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Protokół 

z procedury odwoławczej 

Członków Rady 

Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 

                                        

 

W terminie 7 dni od dnia doręczenia Wnioskodawcą informacji o wynikach oceny operacji 

pod względem spełniania kryteriów wyboru oraz o wybraniu operacji do finansowania 

w dniach: 

1.  30.11.2016 r. wpłynęły protesty dotyczące wniosków nr: 

a) 9/R/2016 do projektu pt. „Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego”, gdzie 

wnioskodawcą jest p. Emil Derda; 

b)  10/R/2016 do projektu pt. „Wypożyczalnia sprzętu pływającego”, gdzie 

wnioskodawcą jest p. Jerzy Górczyński.  

 

W związku z tym, iż wniesione protesty nie spełniał wymogów formalnych w dniu 

01 grudnia 2016 r. wysłano pisma [znak sprawy odpowiednio L 72-13/2016 oraz L 

73-11/2016] informujące, iż protesty wniesione do biura LGD Stowarzyszenia 

„Unia Nadwarciańska” nie spełnia wymogów formalnych, tj. nie zawierają 

oznaczenia instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu jaką jest Zarząd 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy 

Działania Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” z siedzibą w Słupcy.  

 

W/w pisma zawierały wezwanie do poprawienia wniesionych protestów 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia 

protestów bez rozpatrzenia.  

2. 01.12.2016 r.  wpłynął protest dotyczący wniosku nr 12/R/2016 do projektu          

pt. „Rozwój i wzrost konkurencyjności poprzez poszerzenie prowadzonej 

działalności o uruchomienie innowacyjnej pralni wodnej”, gdzie wnioskodawcą jest 

firma MDecor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

3. W dniu 06.12.2016 r. wpłynął protest o poprawnej treści dotyczący wniosku 

p. Emila Derdy, 9/R/2016 do projektu pt. „Wypożyczalnia sprzętu rekreacyjnego”, 

gdzie wnioskodawcą jest p. Emil Derda; 

4. Pan Jerzy Górczyński odebrał pismo w dniu 02.12.2016 r. i w terminie 7 dni nie 

złożył w biurze LGD pisma o poprawnej treści w związku z czym pozostawiono 

protest bez rozpatrzenia.   
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O wniesionych protestach LGD niezwłocznie poinformowało Zarząd Województwa 

[pismo  z dnia 30 listopada 2016 r. znak sprawy L 74-11/2016, oraz pismo z dnia 05 

grudnia 2016 r. znak sprawy L 75-12/2016]. 

 

Tryb weryfikacji protestu 

 

O wniesionych protestach i o wezwaniu Wnioskodawców do uzupełnień lub poprawek 

protestu, Biuro LGD niezwłocznie zawiadomiło Przewodniczącego Rady wysyłając 

wiadomość na adres e-mail [01.12.2016 r., 02.12.2016 r., 6.12,2016 r.]. 

 

Przewodnicząca Rady, za pośrednictwem POP, niezwłocznie przekazała członkom Rady 

protest oraz wyznaczyła wszystkich członków Rady do dokonania weryfikacji oceny 

operacji, której protest dotyczy, oraz wyznaczyła termin [12.12.2016 r.], do którego należy 

dokonać weryfikacji złożonych protestów.  

W toku weryfikacji oceny operacji członkowie Rady: 

1. Zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny, 

2. Przeanalizowali zarzuty podniesione w proteście, 

3. Sprawdzili zgodności wnioskowanej operacji z tymi kryteriami, które zostały 

wskazane w protestach. 

Członkowie Rady poinformowali w dniu 13.12.2016 r. o wynikach weryfikacji 

Przewodniczącą Rady. 

 

W dniu 14.12.2016 r. w biurze Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” o godz. 13:00 

odbyło się posiedzenie Rady, na którym podjęte zostały dalsze czynności związane 

z weryfikacją protestu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”. 

2. Podanie przez Przewodniczącego Rady liczby członków Rady, stwierdzenie 

quorum. 

3. Wybranie komisji skrutacyjnej i protokolanta Posiedzenia Członków Rady. 

4. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie go przez zebranych przez głosowanie 

jawne. 

5. Informacja o wynikach weryfikacji Członków Rady dotycząca złożonych protestów 

Wnioskodawców:  

a) Pana Emila Derdy, znak sprawy 9/R/2016, pt. „Wypożyczalnia sprzętu 

rekreacyjnego”, 
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b) Firmy mDecor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, znak sprawy 

12/R/2016, pt. „Rozwój i wzrost konkurencyjności poprzez poszerzenie 

prowadzonej działalności o uruchomienie innowacyjnej pralni wodnej”, 

c) Pana Jerzego Górczyńskiego, znak sprawy 10/R/21016, pt. „Wypożyczalnia 

sprzętu pływającego”, 

które zostały wniesione do biura Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 

 w ramach Naboru Nr 1/2016 dla operacji zgodnych z zakresem przedsięwzięcia 

2.2 LSR tj.: „Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych działalności 

gospodarczych”. 

6. Ogłoszenie wyników głosowania/odczytanie przyjętego stanowiska. 

 

W wyniku weryfikacji oceny operacji Członkowie Rady postanowili nie 

uwzględniać złożonych protestów, w związku z tym sporządzono pisemne 

stanowisko [załącznik Nr 2 do protokołu] o braku podstaw do zmiany podjętego 

rozstrzygnięcia. 

 

W związku z tym, iż mimo prawidłowego pouczenia i wezwania do poprawienia 

wniesionego protestu p. Jerzy Górczyński [wniosek znak sprawy 10/R/2016], nie 

wniósł we wskazanym terminie poprawnie skonstruowanego pisma 

Przewodnicząca Rady podjęła decyzję o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia.  

7. Wolne głosy i wnioski. 

8. Zakończenie zebrania. 

 

 

 

Słupca, dnia 14 grudnia 2016 r.      ……………………………… 

               podpis protokolanta  

 

 

 

Słupca, dnia 14 grudnia 2016 r.                                         ………………………………. 

                                                                                   

                                   podpis Przewodniczącego Rady 
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   Słupca, dnia 14 grudnia 2016 r.                                  ……………..…………………… 

                                                                  podpisy osób reprezentujących LGD 


