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SPROSTOWANIE DO 

Protokołu z oceny i wyboru zadań 

Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 

                                        

Do części: PRZEPROWADZENIE OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR, W 

TYM Z PROGRAMEM ORAZ WYBORU OPERACJI DO REALIZACJI. 

 

Po zakończeniu naboru, w terminie 5 dni, pracownicy biura LGD dokonali wstępnej 

weryfikacji wniosków w zakresie:  

 
1. Złożenia wniosku o powierzenie grantów w miejscu i terminie wskazanym 

w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów., 
2. Zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu 

naboru wniosków o powierzenie grantów,   
3. Zgodności operacji z formą wsparcia wskazana w ogłoszeniu naboru wniosków 

o powierzenie grantów, [refundacja],  
4. Spełnienia dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach 

naboru.  
 
Wszystkie złożone w ramach naborów Nr: 1/2017/G, 2/2017/G i 3/2017/G wnioski 
spełniały w/w warunki  wstępnej oceny wniosków o powierzenie grantów i przekazane 
zostały dalszej ocenie zgodności z LSR i wyborowi. Decyzja w tej sprawie została podjęta 
przez LGD z zachowaniem śladu rewizyjnego [karty wstępnej weryfikacji wniosków].   
Karty wstępnej weryfikacji wniosku stanowią załączniki nr 5.1-5.13 do niniejszego 
protokołu.  

 
W dniu 05 lipca br. członkowie rady mailowo zostali wezwani do złożenia oświadczenia    
o bezstronności i poufności w terminie do 08 lipca 2017 r. Po złożeniu w/w oświadczeń 
członkom rady udostępniono wnioski złożone podczas naboru przeprowadzonego w dniach 
od 05 do 30 czerwca 2017 r.  – oświadczenia o bezstronności i poufności stanowią 
załączniki nr 6.1-6.12 do niniejszego protokołu.   
 

W okresie od 11 do 24 lipca Członkowie Rady dokonywali weryfikacji zgodności operacji 

z Programem zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” przy 

zastosowaniu karty weryfikacji stanowiącej załącznik nr 3 do Procedur w zakresie  

przeprowadzania naboru, wyboru i oceny wniosków o powierzenie grantów wraz        

z opisem sposobu rozliczania, monitorowania i kontroli wybranych do realizacji 

zadań w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia 

Nadwarciańska na lata 2016-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020.  
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Wybór operacji dokonany został przez Radę zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy RLKS.  

 

Podczas wyboru operacji: 

1. Zastosowana została procedura zapewniająca bezstronność członków Rady,  
2. Wybór został dokonany o kryteria wyboru operacji,  
3. Zapewniony został skład Rady zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 

lit. b rozporządzenia nr 1303/2013.  
Po dokonaniu wyłączeń z oceny pozostały skład organu decyzyjnego nadal był 
zgodny z wymaganiami art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1303/2013 oraz 
gwarantował w przypadku każdej operacji co najmniej 50% głosów pochodzących 
od członków niebędących władzami publicznymi. 

4. Zapewniony został parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 
1303/2013,  

5. Ustalono kwoty wsparcia dla poszczególnych wniosków.  

 

 

Do pkt 5) Rozpatrzenie i ocena wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach 

naboru Nr 1/2017/G zgodnych z zakresem tematycznym przedsięwzięcia 3.1 LSR tj.: 

„Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i 

historycznego obszaru”: 

 

Ocena wniosków: 

Lp. Tytuł wniosku i Grantobiorca 

Głosowanie w sprawie uznania operacji 

za zgodną z LSR 
Ocena operacji 

pod względem 

spełniania 

kryteriów 

wyboru 

Liczba 

oddanych 

głosów 

w tym 

Za przeciw nieważne 

1 Konserwacja i restauracja 

północnego, barokowego 

ołtarza bocznego (2 poł 

XVIII w.) w Kościele p.w. 

Matki Bożej 

Częstochowskiej w 

Ostrowitem 

Złożonego przez:  

Parafię Rzymskokatolicką 

p.w. Matki Bożej 

Częstochowskiej w 

Ostrowitem 

11 11 0 0 49 pkt 
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Nr wniosku:  1/1G/2017 

Odsunięci od głosowania Pan Marek Nowakowski nie złożył oświadczenia o 

bezstronności i poufności i tym samym nie oceniał w/w 

wniosku.  

