
 

 

Podkowa Leśna,4.09.2020r 

Protokół z posiedzenia IX/2020 

Rady Stowarzyszenia  Lokalnej Grupy Działania Zielone Sąsiedztwo 

 Posiedzenie odbyło się 4.09.2020 r  za pośrednictwem platformy OMICRON 

(Ze względu na pandemię nie było możliwe zwołanie posiedzenia w trybie stacjonarnym w biurze LGD 

Zielone Sąsiedztwo) 

Obrady rozpoczęły się o godz. 18:00 zakończyły o 20:00 do protokołu załączony jest Porządek Obrad 

(załącznik nr.1 Porządek Obrad i Lista obecności załącznik nr 2). Poza obecnymi członkami Rady 

w posiedzeniu uczestniczyła Sylwia Dąbrówka – Asystent Dyrektora Biura. 

Rada została zwołana w trybie nadzwyczajnym (zgodnie z par.21 Regulaminu Rady). Członkowie Rady 

otrzymali w terminie dostęp do platformy POP. Członowe Rady mogli zapoznać się również,  

ze wszystkimi materiałami i dokumentami związanymi z porządkiem posiedzenia w biurze LGD. 

Przewodnicząca Ewa Domaradzka otworzyła posiedzenie Rady LGD „Zielone Sąsiedztwo” i poprosiła o 

oznaczenie na liście obecności. Na podstawie listy, stanowiącej załącznik do niniejszego Protokołu 

Przewodnicząca Rady odnotowała obecność 8 członków Rady i tym samym stwierdziła quorum do 

podejmowania decyzji.  

Ad.3 Na Sekretarza posiedzenia zaproponowano panią Milenę Wach, która wyraziła zgodę.  

Wybór; za 8 , przeciw 0  , wstrzymało się 0  . 

Ad.4 Przewodnicząca przypomniała Porządek obrad i zwróciła się z zapytaniem o propozycje zmian i 

uzupełnień o dodatkowe punkty. Nie zgłoszono zmian. Przegłosowano Porządek obrad:  8  głosów za, 

0 przeciw, 0 osób wstrzymało się. 

Przyjęty porządek posiedzenia w dniu 4 września 2020r: 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia i quorum 

3. Wybór sekretarza 

4. Przedstawienie porządku obrad 

5. Przedstawienie treści pism skierowanych przez Urząd Marszałkowski dotyczących ponownej 

oceny wniosków. 

6. Zajęcie stanowiska przez Radę w sprawie wniesionych protestów. 

7. Wolne wnioski i zapytania 

8. Zakończenie posiedzenia 

 

Ad.5 Przewodnicząca poinformowała , że wpłynęły pisma z Urzędu Marszałkowskiego dotyczące 

protestów złożonych w naborze 20/2020.  

Następnie  ogólnie przedstawiła  czego dotyczą poszczególne  pisma oraz w jakim zakresie Rada 

ocenia ponownie wnioski. 

Ad.6. Zajęcie stanowiska przez Radę w sprawie wniesionych protestów. 
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Przewodnicząca przypomniała, że Członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się ze złożonymi 

wnioskami poprzez system POP. Wezwała także członków Rady do złożenia oświadczeń o 

bezstronności i poufności przypominając przed tym, w jakich przypadkach należy wyłączyć się z oceny 

wniosków. Członkowie złożyli Oświadczenia imienne o bezstronności i poufności. Przed 

przystąpieniem do omawiania poszczególnych operacji dokonano analizy złożonych Deklaracji 

bezstronności.  

Przy ocenie każdego z wniosków sprawdzano przedstawicielstwo każdego z sektorów. Przy ocenie 

wszystkich wniosków został spełniony warunek, iż żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% 

praw głosu. Każdorazowo zagwarantowano, iż co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów nie 

będących instytucjami publicznymi. Do każdego wniosku dołączono kartę pt.: Ustalenie wymaganego 

kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji.  

Przewodnicząca zaproponowała aby rozpocząć rozpatrywanie odwołań i weryfikację ocen od wniosku 

nr 9. Wobec braku sprzeciwu Rada przystąpiła do weryfikacji wyników dokonanej przez siebie oceny 

operacji w zakresie kryteriów, co do których zostały wniesione zarzuty 

Wnioskodawca: Wałęka Grzegorz 
Nr identyfikacyjny wnioskodawcy: 075923932 
Nr wniosku nadany przez LGD: ZS/20.2020/9 
Złożony w naborze wniosków nr 20/2020 
W ramach zakresu: 1.3.1. Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw Tytuł operacji: 
Grzegorz Wałęka - obsługa eventów  
Lokalizacja operacji: Sarnia 52, 05-807 Podkowa Leśna 
Wnioskowana kwota pomocy: 50 000,00zł 
 
Po przeanalizowaniu uwag zawartych w piśmie z dnia 7 sierpnia 2020r. dotyczącym uwzględnienia 

protestu i po dokonaniu ponownej oceny w zakresie kryteriów: 4,11,12 i 13 Rada postanawia 

przychylić się do opinii Urzędu Marszałkowskiego. W związku z powyższym podjęto uchwałę nr 

