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Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” 

w dniu 06.12.2018 r. 

dotyczącego oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantów 

w ramach naboru nr 2/2018/G w zakresie Promocja obszaru LGD 

 

Posiedzenie Rady rozpoczęło się w dniu 6 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w Biurze LGD w Brzozowie. 

Posiedzenie dotyczyło oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantów przeprowadzonego 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 w zakresie Promocja 

obszaru LGD (nabór nr 2/2018/G), z limitem środków 90 000,00 zł, przeprowadzonego w terminie 

od 29 października 2018 r. do 12 listopada 2018 r. 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Piotr Tasz, który na podstawie listy obecności stwierdził 

prawomocność posiedzenia (quorum), w oparciu o obecność ponad połowy członków uprawnionych 

do głosowania. W posiedzeniu uczestniczyło 13 członków Rady według listy obecności. Podczas posiedzenia 

obecna była również Kierownik Biura LGD Justyna Kopera – Protokolant posiedzenia. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował wniesienie zmiany w zaplanowanym porządku obrad, polegającej 

na dodaniu w tym porządku punktu dotyczącego złożenia Oświadczeń o bezstronności w ocenie i wyborze 

operacji przez członka Rady nieobecnego na poprzednim posiedzeniu. Następnie Przewodniczący Rady 

przedstawił zmieniony porządek obrad i poddał go pod głosowanie Rady. Porządek obrad został przyjęty 

jednomyślnie. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia (quorum). 

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

3. Wybór Komisji skrutacyjnej. 

4. Złożenie Oświadczeń o bezstronności w ocenie i wyborze operacji przez członka Rady nieobecnego na 

poprzednim posiedzeniu. 

5. Przygotowanie List osób uprawnionych do głosowania przy ocenie i wyborze danej operacji dla każdego 

z wniosków będącego przedmiotem posiedzenia. 

6. Wypełnienie Rejestru interesów członków Rady LGD dla każdego z wniosków będącego przedmiotem 

posiedzenia 

7. Omówienie wyników weryfikacji formalnej wniosków dokonanej przez pracowników Biura LGD oraz: 

7.1 dokonanie oceny wniosków od względem spełniania warunków formalnych naboru, 

7.2 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków spełniających warunki formalne naboru, 

7.3 podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru wraz z uzasadnieniem - w stosunku do wniosków, które nie 

spełniają warunków formalnych naboru (jeżeli dotyczy), 

7.4 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków nie spełniających warunków formalnych naboru 

(jeżeli dotyczy), 

7.5 dokonanie oceny zgodności zadań z LSR, 

7.6 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków zgodnych z LSR, w tym z programem, 

7.7 podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru wraz z uzasadnieniem - w stosunku do wniosków, które nie 

spełniają warunków w zakresie zgodności z LSR, w tym z programem (jeżeli dotyczy), 

7.8 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków niezgodnych z LSR, w tym z programem (jeżeli 

dotyczy). 

8. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów wyboru. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych wniosków o powierzenie grantów, które uzyskały 

wymaganą minimalną liczbę punktów. 

10.  Podjęcie uchwał o niedokonaniu wyboru w stosunku do wniosków, które nie uzyskały wymaganej minimalnej 

liczby punktów (jeżeli dotyczy). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy ocenionych wniosków o powierzenie grantów, które nie uzyskały 

wymaganej minimalnej liczby punktów (jeżeli dotyczy). 

12. Ustalenie kwoty wsparcia. 

 



 

13. Sporządzenie listy wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania, zawierającej wskazanie, 

które z tych wniosków mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze. 

14. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania, 

zawierającej wskazanie, które z tych wniosków mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu 

o naborze. 

16. Sprawy bieżące. 

 

Po zatwierdzeniu porządku posiedzenia Przewodniczący Rady przeprowadził wybór Komisji skrutacyjnej, 

składającej się z 3 osób, której powierzono obliczanie wyników głosowań, kontrolę quorum oraz odpowiedniej 

reprezentatywności poszczególnych sektorów/grup interesów, a także wykonywanie innych czynności 

o podobnym charakterze. Do Komisji skrutacyjnej wybrano: 

1. Edyta Kuczma – Przewodnicząca Komisji skrutacyjnej, 

2. Piotr Szul – Członek Komisji skrutacyjnej, 

3. Stanisław Pająk – Członek Komisji skrutacyjnej. 

 

Następnie członek Rady nieobecny na poprzednim posiedzeniu złożył Oświadczenia o bezstronności w ocenie 

i wyborze operacji. 

Na podstawie wszystkich oświadczeń złożonych przez członków Rady dla wniosków o powierzenie grantów 

w zakresie Promocja obszaru LGD Komisja skrutacyjna przygotowała Listę osób uprawnionych do głosowania 

przy ocenie i wyborze danej operacji dla każdego z wniosków będącego przedmiotem posiedzenia. Członkowie 

Rady, którzy nie byli bezstronni w ocenie i wyborze danego wniosku zostali wykluczeni z oceny i wyboru tego 

wniosku. 

