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PROTOKÓŁ 

z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania 

Zielony Pierścień Tarnowa  

z  dnia 6 lipca 2017 r.  

 

 W dniu 6 lipca (czwartek) 2017 r. o godz. 13.00 w budynku Domu Strażaka  

w Skrzyszowie 335A, rozpoczęło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania 

Zielony Pierścień Tarnowa (dalej zwaną w skrócie LGD ZPT).  

 Przed rozpoczęciem posiedzenia, obecni członkowie Rady potwierdzili swoją 

obecność podpisem złożonym na Liście obecności. Następnie obecnym członkom Rady 

udostępniono Deklaracje poufności i bezstronności, które zostały stosownie 

uzupełnione i również podpisane przez członków Rady a następnie przekazane 

Przewodniczącemu Rady.  

 W posiedzeniu, poza członkami Rady, uczestniczyli także: Pan Adam Flaga - 

Prezes Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa, pracownicy biura ZPT tj.: Joanna 

Dzieńska - kierownik biura oraz Pani Magdalena Barnaś-Janowska - specjalista ds. 

obsługi wnioskodawców i rozliczania operacji. 

 Następnie,  Pan Marcin Kiwior - Przewodniczący Rady LGD ZPT, przywitał 

obecnych członków Rady i rozpoczął posiedzenie, proponując  następujący porządek 

obrad:  

1. Otwarcie posiedzenia Rady LGD Zielony Pierścień Tarnowa i stwierdzenia 

prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów: nr 2/2017, nr 3/2017, nr 4/2017. 

4. Ocena merytoryczna i wybór operacji, w tym ustalenie kwoty wsparcia oraz 

sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał. 

5. Wolne wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie obrad 

  

Ad. 1. 

Zgodnie z paragrafem 24 ustęp 1 Regulaminu Rady Przewodniczący Rady otworzył 

posiedzenie Rady. Na podstawie podpisanej listy obecności Przewodniczący Rady 

stwierdził obecność 10 osób, w tym przedstawicieli sektora publicznego tj.: Marcin 

Kiwior, Stanisław Kusior, Grzegorz Kozioł, przedstawicieli sektora gospodarczego: 
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Lesław Wójcik, Aleksander Jarmuła, Renata Drapała, Stanisław Zięba, przedstawicieli 

sektora społecznego oraz mieszkańców: Rafał Nosek, Andrzej Mucha oraz Maria 

Bratko (Lista obecności z dnia 06.07.2017 stanowi załącznik nr 1 do Protokołu), co 

oznacza prawomocność posiedzenia i możliwość podejmowania uchwał (quorum) oraz 

zachowanie parytetów, o których mowa w paragrafie 33 Regulaminu Rady 

Stowarzyszenia - Zielony Pierścień Tanowa. Przewodniczący przeprowadził wybór 

sekretarza posiedzenia. Na sekretarza posiedzenia zgłoszono kandydaturę Pana 

Andrzeja Mucha. Przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem kandydatury Pana 

Andrzeja Mucha jako sekretarza posiedzenia zagłosowało 10 osób, nikt się nie 

wstrzymał od głosowania i nikt nie głosował przeciw.  

 

 Ad.2. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad i poddał jego 

przyjęcie pod głosowanie. Za przyjęciem proponowanego porządku obrad zagłosowało 

10 osób, nikt się nie wstrzymał od głosu i nikt nie głosował przeciw.  

 Przewodniczący Rady, po konsultacji z pozostałymi członkami Rady postanowił, 

że ocena wniosków, w tym: ocena zgodności z LSR oraz ocena merytoryczna  

w zakresie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz specyficznych kryteriów wyboru 

operacji, odbędzie się z wyłączeniem systemu POP tj. odbędzie się bezpośrednio na 

posiedzeniu Rady.  

Ad.3. 

