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie:

Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia nowych miejsc pracy  1/2017
oraz Premie na założenie działalności gospodarczej  2/2017 .

LGD na posiedzeniu w dniu 21 marca 2017 r. podjęła decyzję w sprawie odwołań od
decyzji  Rady w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii
rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez  społeczność”  objętego  Programem  Rozwoju  Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie: 
Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia nowych miejsc pracy (1/2017)
oraz Premie na założenie działalności gospodarczej (2/2017).      

Zebranych Członków Rady powitali: Pan Marcin Kuczkowski – Przewodniczący Rady oraz Pani
Aneta Graczyk – Sekretarz Rady. Na podstawie podpisów na liście obecności stanowiącej załącznik
nr 1 do niniejszego protokołu Przewodniczący Rady zatwierdził kworum zebrania. Na posiedzenie
przybyło 6 członków Rady : 2 osoby z sektora społecznego, 2 osoby z sektora publicznego oraz
2 osoby z sektora gospodarczego. Następnie Przewodniczący przedstawił porządek spotkania:
1. Odczytanie protestów, które wpłynęły do biura LGD i dotyczyły następujących wniosków: 
„Realizacja  inwestycji  w  istniejących  firmach  na  rzecz  stworzenia  nowych  miejsc  pracy”  -
3/1/2017, 4/1/2017, 5/1/2017, 6/1/2017, 7/1/2017, 9/1/2017 oraz 
„Premie na założenie działalności gospodarczej” – 7/2/2017.
2. Zapoznanie się z wynikami pierwotnej oceny,

3. Wnikliwe przeanalizowanie zarzutów podniesionych w protestach,

4. Sprawdzenie  zgodności  wnioskowanych  operacji   w  zakresie,  w  jakim  dokonana  ocena
została w proteście zakwestionowana, 
5. Dyskusja,

6. Podjęcie stanowiska w formie Uchwał w sprawie  protestu  wraz z uzasadnieniem,              

7. Zamknięcie zebrania.
Zebrani przegłosowali i zaakceptowali proponowany porządek spotkania. Następnie zapoznali się
z treścią protestów złożonych w biurze LGD oraz z wynikami oceny pierwotnej. Członkowie Rady
przeprowadzili  wnikliwą analizę  wniesionych zarzutów a następnie ponowną weryfikację  oceny
operacji.  W wyniku  ponownej  weryfikacji  oceny  Rada  nie  uwzględniła  protestów dla  operacji
3/1/2017, 4/1/2017, 5/1/2017, 6/1/2017, 7/1/2017. Decyzję wraz z uzasadnieniem o braku podstaw
do zmiany podjętego rozstrzygnięcia przyjęto w formie Uchwał nr:
 II/1/2017/P -  za zatwierdzeniem uchwały głosowało 5 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się
– 1 osób, 
 II/2/2017/P -  za zatwierdzeniem uchwały głosowało 5 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się
– 1 osób, 
II/3/2017/P -  za zatwierdzeniem uchwały głosowało 6 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się
– 0 osób, 
II/4/2017/P -  za zatwierdzeniem uchwały głosowało 6 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się
– 0 osób, 



II/6/2017/P -  za zatwierdzeniem uchwały głosowało 5 osób, przeciw – 1 osób, wstrzymujących się
– 0 osób, 
II/7/2017/P  -  za zatwierdzeniem uchwały głosowało 6 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się
– 0 osób.
W  przypadku  wniosku  9/1/2017  Rada  uwzględniła  protest  i  przeprowadziła  ponowną  ocenę,
w wyniku  której  ww.  operacja  otrzymała  wyższą  liczbę  punktów a  co  za  tym idzie,  zmieniła
pozycję na  liście operacji  wybranych lecz niemieszczących się w limicie  środków wskazanych
w ogłoszeniu o konkursie 
– Uchwała nr II/5/2017/P -  za zatwierdzeniem uchwały głosowało  6 osób, przeciw  –  0 osób,
wstrzymujących się – 0 osób.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Pan Marcin Kuczkowski podziękował zebranym za
udział w posiedzeniu i zakończył zebranie.

Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia członków Rady z dnia 21 marca 2017 roku.

Przewodniczący Rady  –  Marcin Kuczkowski

Sekretarz Rady  –  Aneta Graczyk

Protokół sporządziła  –  Beata Wolska