Następnie członkowie Rady przystąpili do wypełnienia Rejestru interesów członków Rady LGD. Wypełniony 

Rejestr przekazany został do Komisji skrutacyjnej, która w dalszej części posiedzenia przeprowadziła dla 

wniosków analizę dokumentów w celu spełnienia wymagań określonych w §34 Regulaminu Rady. 

 

W dalszej części posiedzenia dokonano rozpatrzenia wyników weryfikacji formalnej wniosków dokonanej przez 

pracowników Biura LGD. Wyniki weryfikacji przedstawiła Kierownik Biura LGD. Następnie – na podstawie 

rekomendacji - dla każdej operacji Rada dokonała oceny wniosków pod względem spełniania warunków 

formalnych naboru.  

 

Przebieg i wyniki głosowań z uwzględnieniem wykluczeń z oceny i wyboru poszczególnych wniosków: 

1) 2/2018/G/001 wnioskowany przez Stowarzyszenie Kobiet „Gosposiada” w Jasienicy Rosielnej 

Wykluczenia: brak 

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 13 

Wniosek został uznany za spełniający warunki formalne naboru przez 13 członków Rady.  

2) 2/2018/G/002 wnioskowany przez STOWARZYSZENIE  PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. ALEKSANDRA 
FREDRY W NOZDRZCU 

Wykluczenia: Stanisław Żelaznowski 

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 12 

Wniosek został uznany za spełniający warunki formalne naboru przez 12 członków Rady.  

3) 2/2018/G/003 wnioskowany przez STOWARZYSZENIE  PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. ALEKSANDRA 
FREDRY W NOZDRZCU 

Wykluczenia: Stanisław Żelaznowski 

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 12 

Wniosek został uznany za spełniający warunki formalne naboru przez 12 członków Rady.  

4) 2/2018/G/004 wnioskowany przez Stowarzyszenie Historyczno - Krajoznawcze Ziemi Brzozowskiej 

Wykluczenia: brak 

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 13 

Wniosek został uznany za spełniający warunki formalne naboru przez 13 członków Rady.  

5) 2/2018/G/005 wnioskowany przez Podkarpacka Fundacja "Panorama Możliwości" 

Wykluczenia: brak 

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 13 

Wniosek został uznany za spełniający warunki formalne naboru przez 13 członków Rady.  



 

Po dokonaniu przez Radę oceny wniosków pod względem spełniania warunków formalnych naboru przystąpiono 

do sporządzenia uchwał dotyczących przyjęcia list zawierających wyniki przeprowadzonych przez Radę 

głosowań. Ponieważ wszystkie wnioski zostały uznane przez Radę LGD za spełniające warunki formalne naboru 

to – zgodnie z Procedurą - sporządzona została lista wniosków spełniających warunki formalne naboru, która 

została jednomyślnie przyjęta uchwałą Rady. 

 

Następnie Rada przystąpiła do oceny zgodności wniosków z LSR (Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego 

przez Społeczność), w tym z programem (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). 

 

Przebieg i wyniki głosowań z uwzględnieniem wykluczeń z oceny i wyboru poszczególnych wniosków: 

1) 2/2018/G/001 wnioskowany przez Stowarzyszenie Kobiet „Gosposiada” w Jasienicy Rosielnej 

Wykluczenia: brak 

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 13 

13 członków Rady uznało, że zadanie objęte wnioskiem zakłada realizację celów ogólnych 
i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia wskaźników. 

13 członków Rady uznało, że zadanie objęte wnioskiem jest zgodne z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

2) 2/2018/G/002 wnioskowany przez STOWARZYSZENIE  PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. ALEKSANDRA 
FREDRY W NOZDRZCU 

Wykluczenia: Stanisław Żelaznowski 

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 12 

12 członków Rady uznało, że zadanie objęte wnioskiem zakłada realizację celów ogólnych 
i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia wskaźników. 

12 członków Rady uznało, że zadanie objęte wnioskiem jest zgodne z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

3) 2/2018/G/003 wnioskowany przez STOWARZYSZENIE  PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. ALEKSANDRA 
FREDRY W NOZDRZCU 

Wykluczenia: Stanisław Żelaznowski 

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 12 

12 członków Rady uznało, że zadanie objęte wnioskiem zakłada realizację celów ogólnych 
i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia wskaźników. 

12 członków Rady uznało, że zadanie objęte wnioskiem jest zgodne z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

4) 2/2018/G/004 wnioskowany przez Stowarzyszenie Historyczno - Krajoznawcze Ziemi Brzozowskiej 

Wykluczenia: brak 

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 13 

13 członków Rady uznało, że zadanie objęte wnioskiem zakłada realizację celów ogólnych 
i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia wskaźników. 