2 Prace konserwatorsko-

restauratorskie we wnętrzu 

kościoła p.w. św. Mikołaja 

w Lądku 

Złożonego przez:  

Parafię Rzymskokatolicką 

p.w. św. Mikołaja w Lądku 

 

Nr wniosku:  2/1G/2017 

11 11 0 0 50 pkt 

Odsunięci od głosowania Pan Artur Miętkiewicz nie złożył oświadczenia o 

bezstronności i poufności i tym samym nie oceniał w/w 

wniosku.  

3 Konserwacja dwóch ołtarzy 

bocznych z kościoła św. 

Mikołaja w Młodojewie 

Złożonego przez:  

Parafię Rzymskokatolicką 

p.w. św. Mikołaja w 

Młodojewie 

 

Nr wniosku:  3/1G/2017 

12 12 0 0 29 pkt 

Odsunięci od głosowania Wszyscy obecni na posiedzeniu rady członkowie 

złożyli oświadczenie o bezstronności i poufności  

 

a) Przedstawienie przez Przewodniczącą wstępnej listy rankingowej utworzonej na 

podstawie ocen dokonanych przez członków Rady w dniach od 11 do 24 lipca 2017 

r. za pomocą aplikacji elektronicznej. 

 

Wszystkie ocenione operacje spełniły lokalne kryteria wyboru operacji. 
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b) Głosowanie w sprawie zatwierdzenia ocen poszczególnych zadań wg lokalnych 

kryteriów wyboru Grantobiorców. 

 

c) Weryfikacja wnioskowanych kwot wsparcia poszczególnych zadań – ustalenie 

wysokości wsparcia. 
 

Podczas ustalania kwoty wsparcia członkowie rady sprawdzili czy wszyscy Grantobiorcy 

prawidłowo zastosowali odpowiednią wskazaną w LSR wysokość intensywności wsparcia 

określoną dla danej grupy grantobiorców, prawidłowo zastosowali wskazaną w LSR lub w 

ogłoszeniu naboru wniosków o powierzeniu grantów maksymalna kwotę pomocy oraz 

dokonali weryfikacji kosztów kwalifikowalnych operacji.  

 

Ustalono, iż w każdym przypadku wnioskowana kwota jest zgodna z kwota podana           

w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantów.  
 

Lp. 
Tytuł wniosku i 

wnioskodawca 

Wnioskowana 

kwota wsparcia 

Ustalona kwota 

wsparcia 

Operacja zgodna  

z LSR 

TAK/NIE 

1 Konserwacja i restauracja 

północnego, barokowego 

ołtarza bocznego (2 poł 

XVIII w.) w Kościele p.w. 

Matki Bożej 

Częstochowskiej w 

Ostrowitem 

Złożonego przez:  

Parafię Rzymskokatolicką 

p.w. Matki Bożej 

Częstochowskiej w 

Ostrowitem 

 

Nr wniosku:  1/1G/2017 

20 000,00 zł 20 000,00 zł TAK 

2 Prace konserwatorsko-

restauratorskie we wnętrzu 

kościoła p.w. św. Mikołaja 

w Lądku 

Złożonego przez:  

20 000,00 zł 20 000,00 zł TAK 
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Parafię Rzymskokatolicką 

p.w. św. Mikołaja w Lądku 

 

Nr wniosku:  2/1G/2017 

3 Konserwacja dwóch ołtarzy 

bocznych z kościoła św. 

Mikołaja w Młodojewie 

Złożonego przez:  

Parafię Rzymskokatolicką 

p.w. św. Mikołaja w 

Młodojewie 

 

Nr wniosku:  3/1G/2017 

18 000,00 zł 18 000,00 zł TAK 

 

d) Głosowanie w sprawie przyjęcia ostatecznej listy rankingowej dla zadań zgodnych 

z zakresem przedsięwzięcia 3.1 LSR tj.: „Inwestycje służące zachowaniu lokalnego 

dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru” - głosowano 

jednogłośnie za przyjęciem przedstawionej listy rankingowej [lista zadań wybranych 

do realizacji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu]  – podjęcie uchwały. 

