
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie 

Udanin, dnia 30.12.2019 r. 

Protokół Nr 9/19 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”  

z dnia 30.12.2019 roku w Udaninie 

 

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Szlakiem Granitu”. Nieobecna Pani Justyna Sara-Hryncyszyn z powodu obowiązków 

służbowych. Lista obecności w załączeniu. 

 

 Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rejestru grup interesów członków Rady. 

4. Przedstawienie oraz omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach 

ogłoszenia nr 3/2019/G.  

5. Przystąpienie do głosowania.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy złożonych wniosków zgodnych z 

ogłoszeniem nr 3/2019/G zgodnych z oceną wstępną, zgodnych z kartą weryfikacji PROW 

2014-2020 oraz zgodnych z LSR.  

7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list rankingowych w naborze nr 3/2019/G. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie każdego WoPP złożonego w ramach naboru nr 3/2019/G. 

9. Przedstawienie oraz omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach 

ogłoszenia nr 4/2019/G. 

10. Przystąpienie do głosowania.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy złożonych wniosków zgodnych z 

ogłoszeniem nr 4/2019/G zgodnych z oceną wstępną, zgodnych z kartą weryfikacji PROW 

2014-2020 oraz zgodnych z LSR.  

12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list rankingowych w naborze nr 4/2019/G.  

13. Podjęcie uchwał w sprawie każdego WoPP złożonego w ramach naboru nr 4/2019/G. 

14. Zakończenie posiedzenia. 

Ad. 1 

Posiedzenie Rady otworzył Marcin Malinowski – Przewodniczący Rady, który na podstawie 

listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia. 

Ad. 2 

Rada przyjęła porządek posiedzenia. 
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Ad. 3 

Członkowie Rady Pani Anna Hałas oraz Pan Marcin Malinowski przed przystąpieniem do 

czynności związanych z oceną wniosków w naborach 3/2019/G i 4/2019/G złożyli wnioski o 

wyłączenie się z oceny operacji z którymi widzą powiązania. 

Na wniosek Przewodniczącego, Rada przyjęła uchwałę Nr 36/XII/19 w sprawie zatwierdzenia 

rejestru grup interesów członków Rady w naborach nr 3/2019/G i 4/2019/G. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. 

Ad. 4 

Przewodniczący Rady przedstawił listę złożonych WoPP w naborze nr 3/2019/G. Złożone WoPP 

są zgodne z kartą oceny wstępnej operacji sporządzoną przez biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Szlakiem Granitu”.  

Ad. 5 

Na wniosek Przewodniczącego Rady zostały zatwierdzone karty ocen (karta oceny zgodności 

operacji z celami i przedsięwzięciem oraz karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru 

operacji) zgodnie z naborem nr 3/2019/G. 

Wydrukowane karty ocen wraz z kartą weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznawania 

pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały 

rozdane członkom Rady, którzy przystąpili do oceny.  

Po ocenie WoPP zebrano karty i uporządkowane wg nazwisk członków Rady oceniających 

złożone WoPP. Na kartach ocen podpisy złożyli członkowie Rady oraz Przewodniczący Rady i 

Sekretarz. Podpisane i zatwierdzone karty ocen zostały dołączone do WoPP. 

Ad. 6 

Na wniosek Przewodniczącego podjęto uchwałę nr 37/XII/19 w sprawie zatwierdzenia listy 

złożonych wniosków zgodnych z ogłoszeniem nr 3/2019/G naboru wniosków o przyznanie 

pomocy, zgodnych z oceną wstępną, zgodności z kartą weryfikacji PROW 2014-2020 oraz 

zgodnych z LSR.  

Na podstawie kart wg lokalnych kryteriów wyboru została przyjęta średnia ocen wniosków oraz 

została sporządzona lista rankingowa wniosków z naboru nr 3/2019/G. 

Ad. 7  

Na wniosek Przewodniczącego Rada przyjęła uchwałę w sprawie: 

Uchwała nr 38/XII/19 – w sprawie przyjęcia listy rankingowej operacji wybranych do 

dofinansowania, które uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów wskazaną w ogłoszeniu o 

naborze wniosków Nr 3/2019/G  przeprowadzonym w terminie od 20.11.2019 r. do  5.12.2019 r. 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
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lata 2014-2020 – Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej.  

Ad. 8 

Na wniosek Przewodniczącego Rada przyjęła jednogłośnie uchwały w sprawie rozpatrzenia WoPP  

złożonych w naborze nr 3/2019/G: 

1. Uchwała nr CXIII/19.2/19 w sprawie WoPP nr 1/3/G złożonego przez: Stowarzyszenie 

„Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu – operacja jest niezgodna z LSR. 