 Przed rozpoczęciem omawiania wniosków, Przewodniczący Rady dokonał analizy 

danych złożonych w ramach: Deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru 

interesów. Oświadczył, iż, na podstawie złożonych danych, 1 osoba zgłosiła 

wykluczenia z oceny następujących wniosków o przyznanie pomocy :  

 Pan Marcin Kiwior – w zakresie oceny i wyboru wniosku o przyznanie pomocy  nr 

2/REK/2017 pn: ” Budowa placu zabaw przy przedszkolu niepublicznym Zgromadzenia 

Sióstr Służebniczek NMP w miejscowości Szynwałd” złożonego przez Stowarzyszenie 

Mój Szynwałd z powodu osobistych kontaktów z osobami uprawnionymi do 

reprezentacji wnioskodawcy.  

Następnie, Przewodniczący Rady poinformował o ilości złożonych wniosków o przyznanie 

pomocy w ramach poszczególnych naborów wniosków przeprowadzonych w dniach:  

od 12.06.2017 do 27.06.2017 r., w tym o braku złożonych wniosków o przyznanie pomocy  

w ramach  naboru nr 2/2017 w zakresie budowy ścieżek i wytyczenia szlaków rowerowych, 
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nordic-walking i szlaków konnych, w związku z powyższym proces oceny i wyboru 

operacji w ramach tego naboru nie był prowadzony.  

W następnej kolejności, Przewodniczący Rady, na podstawie informacji 

udostępnionych przez biuro ZPT, przekazał członkom Rady, informacje nt. wszystkich 

wniosków o przyznanie pomocy złożonych w trakcie naboru nr 3/2017 w zakresie budowy 

lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej  

lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Łącznie, w ramach naboru nr 3/2017 złożonych zostały 

2 wnioski o przyznanie pomocy, na łączną kwotę 191 000,00 zł.  Oba wnioski zostały 

złożone w  miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze nr 3/2017. Następnie 

członkowie Rady zapoznali się szczegółowo z wszystkimi wnioskami o przyznanie 

pomocy wraz z załącznikami i przystąpiono do oceny zgodności z LSR oraz oceny 

zgodności z kryteriami wyboru operacji.  

 

Ocena zgodności z LSR. 

Ocena zgodności z LSR polega na sprawdzeniu czy złożony wniosek o przyznanie 

pomocy : 

- został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, 

- jest zgodny  z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru 

wniosków, 

- realizuje cele główne i szczegółowe LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 

wskaźników, 

- jest zgodny z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji,  

w tym: zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków 

(refundacja albo ryczałt-premia) oraz zgodności z warunkami udzielenia wsparcia 

obowiązującymi w ramach naboru. 

Operacje w zakresie oceny zgodności z LSR,  podlegały ocenie w kolejności ich 

złożenia w siedzibie ZPT. 

 Wniosek nr 1/REK/2017 pn: ”Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce 

nr 110 w miejscowości Demblin” – złożony przez Stowarzyszenie Demblinianki  

w siedzibie LGD w dniu 27.06.2017 r.  : 

- przeprowadzono głosowanie na temat, czy wniosek został złożony w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany. W trakcie 

głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że wniosek został złożony w miejscu  
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i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz nie został wycofany. Zachowano 

wymagane parytety i quorum.  

- przeprowadzono głosowanie, czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem 

tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W trakcie głosowania 

członkowie jednogłośnie stwierdzili, że zakres tematyczny operacji jest zgodny  

z zakresem tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Zachowano 

wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności planowanej operacji z LSR tj. czy 

operacja realizuje cele główne i szczegółowe LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych  

w LSR wskaźników. W trakcie głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że 

planowana operacja jest zgodna z LSR. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności operacji z Programem, w ramach 

którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności z formą wsparcia 

wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków (refundacja albo ryczałt-premia) oraz 

zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.  

W trakcie głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest 

zgodna z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: 

zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków tj. refundacją 

oraz warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru. Zachowano 

wymagane parytety i quorum. 

 Wniosek nr 2/REK/2017 pn: ” Budowa placu zabaw przy przedszkolu 

niepublicznym Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w miejscowości Szynwałd” 

– złożony przez Stowarzyszenie Mój Szynwałd w siedzibie LGD w dniu 

27.06.2017 r.  : 

- przeprowadzono głosowanie na temat, czy wniosek został złożony w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany. Z głosowania 

wyłączył się Pan Marcin Kiwior, który na czas głosowania opuścił salę obrad.  Pozostali 

członkowie Rady, stwierdzili, że wniosek został złożony w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz nie został wycofany. Zachowano 

wymagane parytety i quorum.  