 

e) Podjęcie uchwał, do poszczególnych wniosków w sprawie wyboru operacji, 

zawierających wysokość wsparcia wraz z uzasadnieniem oceny oraz podaniem 

liczby punktów otrzymanych przez operację ze wskazaniem czy operacja mieści się 

w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie 

grantów – uchwały stanowią załączniki nr 8-10 do niniejszego protokołu. 

 

 

Do pkt 7) Rozpatrzenie i ocena wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach 

naboru Nr 1/2017/G zgodnych z zakresem tematycznym przedsięwzięcia 3.3 LSR tj.: 

„Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony 

środowiska oraz wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a 

także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru”: 

 

 

 

Lp. Tytuł wniosku i Grantobiorca 
Głosowanie w sprawie uznania operacji 

za zgodną z LSR 

Ocena operacji 

pod względem 
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Liczba 

oddanych 

głosów 

w tym spełniania 

kryteriów 

wyboru 
Za przeciw nieważne 

1 Wzmocnienie kapitału 

społecznego mieszkańców 

Ciążenia poprzez instalację 

c.o. w świetlicy wiejskiej 

Złożonego przez:  

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Ciążeniu 

 

Nr wniosku:  1/3G/2017 

11 11 0 0 57 pkt 

Odsunięci od głosowania Pan Artur Miętkiewicz nie złożył oświadczenia o 

bezstronności i poufności i tym samym nie oceniał w/w 

wniosku.  

2 „Ciepło łączy Nas” – 

instalacja centralnego 

ogrzewania w Sali 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Trąbczynie 

Złożonego przez:  

Ochotniczą Straż Pożarną w 

Trąbczynie 

 

Nr wniosku:  2/3G/2017 

12 12 0 0 47 pkt 

Odsunięci od głosowania Wszyscy obecni na posiedzeniu rady członkowie 

złożyli oświadczenie o bezstronności i poufności. 

3 Remont Wiejskiego Domu 

Kultury w m. Bukowe 

Złożonego przez:  

Ochotniczą Straż Pożarną w 

Bukowym 

 

Nr wniosku:  3/3G/2017 

12 12 0 0 45 pkt 

Odsunięci od głosowania Wszyscy obecni na posiedzeniu rady członkowie 

złożyli oświadczenie o bezstronności i poufności  
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4 Solidny dach – Bezpieczny 

człowiek 

Złożonego przez:  

Ochotniczą Straż Pożarną w 

Nowej Wsi 

 

Nr wniosku:  4/3G/2017 

12 12 0 0 43 pkt 

Odsunięci od głosowania Wszyscy obecni na posiedzeniu rady członkowie 

złożyli oświadczenie o bezstronności i poufności. 

5 Wzmocnienie kapitału 

społecznego mieszkańców 

Dziedzic poprzez 

posadowienie altany oraz 

montaż lampy solarnej przy 

budynku świetlicy wiejskiej 

Złożonego przez:  

Stowarzyszenie „Rozwoju 

Sołectwa Dziedzice” 

 

Nr wniosku:  5/3G/2017 

11 11 0 0 54 pkt 

Odsunięci od głosowania Pan Artur Miętkiewicz nie złożył oświadczenia o 

bezstronności i poufności i tym samym nie oceniał w/w 

wniosku. 

6 Modernizacja i remont 

świetlicy wiejskiej w 

Kąpielu wraz z zakupem 

wyposażenia 

Złożonego przez:  

Ochotniczą Straż Pożarną w 

Kąpielu 

 

Nr wniosku:  6/3G/2017 

10 10 0 0 42 pkt 

 Odsunięci od głosowania Pani Anna Kaźmierczak Pietrzykowska oraz Pan Marek 

Nowakowski nie złożyli oświadczeń o bezstronności i 

poufności i tym samym nie oceniali w/w wniosku. 
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a) Przedstawienie przez Przewodniczącą wstępnej listy rankingowej utworzonej na 

podstawie ocen dokonanych przez członków Rady w dniach od 11 do 24 lipca 2017 

r. za pomocą aplikacji elektronicznej. 

