Lubaczów 25 września 2014

Protokół
z posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"
w dniu 25 września 2014 r.
Na posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” w dniu 25 września
2014 r. przybyło 6 członków Rady (obecność w/g załączonej listy). W posiedzeniu wziął udział Prezes
Zarządu LGD Pan Jan Gancarz.
Obrady otworzyła Zastępca Przewodniczącego Rady Pani Barbara Małecka. Przewodnicząca
powitała przybyłych i stwierdziła, że zgodnie z par. 15 pkt.3 Regulaminu Rady posiedzenie jest
prawomocne.
Przewodnicząca zarządziła wybory sekretarza obrad i zaproponowała kandydaturę Pana Janusza
Zubrzyckiego. Innych kandydatur nie zgłoszono. Po wyrażeniu przez kandydata zgody na
kandydowanie, Pan Janusz Zubrzycki został wybrany jednogłośnie.
Następnie przewodnicząca przedstawiła porządek obrad. Nie zgłoszono poprawek czy uzupełnień i
przyjęto porządek obrad jednomyślnie.
Program Posiedzenia Rady:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór sekretarza posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja dotycząca:
- zasad przeprowadzania procedury oceny i wyboru wniosków
- limitu środków przeznaczonych na poszczególne nabory
- liczby wniosków, które wpłynęły w naborach.
5. Ocena kolejnych wniosków pod względem zgodności z LSR wraz z uchwałami o
zgodności/niezgodności z LSR.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Listy operacji niezgodnych z LSR. (w razie konieczności)
7. Ocena wniosków zgodnych z LSR według Lokalnych Kryteriów Wyboru wraz z uchwałami
dotyczącymi przyznanej ilości punktów dla każdego wniosku.
8. Podjęcie uchwały dotyczącej Listy operacji zgodnych z LSR wraz z liczbą uzyskanych punktów.
9. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad.
Przewodnicząca przypomniała treść procedur dotyczących oceny i wyboru wniosków oraz przepisy
Regulaminu Rady dotyczące zasad procedowania nad wnioskami. Przypomniała, że zgodnie z
Lokalną Strategią Rozwoju w sierpniu 2014 r. ogłoszony i przeprowadzony został nabór wniosków z
działania „Odnowa i rozwój wsi”. Limit środków do wykorzystania w zakończonym naborze wynosił
301 759,82 zł. W okresie trwania naboru, w dniach 18 sierpnia 2014 - 05 września 2014 biuro LGD
zarejestrowało 4 wnioski na łączną kwotę dofinansowania 301 507,00 zł.
Przewodnicząca zarządziła przystąpienie do oceny wniosków, które wpłynęły w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”.
Wniosek nr 413/15/2014/1 złożyła Gmina Lubaczów. Wniosek nosi tytuł „Modernizacja budynku
świetlicy wiejskiej w Tymcach wraz z zagospodarowaniem terenu”. Członkowie Rady wypełnili
Deklaracje bezstronności. Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek będzie oceniany przez 5 członków
Rady, z uwagi na wyłączenie z głosowania Pana Wiesława Kapel, wójta Gminy Lubaczów. Pozostali
członkowie Rady, po zapoznaniu się z wnioskiem oraz załączonym przez wnioskodawcę Opisem

zgodności operacji z LSR, wypełnili Karty oceny zgodności operacji z LSR. Przewodnicząca
stwierdziła, że za zgodnością operacji z LSR głosowało 5 członków Rady, tym samym operacja
została uznana za zgodną z LSR. Przewodnicząca odczytała uchwałę nr IV/1/2014 w sprawie
wniosku nr 413/15/2014/1, która została przyjęta jednogłośnie. Wniosek został przeznaczony do
oceny według Lokalnych Kryteriów Wyboru.
Wniosek nr 413/15/2014/2 złożyła Gmina Oleszyce. Wniosek nosi tytuł „Promocja walorów
turystycznych Oleszyc poprzez wydanie folderu, odpowiednie oznakowanie miasta i jego
zabytków wraz z urządzeniem dziecięcego dmuchanego miasteczka w Oleszycach”.
