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Protokół nr II/2020 

z posiedzenia Rady Decyzyjnej 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” 

w dniu 22 czerwca 2020 roku 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie złożonych protestów. 

4. Wolne wnioski, głosy i zapytania. 

5. Zakończenie posiedzenia. 

ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

      W dniu 22 czerwca 2020 r. o godz. 9.00  w siedzibie Lokalnej Grupy Działania 

„Gryflandia”, ul. Nowy Świat 6, 72-300 Gryfice, odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” w sprawie rozpatrzenia złożonych 

protestów w ramach naboru nr 2/2019 dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „Podejmowania działalności 

gospodarczej”. W związku z nieobecnością Przewodniczącego Posiedzenia Rady Decyzyjnej 

Przemysława Kowalewskiego, posiedzeniu przewodniczył Z-ca Przewodniczącego Sławomir 

Nowak, który pełnił również obowiązki Przewodniczącego Rady, przywitał przybyłych 

członków Rady i otworzył posiedzenie. Na podstawie listy obecności (załącznik nr 1                           

do niniejszego protokołu) stwierdził, że na regulaminowy skład 11 członków, w posiedzeniu 

uczestniczy 7 członków (nieobecni Przemysław Kowalewski, Marek Gołuchowski, Marcin 

Niżniowski, Łukasz Zwierzchowski), co stanowi wymagane kworum do podejmowania 

prawomocnych decyzji.  

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z Regulaminem Rady Decyzyjnej Sekretarz 

Rady, Pani Barbara Skukowska sporządzi protokół z posiedzenia Rady. 

W posiedzeniu uczestniczą pracownicy biura LGD – Aleksandra Szewczyk i Anna Żółtaszek. 

Z-ca przewodniczącego Rady Sławomir Nowak poinformował uczestników posiedzenia,                  

iż w celu zagwarantowania spełnienia następujących warunków, że:  
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 1. Ani władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie może posiadać 

 więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji zgodnie z art. 32 ust. 2 lit. b 

 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

 Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

 Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

 Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 

 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

 Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 

 2. Co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów 

 niebędących instytucjami publicznymi zgodnie z art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia 

 Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

 ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

 Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

 Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

 Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 

 dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

 Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. 

oraz w celu zapewnienia wyboru operacji bez dominacji jakiejkolwiek grupy interesu, 

zachowania bezstronności i unikania konfliktu interesu prowadzi jako Zastępca Rady Rejestr 

Interesów (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu). Zastępca przewodniczącego 

poinformował, że Rejestr Interesów jest na bieżąco przez niego analizowany.  

 

ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 

    Z-ca Przewodniczącego przedstawił projekt porządku posiedzenia (w zał.), do którego nie 

wniesiono uwag. Po stwierdzeniu kworum, przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku 

posiedzenia. 
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ad.3. Rozpatrzenie złożonych protestów 

       W ramach naboru nr 2/2019 wpłynęły dwa protesty dla poddziałania 19.2 „Wsparcie                         

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

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „Podejmowania 

działalności gospodarczej”  Protesty wpłynęły w formie pisemnej, zawierają nazwę 

wnioskodawcy, numer wniosku o przyznanie pomocy, wskazują kryterium wraz                                                    

z uzasadnieniem do którego protestujący się nie zgadzają. Informacje o wniesionych 

protestach zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. 

1). Wnioskodawca:  Arkadiusz Ziarno -  operacja pn. „Podjęcie działalności gospodarczej 

poprzez świadczenie usług naprawczych z funkcją door-to-door” , nr wniosku 03/2/PDG/2020 

Na wezwanie Zastępcy Przewodniczącego członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje                            

o bezstronności i poufności oraz rejestry grup interesu członków.  

Po analizie rejestru grup interesu członków i deklaracji o bezstronności i poufności Zastępca 

Przewodniczącego stwierdził, że w dyskusji nad wnioskiem i z głosowania nie ma wyłączeń 

członków Rady.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Decyzyjnej odczytał i poddał analizie pozostałym 

członkom Rady protest. Rada Decyzyjna w ramach weryfikacji dokonanej przez siebie oceny 

projektu, w zakresie zarzutów i kryteriów podnoszonych w proteście nie uwzględniła protestu 

i kieruje protest do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego wraz ze stanowiskiem 

dotyczącym braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia określonym w treści 

Uchwały nr XIV/128/20 z dnia 22.06.2020 r. w sprawie weryfikacji wyników oceny projektu                         

w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście. 

Z-ca Przewodniczącego Rady odczytał Uchwałę  nr XIV/128/20 i poddał ją pod głosowanie: 

Głosowało: 7 osób, za: 7, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie.  

2). Wnioskodawca: Maciej Jaroszewicz - operacja pn. „Zakup autolawety do 3,5 tony                

w celu świadczenia usług pomocy drogowej”, nr wniosku 05/2/PDG/2020 

Na wezwanie Zastępcy Przewodniczącego członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje                            

o bezstronności i poufności oraz rejestry grup interesu członków.  
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Po analizie rejestru grup interesu członków i deklaracji o bezstronności i poufności Zastępca 

Przewodniczącego stwierdził, że w dyskusji nad wnioskiem i z głosowania nie ma wyłączeń 

członków Rady. Zastępca Przewodniczącego Rady Decyzyjnej odczytał i poddał analizie 

pozostałym członkom Rady protest. Rada Decyzyjna w ramach weryfikacji dokonanej przez 

siebie oceny projektu, w zakresie zarzutów i kryteriów podnoszonych w proteście nie 

uwzględniła protestu i kieruje protest do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego wraz 

ze stanowiskiem dotyczącym braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia określonym 

w treści Uchwały nr XIV/127/20 z dnia 22.06.2020 r. w sprawie weryfikacji wyników oceny 

projektu w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście. 

Z-ca Przewodniczącego Rady odczytał Uchwałę  nr XIV/127/20 i poddał ją pod głosowanie: 

Głosowało: 7 osób, za: 7, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

ad. 4. Wolne wnioski, głosy i zapytania. 

Nie złożono wniosków i zapytań. 

 

ad. 5. Zakończenie posiedzenia. 

 Z-ca Przewodniczącego Rady Decyzyjnej poinformował, że porządek posiedzenia został 

wyczerpany i dokonał zamknięcia obrad. 

 

 

Z-ca Przewodniczącego Rady 

 

/-/ Sławomir Nowak 