2. Uchwała nr CXIV/19.2/19 w sprawie WoPP nr 2/3/G złożonego przez: Fundację Dobrego 

Startu - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 

14,00 pkt., ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 25 000,00 PLN. WoPP został wpisany 

na listę operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 2. 

3. Uchwała nr CXV/19.2/19 w sprawie WoPP nr 3/3/G złożonego przez: Ochotniczą Straż 

Pożarną w Gniewkowie - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru 

operacja uzyskała 15,00 pkt., ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 25 000,00 PLN. 

WoPP został wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 1. 

4. Uchwała nr CXVI/19.2/19 w sprawie WoPP nr 4/3/G złożonego przez: Ochotniczą Straż 

Pożarną w Gniewkowie - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru 

operacja uzyskała 14,00 pkt., ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 15 000,00 PLN. 

WoPP został wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 3. 

5. Uchwała nr CXVII/19.2/19 w sprawie WoPP nr 5/3/G złożonego przez: Stowarzyszenie 

„Nasze Dzieci - Wspólna Szkoła” w Zastrużu - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych 

kryteriów wyboru operacja uzyskała 14,00 pkt., ustalono kwotę wsparcia w wysokości –      

25 000,00 PLN. WoPP został wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania w 

pozycji 4. 

6. Uchwała nr CXVIII/19.2/19 w sprawie WoPP nr 6/3/G złożonego przez: Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Grodziszcze „Sztafeta Pokoleń” - operacja jest zgodna z 

LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 14,00 pkt., ustalono kwotę wsparcia 

w wysokości – 24 795,00 PLN. WoPP został wpisany na listę operacji wybranych do 

dofinansowania w pozycji 5. 

W/w uchwały stanowią załącznik do protokołu. 

Ad. 9 

Po zakończeniu i złożeniu podpisów pod uchwałami z naboru 3/2019/G Przewodniczący Rady 

przedstawił listę złożonych WoPP w naborze nr 4/2019/G i poinformował członków Rady, że 

WoPP nr 9/4/G złożony przez Stowarzyszenie „Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu nie 

uzyskała pozytywnej oceny wstępnej - w karcie oceny wstępnej wskazano, że kwota we WoPP jest 
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niezgodna z ogłoszeniem o naborze wniosków nr 4/2019/G. Z uwagi na powyższe WoPP nr 9/4/G 

nie podlega dalszej ocenie. 

Pozostałe złożone WoPP są zgodne z kartą oceny wstępnej operacji sporządzoną przez biuro 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu”.  

Ad. 10 

Na wniosek Przewodniczącego Rady zostały zatwierdzone karty ocen (karta oceny zgodności 

operacji z celami i przedsięwzięciem oraz karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru 

operacji) zgodnie z naborem nr 4/2019/G. 

Wydrukowane karty ocen wraz z kartą weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznawania 

pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały 

rozdane członkom Rady, którzy przystąpili do oceny.  

Po ocenie WoPP zebrano karty i uporządkowano wg nazwisk członków Rady oceniających 

złożone WoPP. Na kartach ocen podpisy złożyli członkowie Rady oraz Przewodniczący Rady i 

Sekretarz. Podpisane i zatwierdzone karty ocen zostały dołączone do WoPP. 

Ad. 11 

Na wniosek Przewodniczącego podjęto uchwałę nr 39/XII/19 w sprawie zatwierdzenia listy 

złożonych wniosków zgodnych z ogłoszeniem nr 4/2019/G naboru wniosków o przyznanie 

pomocy, zgodnych z oceną wstępną, zgodności z kartą weryfikacji PROW 2014-2020 oraz 

zgodnych z LSR.  

Na podstawie w/w kart została przyjęta średnia ocen wniosków oraz została sporządzona lista 

rankingowa wniosków z naboru nr 4/2019/G. 