13 członków Rady uznało, że zadanie objęte wnioskiem jest zgodne z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

5) 2/2018/G/005 wnioskowany przez Podkarpacka Fundacja "Panorama Możliwości" 

Wykluczenia: brak 

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 13 

13 członków Rady uznało, że zadanie objęte wnioskiem zakłada realizację celów ogólnych 
i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia wskaźników. 

13 członków Rady uznało, że zadanie objęte wnioskiem jest zgodne z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Po dokonaniu przez Radę oceny wniosków w zakresie zgodności z LSR, w tym z programem przystąpiono do 

sporządzenia uchwał dotyczących przyjęcia list zawierających wyniki przeprowadzonych przez Radę głosowań.  

Ponieważ wszystkie wnioski zostały uznane przez Radę LGD za zgodne z LSR, w tym z programem to – zgodnie 

z Procedurą - sporządzona została lista wniosków zgodnych z LSR, w tym z programem, która została 

jednomyślnie przyjęta uchwałą Rady. 

 



 

Następnie przystąpiono do oceny według lokalnych kryteriów wyboru.  

 

Przebieg i wyniki głosowań z uwzględnieniem wykluczeń z oceny i wyboru poszczególnych wniosków: 

1) 2/2018/G/001 wnioskowany przez Stowarzyszenie Kobiet „Gosposiada” w Jasienicy Rosielnej 

Wykluczenia: brak 

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 13 

W wyniku oceny wniosku według lokalnych kryteriów wyboru przez członków Rady uprawnionych 
do głosowania wniosek uzyskał 20,85 punktu (wniosek uzyskał wymaganą minimalną liczbę punktów). 

2) 2/2018/G/002 wnioskowany przez STOWARZYSZENIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. ALEKSANDRA 
FREDRY W NOZDRZCU 

Wykluczenia: Stanisław Żelaznowski 

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 12 

W wyniku oceny wniosku według lokalnych kryteriów wyboru przez członków Rady uprawnionych 
do głosowania wniosek uzyskał 21,00 punktów (wniosek uzyskał wymaganą minimalną liczbę punktów). 

3) 2/2018/G/003 wnioskowany przez STOWARZYSZENIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. ALEKSANDRA 
FREDRY W NOZDRZCU 

Wykluczenia: Stanisław Żelaznowski 

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 12 

W wyniku oceny wniosku według lokalnych kryteriów wyboru przez członków Rady uprawnionych 
do głosowania wniosek uzyskał 21,00 punktów (wniosek uzyskał wymaganą minimalną liczbę punktów). 

4) 2/2018/G/004 wnioskowany przez Stowarzyszenie Historyczno - Krajoznawcze Ziemi Brzozowskiej 

Wykluczenia: brak 

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 13 

W wyniku oceny wniosku według lokalnych kryteriów wyboru przez członków Rady uprawnionych 
do głosowania wniosek uzyskał 20,00 punktów (wniosek uzyskał wymaganą minimalną liczbę punktów). 

5) 2/2018/G/005 wnioskowany przez Podkarpacka Fundacja "Panorama Możliwości" 

Wykluczenia: brak 

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 13 

W wyniku oceny wniosku według lokalnych kryteriów wyboru przez członków Rady uprawnionych 
do głosowania wniosek uzyskał 21,92 punktu (wniosek uzyskał wymaganą minimalną liczbę punktów). 

 

Następnie Rada przystąpiła do ustalenia kwoty wsparcia dla poszczególnych wniosków. Kwota wsparcia dla 

każdego z wniosków została ustalona w wysokości kwoty pomocy wnioskowanej przez Grantobiorcę, ponieważ: 

1) każdy z Grantobiorców prawidłowo zastosował wskazaną w LSR intensywność pomocy, określoną 

dla danej grupy beneficjentów, w granicach określonych w § 18 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

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

lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.), 

2) każdy z Grantobiorców prawidłowo zastosował wskazaną w LSR oraz w ogłoszeniu o naborze wniosków 

o powierzenie grantów maksymalną kwotę pomocy, w granicach określonych przepisami § 13 

ww. rozporządzenia, 

3) koszty kwalifikowane określone we wniosku o powierzenie grantów są zgodne z zakresem kosztów 

kwalifikowanych określonych w ww. rozporządzeniu oraz są uzasadnione zakresem zadania, 

4) nie zostały przekroczone limity dostępne dla Grantobiorcy, pozostające do wykorzystania w okresie 

programowania 2014-2020, 

5) żaden z członków Rady nie zgłosił wniosku o zmniejszenie kwoty wsparcia. 