Członkowie Rady wypełnili Deklaracje bezstronności. Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek będzie
oceniany przez 6 członków Rady. Członkowie Rady, po zapoznaniu się z wnioskiem oraz załączonym
przez wnioskodawcę Opisem zgodności operacji z LSR, wypełnili Karty oceny zgodności operacji z
LSR. Przewodnicząca stwierdziła, że za zgodnością operacji z LSR głosowało 6 członków Rady, tym
samym operacja została uznana za zgodną z LSR. Przewodnicząca odczytała uchwałę nr IV/2/2014
w sprawie wniosku nr 413/15/2014/2, która została przyjęta jednogłośnie. Wniosek został
przeznaczony do oceny według Lokalnych Kryteriów Wyboru.
Wniosek nr 413/15/2014/3 złożyła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w
Krowicy Samej. Wniosek nosi tytuł „Remont elewacji z częściową wymianą bali i desek
oszalowania w zabytkowym kościele drewnianym w Krowicy Samej”. Członkowie Rady wypełnili
Deklaracje bezstronności. Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek będzie oceniany przez 6 członków
Rady. Członkowie Rady, po zapoznaniu się z wnioskiem oraz załączonym przez wnioskodawcę
Opisem zgodności operacji z LSR, wypełnili Karty oceny zgodności operacji z LSR. Przewodnicząca
stwierdziła, że za zgodnością operacji z LSR głosowało 6 członków Rady, tym samym operacja
została uznana za zgodną z LSR. Przewodnicząca odczytała uchwałę nr IV/3/2014 w sprawie
wniosku nr 413/15/2014/3, która została przyjęta jednogłośnie. Wniosek został przeznaczony do
oceny według Lokalnych Kryteriów Wyboru.
Wniosek nr 413/15/2014/4 złożyła Gmina Stary Dzików. Wniosek nosi tytuł „Zagospodarowanie
terenu przy kościele w miejscowości Nowy Dzików”. Członkowie Rady wypełnili Deklaracje
bezstronności. Przewodnicząca stwierdziła, że wniosek będzie oceniany przez 5 członków Rady, z
uwagi na wyłączenie z głosowania Pani Barbary Małeckiej, wójta Gminy Stary Dzików. Członkowie
Rady, po zapoznaniu się z wnioskiem oraz załączonym przez wnioskodawcę Opisem zgodności
operacji z LSR, wypełnili Karty oceny zgodności operacji z LSR. Przewodnicząca stwierdziła, że za
zgodnością operacji z LSR głosowało 5 członków Rady, tym samym operacja została uznana za
zgodną z LSR. Przewodnicząca odczytała uchwałę nr IV/4/2014 w sprawie wniosku nr
413/15/2014/4, która została przyjęta jednogłośnie. Wniosek został przeznaczony do oceny według
Lokalnych Kryteriów Wyboru.
Przewodnicząca stwierdziła, że wszystkie wnioski, które wpłynęły na nabór w działaniu „Odnowa i
rozwój wsi” uzyskały pozytywną ocenę Rady w kwestii zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. W
związku z tym Rada nie będzie podejmować uchwały w sprawie Listy operacji niezgodnych z LSR.
Przewodnicząca zarządziła przystąpienie do oceny zakwalifikowanych wniosków według Lokalnych
Kryteriów Wyboru.
Wniosek nr 413/15/2014/1 złożyła Gmina Lubaczów. Wniosek nosi tytuł „Modernizacja budynku
świetlicy wiejskiej w Tymcach wraz z zagospodarowaniem terenu”. Do oceny wniosku
przystąpiło 5 niewykluczonych uprzednio członków Rady. Członkowie Rady wypełnili Karty oceny
operacji według Lokalnych Kryteriów Wyboru. Przewodnicząca stwierdziła, że po podsumowaniu
liczby punktów z kart i podzieleniu przez liczbę wystawionych kart ocen wniosek uzyskał 37 na 50
możliwych punktów, tj. 74%, tym samym wniosek uzyskał pozytywną ocenę Rady. Przewodnicząca
odczytała uchwałę nr IV/5/2014 w sprawie wniosku nr 413/15/2014/1, która została przyjęta
jednogłośnie.