Ad. 12 

Na wniosek Przewodniczącego Rada przyjęła uchwałę w sprawie: 

1. Uchwała nr 40/XII/19 – w sprawie przyjęcia listy rankingowej operacji wybranych do 

dofinansowania, które uzyskały wymaganą minimalną ilość punktów wskazaną w ogłoszeniu o 

naborze wniosków Nr 4/2019/G  przeprowadzonym w terminie od 25.11.2019 r. do  

10.12.2019 r. 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 – Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez 

podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 

2. Uchwała nr 41/XII/19 - w sprawie przyjęcia listy rankingowej wniosków niewybranych do 

dofinansowania, zgodnych z zakresem tematycznym oraz PROW i LSR, które nie uzyskały 

wymaganej ilości punktów wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków Nr 4/2019/G  

przeprowadzonym w terminie od 25.11.2019 r. do 10.12.2019 r. w ramach poddziałania 19.2 
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„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 

Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności 

lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem 

rozwiązań innowacyjnych.  

Ad. 13 

Na wniosek Przewodniczącego Rada przyjęła jednogłośnie uchwały w sprawie rozpatrzenia WoPP  

złożonych w naborze nr 4/2019/G: 

1. Uchwała nr CXIX/19.2/19 w sprawie WoPP nr 1/4/G złożonego przez Stowarzyszenie 

Mieszkańców Wsi Tomkowice – operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów 

wyboru operacja uzyskała 18,00 pkt., ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 22 571,00 

PLN. WoPP został wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 1. 

2. Uchwała nr CXX/19.2/19 w sprawie WoPP nr 2/4/G złożonego przez  Stowarzyszenie 

Mieszkańców na rzecz Rozwoju Wsi Stanowice - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych 

kryteriów wyboru operacja uzyskała 7,00 pkt. Operacja  nie uzyskała minimalnej liczby 

punktów i została wpisana na listę operacji niewybranych do dofinansowania. 

3. Uchwała nr CXXI/19.2/19 w sprawie WoPP nr 3/4/G złożonego przez Fundację Dobrego 

Startu - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 

17,00 pkt., ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 22 571,00 PLN. WoPP został wpisany 

na listę operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 2. 

4. Uchwała nr CXXII/19.2/19 w sprawie WoPP nr 4/4/G złożonego przez Fundację „Merkury” 

-  operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 10,00 pkt., 

ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 30 000,00  PLN. WoPP został wpisany na listę 

operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 5. 

5. Uchwała nr CXXIII/19.2/19 w sprawie WoPP nr 5/4/G złożonego przez Fundację 

„Merkury” -  operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 

10,00 pkt., ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 30 000,00  PLN. WoPP został wpisany 

na listę operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 6. 

6. Uchwała nr CXXIV/19.2/19 w sprawie WoPP nr 6/4/G złożonego przez 

STOWARZYSZENIE „NASZ MIECZKÓW” -  operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych 

kryteriów wyboru operacja uzyskała 9,00 pkt., ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 18 

400,00  PLN. WoPP został wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania w 

pozycji 7. 

7. Uchwała nr CXXV/19.2/19 w sprawie WoPP nr 7/4/G złożonego przez  Stowarzyszenie 

Arkana Wsi Pichorowice - operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru 
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operacja uzyskała 5,00 pkt. Operacja  nie uzyskała minimalnej liczby punktów i została 

wpisana na listę operacji niewybranych do dofinansowania. 

8. Uchwała nr CXXVI/19.2/19 w sprawie WoPP nr 8/4/G złożonego przez Stowarzyszenie 

Rozwoju Gminy Udanin -  operacja jest zgodna z LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru 

operacja uzyskała 13,00 pkt., ustalono kwotę wsparcia w wysokości – 22 328,00  PLN. 

WoPP został wpisany na listę operacji wybranych do dofinansowania w pozycji 4. 

9. Uchwała nr CXXVII/19.2/19 w sprawie WoPP nr 9/4/G złożonego przez Stowarzyszenie 

„Nasze Dzieci – Wspólna Szkoła” w Zastrużu - wykluczony z oceny zgodnie z kartą oceny 

wstępnej. 

10. Uchwała nr CXXVIII/19.2/19 w sprawie WoPP nr 10/4/G złożonego przez Ochotniczą Straż 

Pożarną w Kłaczynie  - operacja jest niezgodna z LSR. 

11. Uchwała nr CXXIX/19.2/19 w sprawie WoPP nr 11/4/G złożonego przez Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Grodziszcze „Sztafeta Pokoleń” -  operacja jest zgodna z 

LSR, wg lokalnych kryteriów wyboru operacja uzyskała 14,00 pkt., ustalono kwotę wsparcia 

w wysokości – 22 145,00  PLN. WoPP został wpisany na listę operacji wybranych do 

dofinansowania w pozycji 3. 

W/w uchwały stanowią załącznik do protokołu. 

Ad. 14 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zakończył posiedzenie. 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 