- przeprowadzono głosowanie, czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem 

tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W głosowaniu nie 

uczestniczył Pan Marcin Kiwior, który na czas głosowania opuścił salę obrad. W trakcie 

głosowania pozostali członkowie Rady stwierdzili, że zakres tematyczny operacji jest 
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zgodny z zakresem tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności planowanej operacji z LSR tj. czy 

operacja realizuje cele główne i szczegółowe LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych  

w LSR wskaźników. W głosowaniu nie uczestniczył Pan Marcin Kiwior, który na czas 

głosowania opuścił salę obrad. W trakcie głosowania pozostali członkowie Rady 

stwierdzili, że planowana operacja jest zgodna z LSR. Zachowano wymagane parytety  

i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności operacji z Programem, w ramach 

którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności z formą wsparcia 

wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków (refundacja albo ryczałt-premia) oraz 

zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.  

W głosowaniu nie uczestniczył Pan Marcin Kiwior, który na czas głosowania opuścił 

salę obrad. W trakcie głosowania pozostali członkowie Rady stwierdzili, że planowana 

operacja jest zgodna z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej 

operacji, w tym: zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków 

tj. refundacją oraz warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru. 

Zachowano wymagane parytety i quorum. 

 

Następnie, Przewodniczący Rady na podstawie informacji udostępnionych przez biuro 

ZPT, przekazał członkom Rady, informacje nt. wszystkich wniosków o przyznanie 

pomocy złożonych w trakcie naboru nr 4/2017 w zakresie zachowania dziedzictwa 

lokalnego  przeprowadzonego w dniach: od 12.06.2017 do 27.06.2017 r. W ramach 

naboru nr 4/2017 złożono 1 wniosek o przyznanie pomocy, na łączną kwotę 50 000,00 

zł.  Przewodniczący poinformował, iż  wniosek został złożony w miejscu i terminie 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze nr 4/2017. Następnie członkowie Rady zapoznali 

się szczegółowo ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy wraz z załącznikami  

i przystąpiono do oceny zgodności z LSR oraz oceny zgodności z kryteriami wyboru 

operacji. 

Ocena zgodności z LSR. 

Ocena zgodności z LSR polega na sprawdzeniu czy złożony wniosek o przyznanie 

pomocy : 

- został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, 
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- jest zgodny  z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru 

wniosków, 

- realizuje cele główne i szczegółowe LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 

wskaźników, 

- jest zgodny z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji,  

w tym: zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków 

(refundacja albo ryczałt-premia) oraz zgodności z warunkami udzielenia wsparcia 

obowiązującymi w ramach naboru. 

 

 Wniosek nr 1/ZAB/2017 pn: ”Prace konserwatorskie - osuszenie murów 

przyziemia świątyni p.w. Św Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radlnej- Etap 1. 

Zakrystia, Prezbiterium i Kaplica” – złożony przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. 

Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radlnej w siedzibie LGD w dniu 

27.06.2017 r.  : 

- przeprowadzono głosowanie na temat, czy wniosek został złożony w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i nie został wycofany. W trakcie 

głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że wniosek został złożony w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz nie został wycofany. Zachowano 

wymagane parytety i quorum.  

- przeprowadzono głosowanie, czy zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem 

tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. W trakcie głosowania 

członkowie jednogłośnie stwierdzili, że zakres tematyczny operacji jest zgodny  

z zakresem tematycznym operacji wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Zachowano 

wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności planowanej operacji z LSR tj. czy 

operacja realizuje cele główne i szczegółowe LSR, poprzez osiąganie zaplanowanych  

w LSR wskaźników. W trakcie głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że 

planowana operacja jest zgodna z LSR. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- przeprowadzono głosowanie w zakresie zgodności operacji z Programem, w ramach 

którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: zgodności z formą wsparcia 

wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków (refundacja albo ryczałt-premia) oraz 

zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.  

W trakcie głosowania członkowie jednogłośnie stwierdzili, że planowana operacja jest 

zgodna z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym: 
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zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków tj. refundacją 

oraz warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru. Zachowano 

wymagane parytety i quorum. 

