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PROTOKÓŁ 

z Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania 

Zielony Pierścień Tarnowa  

z  dnia 08 marca 2017 r.  

 

 

 W dniu 08 marca (środa) 2017 r. o godz. 13.00 w budynku Domu Strażaka  

w Skrzyszowie 335 A, odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień 

Tarnowa (dalej zwana w skrócie LGD ZPT).  

 Przed rozpoczęciem posiedzenia, obecni członkowie Rady potwierdzili swoją obecność 

podpisem na Liście obecności. W posiedzeniu, poza członkami Rady, uczestniczyli także: Pan 

Adam Flaga - Prezes Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa, pracownicy biura ZPT tj.: 

Joanna Dzieńska - kierownik biura, Pani Magdalena Barnaś-Janowska - specjalista ds. obsługi 

wnioskodawców i rozliczania operacji oraz Pan Krzysztof Kwaśniak- prawnik. 

 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. Przyjęcie przez Radę sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej na listach: operacji 

zgodnych z LSR oraz zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach 

przedsięwzięcia 1.1.1 „Wsparcie podejmowania działalności gospodarczych”  

w kolejności według liczby uzyskanych punktów, wyższego poziomu wkładu własnego 

określonego przez wnioskodawcę w ramach kryterium pn: ”Zwiększony udział 

finansowy w realizacji operacji względem wymaganego w dokumentacji konkursowej” 

i kolejności złożenia wniosku oraz operacji wybranych do finasowania w ramach 

przedsięwzięcia 1.1.1 „Wsparcie podejmowania działalności gospodarczych”  

w kolejności według liczby uzyskanych punktów, wyższego poziomu wkładu własnego 

określonego przez wnioskodawcę w ramach kryterium pn: ”Zwiększony udział 
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finansowy w realizacji operacji względem wymaganego w dokumentacji konkursowej” 

i kolejności złożenia wniosku w ramach naboru 1/2016.  

4. Wolne wnioski i zapytania. 

5. 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 14 

osób, w tym przedstawicieli sektora publicznego tj.: Marcin Kiwior, Stanisław Kusior, Arkadiusz 

Mikuła, Grzegorz Kozioł, przedstawicieli sektora gospodarczego: Lesław Wójcik, Zenon Bień, 

Aleksander Jarmuła, Renata Drapała, Stanisław Zięba, przedstawicieli sektora społecznego oraz 

mieszkańców: Adriana Błaszczyk, Anna Cabaj, Rafał Nosek, Maria Bratko, Andrzej Mucha (Lista 

obecności z dnia 08.03.2017 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 14 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. Zgłoszono poprawkę do porządku obrad polegającą na dodaniu do porządku obrad 

punktu nr 4 pn: ”Przyjęcia przez Radę sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru 

Uchwały nr II/5/17 z dn.10.01.2017 r.”  tj.: 

1. Otwarcie posiedzenia Rady LGD Zielony Pierścień Tarnowa  

i stwierdzenia prawomocności obrad. 
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2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie przez Radę sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej na listach: operacji 

zgodnych z LSR oraz zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków w ramach 

przedsięwzięcia 1.1.1 „Wsparcie podejmowania działalności gospodarczych”  

w kolejności według liczby uzyskanych punktów, wyższego poziomu wkładu własnego 

określonego przez wnioskodawcę w ramach kryterium pn: ”Zwiększony udział 

finansowy w realizacji operacji względem wymaganego w dokumentacji konkursowej” 

i kolejności złożenia wniosku oraz operacji wybranych do finasowania w ramach 

przedsięwzięcia 1.1.1 „Wsparcie podejmowania działalności gospodarczych”  

w kolejności według liczby uzyskanych punktów, wyższego poziomu wkładu własnego 

określonego przez wnioskodawcę w ramach kryterium pn: ”Zwiększony udział 

finansowy w realizacji operacji względem wymaganego w dokumentacji konkursowej” 

i kolejności złożenia wniosku w ramach naboru 1/2016.  

4. Przyjęcia przez Radę sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej numeru Uchwały  

nr II/5/17 z dn.10.01.2017 r.   

5. Wolne wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie obrad 

 

 Za przyjęciem zmienionego  porządku obrad zagłosowało 14 osób, nikt się nie wstrzymał  

od głosu i nikt nie głosował przeciw. Przewodniczący Rady, poinformował o powodach zwołania 

dzisiejszego posiedzenia Rady, które zostało zwołane na skutek otrzymania pisma Samorządu 

Województwa nr FE  VIII.432.1.20.2017 z dn. 15.02.2017 r, w sprawie udzielenia wyjaśnień 

przez ZPT do dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Po szczegółowym omówieniu uwag 

zgłoszonych w ramach w/w pisma przystąpiono do kolejnego punktu obrad.  