Wniosek nr 413/15/2014/2 złożyła Gmina Oleszyce. Wniosek nosi tytuł „Promocja walorów
turystycznych Oleszyc poprzez wydanie folderu, odpowiednie oznakowanie miasta i jego
zabytków wraz z urządzeniem dziecięcego dmuchanego miasteczka w Oleszycach”. Do oceny
wniosku przystąpiło 6 niewykluczonych uprzednio członków Rady. Członkowie Rady wypełnili Karty

oceny operacji według Lokalnych Kryteriów Wyboru. Przewodnicząca stwierdziła, że po
podsumowaniu liczby punktów z kart i podzieleniu przez liczbę wystawionych kart ocen wniosek
uzyskał 35 na 50 możliwych punktów, tj. 70%, tym samym wniosek uzyskał pozytywną ocenę Rady.
Przewodnicząca odczytała uchwałę nr IV/6/2014 w sprawie wniosku nr 413/15/2014/2, która została
przyjęta jednogłośnie.
Wniosek nr 413/15/2014/3 złożyła Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w
Krowicy Samej. Wniosek nosi tytuł „Remont elewacji z częściową wymianą bali i desek
oszalowania w zabytkowym kościele drewnianym w Krowicy Samej”. Do oceny wniosku
przystąpiło 6 niewykluczonych uprzednio członków Rady. Członkowie Rady wypełnili Karty oceny
operacji według Lokalnych Kryteriów Wyboru. Przewodnicząca stwierdziła, że po podsumowaniu
liczby punktów z kart i podzieleniu przez liczbę wystawionych kart ocen wniosek uzyskał 37 na 50
możliwych punktów, tj. 74%, tym samym wniosek uzyskał pozytywną ocenę Rady. Przewodnicząca
odczytała uchwałę nr IV/7/2014 w sprawie wniosku nr 413/15/2014/3, która została przyjęta
jednogłośnie.
Wniosek nr 413/15/2014/4 złożyła Gmina Stary Dzików. Wniosek nosi tytuł „Zagospodarowanie
terenu przy kościele w miejscowości Nowy Dzików”. Do oceny wniosku przystąpiło 5
niewykluczonych uprzednio członków Rady. Członkowie Rady wypełnili Karty oceny operacji według
Lokalnych Kryteriów Wyboru. Przewodnicząca stwierdziła, że po podsumowaniu liczby punktów z kart
i podzieleniu przez liczbę wystawionych kart ocen wniosek uzyskał 38,6 na 50 możliwych punktów, tj.
77,3%, tym samym wniosek uzyskał pozytywną ocenę Rady. Przewodnicząca odczytała uchwałę nr
IV/8/2014 w sprawie wniosku nr 413/15/2014/4, która została przyjęta jednogłośnie.
Przewodnicząca odczytała projekt uchwały nr IV/9/2014 w sprawie Listy operacji uznanych za
zgodne z LSR wraz z liczbą uzyskanych przez nie punktów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Przewodnicząca przekazała kierownikowi Biura LGD dokumentację z wyników oceny wniosków
złożonych na nabór w działaniu „Odnowa i rozwój wsi” w celu ogłoszenia wyników oceny oraz
poinformowania o niej wnioskodawców. W związku z pozytywną oceną wszystkich zgłoszonych na
nabór wniosków Przewodnicząca zarządziła kolejne posiedzenie Rady w dniu 2 października 2014 r.
w celu wyboru wniosków do dofinansowania.
Nie zgłoszono żadnych wniosków ani zapytań.
Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Rady LGD i podziękowała obecnym za przybycie oraz
wykonaną pracę.
Na tym protokół zakończono.
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