 

Przebieg i wyniki głosowań z uwzględnieniem wykluczeń z oceny i wyboru poszczególnych wniosków: 

1) 2/2018/G/001 wnioskowany przez Stowarzyszenie Kobiet „Gosposiada” w Jasienicy Rosielnej 

Wykluczenia: brak 

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 13 

W oparciu o jednomyślny wynik głosowania członków Rady kwota wsparcia ustalona przez Radę LGD 
wynosi 21 500,00 zł.  



 

2) 2/2018/G/002 wnioskowany przez STOWARZYSZENIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. ALEKSANDRA 
FREDRY W NOZDRZCU 

Wykluczenia: Stanisław Żelaznowski 

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 12 

W oparciu o jednomyślny wynik głosowania członków Rady kwota wsparcia ustalona przez Radę LGD 
wynosi 7 560,00 zł.  

3) 2/2018/G/003 wnioskowany przez STOWARZYSZENIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. ALEKSANDRA 
FREDRY W NOZDRZCU 

Wykluczenia: Stanisław Żelaznowski 

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 12 

W oparciu o jednomyślny wynik głosowania członków Rady kwota wsparcia ustalona przez Radę LGD 
wynosi 14 208,00 zł.  

4) 2/2018/G/004 wnioskowany przez Stowarzyszenie Historyczno - Krajoznawcze Ziemi Brzozowskiej 

Wykluczenia: brak 

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 13 

W oparciu o jednomyślny wynik głosowania członków Rady kwota wsparcia ustalona przez Radę LGD 
wynosi 25 000,00 zł.  

5) 2/2018/G/005 wnioskowany przez Podkarpacka Fundacja "Panorama Możliwości" 

Wykluczenia: brak 

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 13 

W oparciu o jednomyślny wynik głosowania członków Rady kwota wsparcia ustalona przez Radę LGD 
wynosi 19 000,00 zł.  

 

Po dokonaniu przez Radę oceny poszczególnych wniosków według lokalnych kryteriów wyboru oraz ustaleniu 

kwoty wsparcia przystąpiono do sporządzenia listy wniosków o powierzenie grantów wybranych do 

dofinansowania, zawierającej wskazanie, które z tych wniosków mieszczą się w limicie środków podanym 

w ogłoszeniu o naborze. 

 

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania oraz ustalenia kwoty 

wsparcia. 

 

Przebieg i wyniki głosowań z uwzględnieniem wykluczeń z oceny i wyboru poszczególnych wniosków: 

1) Uchwała Nr XVI/107/18 z dnia 06.12.2018 r. dot. wniosku 2/2018/G/001 wnioskowanego przez 
Stowarzyszenie Kobiet „Gosposiada” w Jasienicy Rosielnej 

Wykluczenia: brak 

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 13 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie przez członków Rady uprawnionych do głosowania. 

2) Uchwała Nr XVI/108/18 z dnia 06.12.2018 r. dot. wniosku 2/2018/G/002 wnioskowanego przez 
STOWARZYSZENIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. ALEKSANDRA FREDRY W NOZDRZCU 

Wykluczenia: Stanisław Żelaznowski 

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 12 

6) Uchwała została przyjęta jednomyślnie przez członków Rady uprawnionych do głosowania. 

3) Uchwała Nr XVI/109/18 z dnia 06.12.2018 r. dot. wniosku 2/2018/G/003 wnioskowanego przez 
STOWARZYSZENIE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. ALEKSANDRA FREDRY W NOZDRZCU 

Wykluczenia: Stanisław Żelaznowski 

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 12 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie przez członków Rady uprawnionych do głosowania. 

4) Uchwała Nr XVI/110/18 z dnia 06.12.2018 r. dot. wniosku 2/2018/G/004 wnioskowanego przez 
Stowarzyszenie Historyczno - Krajoznawcze Ziemi Brzozowskiej 

Wykluczenia: brak 

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 13 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie przez członków Rady uprawnionych do głosowania. 



 

5) Uchwała Nr XVI/111/18 z dnia 06.12.2018 r. dot. wniosku 2/2018/G/005 wnioskowanego przez Podkarpacka 
Fundacja "Panorama Możliwości" 

Wykluczenia: brak 

Liczba członków Rady uprawnionych do głosowania: 13 

Uchwała została przyjęta jednomyślnie przez członków Rady uprawnionych do głosowania. 

 

Po przyjęciu przez Radę uchwał w sprawie dokonania wyboru do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia 

przystąpiono do sporządzenia ostatecznej listy wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania, 

zawierającej wskazanie, które z tych wniosków mieszczą się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze, 

która została jednomyślnie przyjęta uchwałą Rady. 

 

W związku z tym, iż nie wniesiono żadnych innych uwag i wniosków Przewodniczący Rady zamknął Posiedzenie 

Rady Stowarzyszenia. 

 

Protokołowała: Justyna Kopera – Kierownik Biura LGD 

 

 

 