 

Ad. 4. Po zakończeniu oceny zgodności z LSR wszystkich złożonych wniosków  

w ramach zakończonego naboru nr 3/2017, członkowie Rady jednogłośnie podjęli 

Uchwałę nr V/35/17 Rady LGD ZPT z dnia 06.07.2017 r. w sprawie przyjęcia listy 

operacji, które zostały uznane za zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie 

pomocy oraz zgodne z LSR w ramach przedsięwzięcia 3.1.3 Budowa miejsc aktywnego 

spędzania czasu na powietrzu, zagospodarowanie i budowa infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej kąpielisk oraz miejsc rekreacji wodnej. Zachowano wymagane parytety  

i quorum.  

Następnie, po zakończeniu oceny zgodności z LSR złożonego wniosku  

w ramach zakończonego naboru nr 4/2017, członkowie Rady jednogłośnie podjęli 

Uchwałę nr V/36/17 Rady LGD ZPT z dnia 06.07.2017 r. w sprawie przyjęcia listy 

operacji, które zostały uznane za zgodne z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie 

pomocy oraz zgodne z LSR w ramach przedsięwzięcia 3.2.2 Odnowa  

i zagospodarowanie zabytków. Zachowano wymagane parytety i quorum.  

 

Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia, przystąpiono do oceny  

merytorycznej pod względem spełnienia lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru 

operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia.  Ocenie podlegały  operacje w kolejności ich 

złożenia w siedzibie ZPT. 

Nabór nr 3/2017 w ramach przedsięwzięcia 3.1.3 Budowa miejsc aktywnego spędzania 

czasu na powietrzu, zagospodarowanie i budowa infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej kąpielisk oraz miejsc rekreacji wodnej: 

 Wniosek nr 1/REK/2017 złożony przez Stowarzyszenie Demblinianki w siedzibie 

LGD dniu 27.06.2017 r. pn: ” ”Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 

110 w miejscowości Demblin”.: 

- ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji; 

1. Gotowość do realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty. 

2. Termin realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty. 

3. Poziom innowacyjności planowanej operacji - członkowie Rady jednogłośnie 

przyznali 0 punktów. 
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4. Zaangażowanie partnerstwa na rzecz realizacji planowanej operacji - członkowie 

Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty. 

5. Zwiększony udział finansowy w realizacji operacji względem wymaganego  

w dokumentacji konkursowej - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2  punkty. 

6. Promocja operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty. 

7. Wsparcie operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 

5 tyś. mieszkańców - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 punkt. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych 

otrzymała 11 punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum 

punktowe (min. 7 pkt.), podane w ogłoszeniu o naborze nr 3/2017, którego otrzymanie 

jest warunkiem wyboru operacji oraz przekazanie operacji do oceny w zakresie 

kryteriów specyficznych. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- ocena operacji zgodnie ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji; 

1. Premiowanie rozwiązań uwzględniających elementy dodatkowe podnoszące 

dostępność i atrakcyjność obiektów - członkowie Rady jednogłośnie nie przyznali  

punktu w tym kryterium. 

2. Premiowanie operacji, które zakładają wprowadzenie rozwiązań uwzględniających 

potrzeby części grup defaworyzowanych, tj. dzieci i młodzieży oraz osób starszych- 

członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty w tym kryterium. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów specyficznych  otrzymała 2 

punkty. Zachowano wymagane parytety i quorum. Łączna wysokość uzyskanych punktów 

w wyniku zakończonej oceny w zakresie lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru 

operacji wynosi: 13 punktów. 

- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości:  

50 00,00 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Jednogłośnie, członkowie 

Rady uznali, że kwota podana przez wnioskodawcę jest zasadna w związku z czym 

ustalono kwotę wsparcia (refundacji) w wysokości 50 000,00 zł. Zachowano wymagane 

parytety i quorum.  

 Wniosek nr 2/REK/2017 złożony przez Stowarzyszenie Mój Szynwałd  

w siedzibie LGD dniu 27.06.2017 r. pn: ”Budowa placu zabaw przy przedszkolu 

niepublicznym Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP w miejscowości Szynwałd”. 