 

Wszystkie ocenione operacje spełniły lokalne kryteria wyboru operacji. 

b) Głosowanie w sprawie zatwierdzenia ocen poszczególnych zadań wg lokalnych 

kryteriów wyboru Grantobiorców. 

 

c) Weryfikacja wnioskowanych kwot wsparcia poszczególnych zadań – ustalenie 

wysokości wsparcia. 
 

Podczas ustalania kwoty wsparcia członkowie rady sprawdzili czy wszyscy Grantobiorcy 

prawidłowo zastosowali odpowiednią wskazaną w LSR wysokość intensywności wsparcia 

określoną dla danej grupy grantobiorców, prawidłowo zastosowali wskazaną w LSR lub w 

ogłoszeniu naboru wniosków o powierzeniu grantów maksymalna kwotę pomocy oraz 

dokonali weryfikacji kosztów kwalifikowalnych operacji.      

 

Ustalono, iż w każdym przypadku wnioskowana kwota jest zgodna z kwota podana             

w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.  
 

Lp. 
Tytuł wniosku i 

wnioskodawca 

Wnioskowana 

kwota wsparcia 

Ustalona kwota 

wsparcia 

Operacja zgodna                                                          

z LSR 

TAK/NIE 

1 Wzmocnienie kapitału 

społecznego mieszkańców 

Ciążenia poprzez instalację 

c.o. w świetlicy wiejskiej 

Złożonego przez:  

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Ciążeniu 

 

Nr wniosku:  1/3G/2017 

45 000,00 zł 45 000,00 zł TAK 
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2 „Ciepło łączy Nas” – 

instalacja centralnego 

ogrzewania w Sali 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Trąbczynie 

Złożonego przez:  

Ochotniczą Straż Pożarną w 

Trąbczynie 

 

Nr wniosku:  2/3G/2017 

44 000,00 zł 44 000,00 zł TAK 

3 Remont Wiejskiego Domu 

Kultury w m. Bukowe 

Złożonego przez:  

Ochotniczą Straż Pożarną w 

Bukowym 

 

Nr wniosku:  3/3G/2017 

44 999,00 zł 44 999,00 zł TAK 

4 Solidny dach – Bezpieczny 

człowiek 

Złożonego przez:  

Ochotniczą Straż Pożarną w 

Nowej Wsi 

 

Nr wniosku:  4/3G/2017 

44 962,00 zł 44 962,00 zł TAK 

5 Wzmocnienie kapitału 

społecznego mieszkańców 

Dziedzic poprzez 

posadowienie altany oraz 

montaż lampy solarnej przy 

budynku świetlicy wiejskiej 

Złożonego przez:  

Stowarzyszenie „Rozwoju 

Sołectwa Dziedzice” 

 

Nr wniosku:  5/3G/2017 

13 500,00 zł 13 500,00 zł TAK 
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6 Modernizacja i remont 

świetlicy wiejskiej w 

Kąpielu wraz z zakupem 

wyposażenia 

Złożonego przez:  

Ochotniczą Straż Pożarną w 

Kąpielu 

 

Nr wniosku:  6/3G/2017 

44 885,00 zł 44 885,00 zł TAK 

 

d) Głosowanie w sprawie przyjęcia ostatecznej listy rankingowej dla zadań zgodnych 

z zakresem przedsięwzięcia 3.3 LSR tj.: „Działania służące wzmocnieniu kapitału 

społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz wspieranie inicjatyw 

służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej 

spójności społecznej obszaru” - głosowano jednogłośnie za przyjęciem 

przedstawionej listy rankingowej [lista zadań wybranych do realizacji stanowi 

załącznik nr 16 do niniejszego protokołu]  – podjęcie uchwały. 

 

e) Podjęcie uchwał, do poszczególnych wniosków w sprawie wyboru operacji, 

zawierających wysokość wsparcia wraz z uzasadnieniem oceny oraz podaniem 

liczby punktów otrzymanych przez operację ze wskazaniem czy operacja mieści się 

w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie 

grantów – uchwały stanowią załączniki nr 17-22 do niniejszego protokołu. 

 
 