IX/1/2020  w sprawie ponownej weryfikacji wyników oceny wg lokalnych kryteriów oraz wybrania 

operacji do finansowania w ramach naboru wniosków nr 20/2020 przedsięwzięcie 1.3.1 Wspieranie 

rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 

2014-2023 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” 

Wynik głosowania: za 8, wstrzymujących się 0; przeciw 0 

Wnioskodawca: Smółkowska Mariola  
Nr identyfikacyjny wnioskodawcy: 075969172 
Nr wniosku nadany przez LGD: ZS/20.2020/8 
Złożony w naborze wniosków nr 20/2020 
W ramach zakresu: 1.3.1. Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw Tytuł operacji: 
Utworzenie innowacyjnej pracowni psychologicznej na terenie LGD „Zielone Sąsiedztwo” poprzez 
zakup środków trwałych. 
Lokalizacja operacji: Kanie Nadarzyńska 31 , 05-805 Otrębusy 
Wnioskowana kwota pomocy: 50 000,00zł 
 
Po przeanalizowaniu uwag zawartych w piśmie z dnia 7 sierpnia 2020r. dotyczącym uwzględnienia 
protestu i po dokonaniu ponownej oceny w zakresie kryteriów: 4,10 i 12 Rada postanawia przychylić 
się do opinii Urzędu Marszałkowskiego. W związku z powyższym podjęto uchwałę nr IX/2/2020  w 
sprawie ponownej weryfikacji wyników oceny wg lokalnych kryteriów oraz wybrania operacji do 
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finansowania w ramach naboru wniosków nr 20/2020 przedsięwzięcie 1.3.1 Wspieranie rozwoju i 
powstawania nowych przedsiębiorstw wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 
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” 
 
Wynik głosowania: za 8, wstrzymujących się 0; przeciw 0 
 
Wnioskodawca: Nawrocki Robert 
Nr identyfikacyjny wnioskodawcy: 075973176 
Nr wniosku nadany przez LGD: ZS/20.2020/7 
Złożony w naborze wniosków nr 20/2020 
W ramach zakresu: 1.3.1. Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw Tytuł operacji: 
Mobilny sekretariat- outsourcing obsługi biurowo-kadrowej. 
Lokalizacja operacji: Elizy Orzeszkowej 1A, 05-840 Brwinów 
Wnioskowana kwota pomocy: 50 000,00zł 
 
Po przeanalizowaniu uwag zawartych w piśmie z dnia 7 sierpnia 2020r. dotyczącym uwzględnienia 
protestu i po dokonaniu ponownej oceny w zakresie kryteriów: 2,4,10,11 i 12 Rada postanawia 
przychylić się do opinii Urzędu Marszałkowskiego. W związku z powyższym podjęto uchwałę nr 
IX/3/2020  w sprawie ponownej weryfikacji wyników oceny wg lokalnych kryteriów oraz wybrania 
operacji do finansowania w ramach naboru wniosków nr 20/2020 przedsięwzięcie 1.3.1 Wspieranie 
rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 
2014-2023 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” 
 
Wynik głosowania: za 8, wstrzymujących się 0; przeciw 0 
 
Wnioskodawca: Szmaus-Frankowska Dominika 
Nr identyfikacyjny wnioskodawcy: 075932534 
Nr wniosku nadany przez LGD: ZS/20.2020/3 
Złożony w naborze wniosków nr 20/2020 
W ramach zakresu: 1.3.1. Wspieranie rozwoju i powstawania nowych przedsiębiorstw Tytuł operacji: 
Fizjoterapia I Rehabilitacja koni I psów. 
Lokalizacja operacji: Krzywa 4, 05-805 Otrębusy 
Wnioskowana kwota pomocy: 50 000,00zł 
 
Po przeanalizowaniu uwag zawartych w piśmie z dnia 7 sierpnia 2020r. dotyczącym uwzględnienia 
protestu i po dokonaniu ponownej oceny w zakresie kryteriów: 7 i 12 Rada postanawia przychylić się 
do opinii Urzędu Marszałkowskiego. W związku z powyższym podjęto uchwałę nr IX/4/2020  w 
sprawie ponownej weryfikacji wyników oceny wg lokalnych kryteriów oraz wybrania operacji do 
finansowania w ramach naboru wniosków nr 20/2020 przedsięwzięcie 1.3.1 Wspieranie rozwoju i 
powstawania nowych przedsiębiorstw wskazanego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2023 
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” 
 
Wynik głosowania: za 8, wstrzymujących się 0; przeciw 0 
 
Ad.7 Wolne wnioski i zapytania: Nie zgłoszono uwag. 
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Ad.8 Zakończenie posiedzenia 

 

Załączniki do Protokołu: 

-  Porządek Obrad załącznik nr.1 

- Lista obecności załącznik nr 2 

- uchwała nr IX/1/2020 załącznik nr 3 

- uchwała nr  IX/2/2020  załącznik nr 4 

- uchwała nr  IX/3/2020  załącznik nr 5 

- uchwała nr  IX/4/2020  załącznik nr 6 

 

 

Podkowa Leśna, 4.09.2020r 

 