Ad.3.Następnie, członkowie Rady w celu sprostowania oczywistych uwag pisarskich, przyjęli 

zmiany na listach operacji zgodnych z LSR oraz operacji wybranych do finansowania. Na skutek 
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zgłoszenia przez SW uwag w zakresie prawidłowego wyliczenia wkładu własnego (dot. wniosków 

o przyznanie pomocy nr: 3/P/2016, 11/P/2016 oraz 14/P/2016), w ramach Uchwały nr III/20/17 

przyjęto zmiany na Liście operacji zgodnych z LSR oraz zgodnych z ogłoszeniem naboru 

wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 „Wsparcie podejmowania działalności 

gospodarczych” w kolejności według liczby uzyskanych punktów, wyższego poziomu wkładu 

własnego określonego przez wnioskodawcę w ramach kryterium pn: ”Zwiększony udział 

finansowy w realizacji operacji względem wymaganego w dokumentacji konkursowej” i kolejności 

złożenia wniosku. Uchwała nr III/20/17 została podjęta jednogłośnie. W ramach Uchwały nr 

III/21/17 przyjęto zmiany na Liście  operacji wybranych do finasowania w ramach 

przedsięwzięcia 1.1.1 „Wsparcie podejmowania działalności gospodarczych” w kolejności według 

liczby uzyskanych punktów, wyższego poziomu wkładu własnego określonego przez wnioskodawcę 

w ramach kryterium pn: ”Zwiększony udział finansowy w realizacji operacji względem 

wymaganego w dokumentacji konkursowej” i kolejności złożenia wniosku. Uchwała nr III/21/17 

została podjęta jednogłośnie. 

Ad.4. 

Następnie, członkowie Rady, przystąpili do podjęcia Uchwały nr III/22/17 w sprawie przyjęcia 

sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na poprawieniu numeru Uchwały nr II/5/17 

z dnia 10.01.2017 r. operacji zgodnych z LSR oraz operacji wybranych do finansowania.  

Uchwała nr III/22/17 została podjęta jednogłośnie. 

Ad.5. 

Ponadto, członkowie Rady zostali poinformowani, że wypełniając formularze Deklaracji  

o poufności oraz Deklaracji o bezstronności i poufności, należy wykreślać poszczególne frazy 

oraz uzupełniać daty wystawienia dokumentów. Następnie, przekazano, iż w dniu 03.03.2017  

w ramach Uchwał nr 2/2017 oraz 3/2017, Zarząd ZPT przyjął aktualizację lokalnych  

i specyficznych kryteriów wyboru operacji wraz ze zmianą procedury oceny wniosków o tej samej 

liczbie punktów. Wprowadzone zmiany w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji dotyczą 

m.in.: dla kryterium pn:”Zaangażowanie partnerstwa na rzecz realizacji planowanej operacji”  
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w kolumnie pn: ”Uzasadnienie dla wprowadzenia kryterium”- ”usunięto słowo: ”lokalnym”  

w celu uszczegółowienia zapisu, z uwagi na fakt, iż w przypadku tego kryterium najważniejsze 

jest właściwe uzasadnienie zakresu planowanego partnerstwa i jego potwierdzenie w ramach 

zawartej umowy  a nie odniesienie do wskazania partnerów lokalnych co dotyczyłoby 

wykorzystania   lokalnych zasobów, dla kryterium pn: ” Zwiększony udział finansowy w realizacji 

operacji względem wymaganego w dokumentacji konkursowej” w kolumnie „Nazwa kryterium” - 

w ramach uwag otrzymanych z SW do dokumentacji po naborze wniosków o przyznanie pomocy 

w ramach podejmowania działalności gospodarczej dodano zapis, iż kryterium to nie dotyczy 

osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą, dla kryterium pn: ” Zwiększony udział 

finansowy w realizacji operacji względem wymaganego w dokumentacji konkursowej”  

w kolumnie pn.: ”Uzasadnienie dla wprowadzenia kryterium”- w celu ułatwienia zasady 

wyliczenia wkładu własnego dodano 2 dodatkowe przykłady (łącznie opisano 3 przykłady) 

wyliczenia wkładu własnego dla podmiotów z sektora finansów publicznych. Na skutek usunięcia 

kryterium pn: ”Zwiększony udział finansowy w realizacji operacji względem wymaganego w 

dokumentacji konkursowej” dla osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą w 

ramach Przedsięwzięcie nr 1.1.1.wprowadzono nową zasadę decydującą o wyższym miejscu na 

liście rankingowej dla wniosków, które uzyskały w wyniku przeprowadzonej oceny tę samą liczbę 

punktów  polegającą na liczbie punktów uzyskanych w wyniku oceny w zakresie kryteriów 

specyficznych. W ramach kryteriów specyficznych przyjęto następujące zmiany: - usunięto 

omyłkowo wpisane kryterium specyficzne dla projektu współpracy 3.1.2 pn.: ”Projekt współpracy 

:budowa i wytyczenie oraz promocja ścieżek/ szlaków do nordic-walking, dla ustalenie kolejności 

operacji na liście rankingowej”, na skutek usunięcia kryterium pn.: ”Zwiększony udział finansowy 

w realizacji operacji względem wymaganego w dokumentacji konkursowej” dla osób fizycznych 

podejmujących działalność gospodarczą w ramach Przedsięwzięcie nr 1.1.1.wprowadzono nową 

zasadę decydującą o wyższym miejscu na liście rankingowej dla wniosków, które uzyskały  

w wyniku przeprowadzonej oceny tę samą liczbę punktów  polegającej na liczbie punktów 

uzyskanych w wyniku oceny w zakresie kryteriów specyficznych.  Dodatkowo, w związku  
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z wprowadzeniem powyżej opisanych zmian, które wymagają akceptacji SW, ustalono nowy 

termin przeprowadzenia naboru wniosków o przyznanie pomocy tj.: od 3 kwietnia  2017 r. do 18 

kwietnia 2017 r.  

 

 

Ad.6.  

Wobec braku dalszych wolnych wniosków, Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie Rady 

LGD ZPT. 

 

 

 
 

 
 