W głosowaniu, z powodu wykluczenia, nie uczestniczył Pan Marcin Kiwior, który 

na czas głosowania opuścił miejsce posiedzenia: 
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- ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji; 

1. Gotowość do realizacji operacji - członkowie Rady  nie przyznali punktów. 

2. Termin realizacji operacji - członkowie Rady  przyznali 2 punkty. 

3. Poziom innowacyjności planowanej operacji - członkowie Rady nie przyznali 

punktów. 

4. Zaangażowanie partnerstwa na rzecz realizacji planowanej operacji - członkowie 

Rady jednogłośnie przyznali 2  punkty. 

5. Zwiększony udział finansowy w realizacji operacji względem wymaganego  

w dokumentacji konkursowej - członkowie Rady nie przyznali  punktów.  

6. Promocja operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty. 

7. Wsparcie operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 

5 tyś. mieszkańców - członkowie Rady przyznali 1 punkt. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych 

otrzymała 7 punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum punktowe 

(min. 7 pkt.), podane w ogłoszeniu o naborze nr 3/2017, którego otrzymanie jest 

warunkiem wyboru operacji oraz przekazanie operacji do oceny w zakresie kryteriów 

specyficznych. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- ocena operacji zgodnie ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji; 

1. Premiowanie rozwiązań uwzględniających elementy dodatkowe podnoszące 

dostępność i atrakcyjność obiektów - członkowie Rady nie  przyznali punktu w tym 

kryterium. 

2. Premiowanie operacji, które zakładają wprowadzenie rozwiązań uwzględniających 

potrzeby części grup defaworyzowanych, tj. dzieci i młodzieży oraz osób starszych- 

członkowie Rady nie przyznali punktów w tym kryterium.  

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów specyficznych  otrzymała 

7 punktów. Zachowano wymagane parytety i quorum.  

Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie 

lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 7 punktów. 

- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości:  

141 000,00 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Jednogłośnie, 

członkowie Rady uznali, że kwota podana przez wnioskodawcę jest zasadna w związku 

z czym ustalono kwotę wsparcia (refundacji) w wysokości 141 000,00 zł. Zachowano 

wymagane parytety i quorum.  
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Nabór nr 4/2017 w ramach przedsięwzięcia 3.2.2  Odnowa i zagospodarowanie zabytków: 

 Wniosek nr 1/ZAB/2017 złożony przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Świętych 

Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radlnej w siedzibie LGD dniu 27.06.2017 r. 

pn: ”Prace konserwatorskie - osuszenie murów przyziemia świątyni p.w. Św 

Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radlnej- Etap 1. Zakrystia, Prezbiterium  

i Kaplica.: 

- ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji; 

1. Gotowość do realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty. 

2. Termin realizacji operacji - członkowie Rady jednogłośnie nie przyznali punktów. 

3. Poziom innowacyjności planowanej operacji - członkowie Rady jednogłośnie nie 

przyznali punktów. 

4. Zaangażowanie partnerstwa na rzecz realizacji planowanej operacji - członkowie 

Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty. 

5. Zwiększony udział finansowy w realizacji operacji względem wymaganego  

w dokumentacji konkursowej - członkowie Rady jednogłośnie nie przyznali  punktów. 

6. Promocja operacji - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty. 

7. Wsparcie operacji realizowanych w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 

5 tyś. mieszkańców - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 1 punkt. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów lokalnych 

otrzymała  7 punktów, co oznacza, że operacja uzyskała wymagane minimum 

punktowe (min. 7 pkt.), podane w ogłoszeniu o naborze nr 4/2017, którego otrzymanie 

jest warunkiem wyboru operacji oraz przekazanie operacji do oceny w zakresie 

kryteriów specyficznych. Zachowano wymagane parytety i quorum. 

- ocena operacji zgodnie ze specyficznymi kryteriami wyboru operacji; 

1. Premiowanie obiektów wpisanych do gminnych rejestrów zabytków lub rejestrów 

wojewódzkich - członkowie Rady jednogłośnie przyznali 2 punkty w tym kryterium. 

