
  

 

 

 

 

Parczew, 1.03.2017 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady LGD „Jagiellońska Przystań” 

z dnia 28.02.2017 r. 

 

Cel posiedzenia: zajęcia stanowiska w sprawie wniesionych protestów od wyniku oceny, który powoduje, że operacje nie mieszczą się w limicie 

środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze.  
Termin posiedzenia: 28.02.2017 r. 

Miejsce posiedzenia: Biuro LGD, ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew. 

Przewodniczący Rady Krzysztof Chilczuk o godz. 14.00 otworzył posiedzenie, witając przybyłych członków Rady. W posiedzeniu Rady uczestniczył 

także pracownik Biura LGD – Mirosław Dorosz. 

Na podstawie podpisanej listy obecności (załącznik do protokołu). Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia (obecnych 11 na 15 

członków Rady). Obecni reprezentują następujące sektory: 

Sektor Liczba obecnych % obecnych 

Publiczny  4 36,36% 

Społeczny 4 36,36% 

Gospodarczy 3 27,27% 

Razem 11 100% 

 

Następnie Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.  

2. Przedstawienie treści wniesionych protestów od wyników oceny, które powodują, że operacje nie mieszczą się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze nr 1/2016 oraz 2/2016. 

3. Zajęcie stanowiska przez Radę w sprawie wniesionych protestów. 

4. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

 

Rada przyjęła jednogłośnie proponowany porządek obrad. 

Zgodnie z § 10 ust. 5 Regulaminu Rady Sekretarz odpowiada za sporządzenie protokołu.  

 

Ad. 2 i 3 

Protesty były analizowane wspólnie przez całą Radę. W rozpatrywaniu danych protestów nie brali udziału członkowie Rady, którzy wykluczyli się z 

oceny i wyboru operacji z uwagi na ryzyko zaistnienia konfliktu interesu oraz członkowie Rady, którzy brali udział w ocenie wniosków na posiedzeniu 

Rady w dniu 26.01.2017 r. w odniesieniu do których złożono protesty. 



  

 

 

 

 

Przewodniczący odczytał w pierwszej kolejności protest złożony w dniu 15.02.2017 r. przez Tomasza Ostapiuka od wyniku oceny operacji nr 

4/2/2016, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nr 2/2016. W opinii Rady przytaczane 

przez wnioskodawcę argumenty są niezasadne, a wniosek został oceniony prawidłowo. Podjęto uchwałę nr I/54/17 o zajęciu stanowiska w sprawie 

złożonego protestu dotyczącego oceny operacji nr 4/2/2016. Głosowało 8 z 11 obecnych członków Rady (8 głosów za, 0 – przeciw, 0 – 

wstrzymujących się). 

Następnie Przewodniczący odczytał protest złożony w dniu 15.02.2017 r. przez Kacpra Kowalczuka od wyniku oceny operacji nr 7/2/2016, który 

powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nr 2/2016. W opinii Rady przytaczane przez 

wnioskodawcę argumenty są niezasadne, a wniosek został oceniony prawidłowo. Podjęto uchwałę nr I/55/17 o zajęciu stanowiska w sprawie 

złożonego protestu dotyczącego oceny operacji nr 7/2/2016. Głosowało 9 z 11 obecnych członków Rady (9 głosów za, 0 – przeciw, 0 – 

wstrzymujących się). 

W dalszej części odczytano protest złożony w dniu 15.02.2017 r. przez Iwonę Bednarską od wyniku oceny operacji nr 9/1/2016, który powoduje, że 

operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nr 1/2016. W opinii Rady przytaczane przez wnioskodawcę argumenty 

są niezasadne, a wniosek został oceniony prawidłowo. Podjęto uchwałę nr I/56/17 o zajęciu stanowiska w sprawie złożonego protestu dotyczącego 

oceny operacji nr 9/1/2016. Głosowało 9 z 11 obecnych członków Rady (9 głosów za, 0 – przeciw, 0 – wstrzymujących się). 

Ad. 4 

Rada podjęła dyskusję na temat konieczności wprowadzenia zmian w lokalnych kryteriach wyboru oraz w procedurze oceny i wyboru operacji. W 

ciągu najbliższych tygodni, zostaną opracowane i poddane konsultacjom społecznym wymagane zmiany. Przewodniczący zakończył posiedzenie 

Rady. 

 

Sekretarz posiedzenia              Przewodniczący Rady 

 

 

  Marzena Zawisza                Krzysztof Chilczuk 

 

Lista załączników do protokołu: 

1) lista obecności, 

2) rejestr interesów, 

3) deklaracje bezstronności i poufności,  

4) lista członków Rady uprawnionych do oceny operacji oraz wykluczonych z oceny operacji 

5) uchwały podjęte podczas posiedzenia Rady. 

 

 

 

 