Operacja, w wyniku zakończonej oceny w zakresie kryteriów specyficznych  otrzymała 

2 punkty. Zachowano wymagane parytety i quorum.  

Łączna wysokość uzyskanych punktów w wyniku zakończonej oceny w zakresie 

lokalnych i specyficznych kryteriów wyboru operacji wynosi: 9 punktów. 

- ustalenie kwoty wsparcia: wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości:  

50 00,00 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu. Jednogłośnie, członkowie 

Rady uznali, że kwota podana przez wnioskodawcę jest zasadna w związku z czym 
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ustalono kwotę wsparcia (refundacji) w wysokości 50 000,00 zł. Zachowano wymagane 

parytety i quorum.  

Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych 

kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów specyficznych oraz ustalenia kwoty wsparcia,  

Przewodniczący Rady przy współpracy pracowników biura LGD, sporządził listę 

operacji wybranych do finansowania, obejmującą operacje złożone w ramach naboru nr 

3/2017, stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały Rady LGD ZPT nr V/37/2017 z dnia 

06.07.2017 r. ustalając ich kolejność według łącznej sumy punktów uzyskanych  

z lokalnych kryteriów wyboru oraz specyficznych kryteriów wyboru operacji, liczby 

punktów  uzyskanych w wyniku przeprowadzonej oceny w zakresie kryteriów 

specyficznych i kolejności złożenia wniosku, wskazując operacje, które uzyskały 

minimalną liczbę punktów podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz wskazując 

operacje mieszczące się w limicie. 

Następnie, na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według 

lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz kryteriów specyficznych oraz ustalenia 

kwoty wsparcia,  Przewodniczący Rady przy współpracy pracowników biura LGD, 

sporządził listę operacji wybranych do finansowania, obejmującą operację złożoną  

w ramach naboru nr 4/2017, stanowiącą załącznik nr 1 do Uchwały Rady LGD ZPT nr 

V/38/2017 z dnia 06.07.2017 r., wskazując, że  oceniana operacja uzyskała minimalną 

liczbę punktów podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz mieści się w limicie. 

 

 W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi  

w ramach naboru nr 3/2017 podjęto następujące uchwały: 

 1) Uchwała nr V/39/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa  z dnia  06.07.2017 r. podjęta 

jednogłośnie, w sprawie:  wybrania do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia 

operacji pod tytułem „Budowa placu zabaw zlokalizowanego na działce nr 110  

w miejscowości Demblin” w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2017 

z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

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

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Zachowano wymagane parytety i quorum. 
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 2) Uchwała nr V/40/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa  z dnia  06.07.2017 r. w głosowaniu nie 

uczestniczył Pan Marcin Kiwior, który wyłączył się z głosowania i na czas głosowania 

opuścił salę obrad.  Pozostało 9  członków Rady, którzy podjęli jednogłośnie Uchwałę  

w sprawie:  wybrania do finansowania oraz o ustaleniu kwoty wsparcia operacji pod 

tytułem „Budowa placu zabaw przy przedszkolu niepublicznym Zgromadzenia Sióstr 

Służebniczek NMP w miejscowości Szynwałd” w ramach naboru wniosków  

o przyznanie pomocy nr 3/2017 z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej  

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  

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

lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Zachowano wymagane parytety  

i quorum. 

 

W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi  

w ramach naboru nr 4/2017 podjęto następującą uchwałę: 

 

1) Uchwała nr V/41/17 Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania 

Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa  z dnia  06.07.2017 r. podjęta 

jednogłośnie, w sprawie:  wybrania do finansowania oraz o ustaleniu kwoty 

wsparcia operacji pod tytułem „Prace konserwatorskie - osuszenie murów 

przyziemia świątyni p.w. Św Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radlnej- Etap 1. 

Zakrystia, Prezbiterium i Kaplica” w ramach naboru wniosków o przyznanie 

pomocy nr 4/2017 z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zachowano wymagane 

parytety i quorum. 
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Ad. 5. - Ad.6.  

Wobec braku dalszych wolnych wniosków, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie 

Rady LGD ZPT. 

 

 

                                                                                                          Marcin Kiwior 

 

 

 

 

 


