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PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia   

Lokalna Grupa Działania "Bądźmy Razem" 

z dnia 15 września 2020 roku. 

 

W dniu 15 września 2020 roku o godz. 9.00 w Biurze Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy 

Działania „Bądźmy Razem” w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 23 odbyło się posiedzenie 

Rady Stowarzyszenia - Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem" w celu podjęcia uchwał 

związanych z rozstrzygnięciem protestów dotyczących zakończonego naboru wniosków nr 

6/2020 Nowe innowacyjne źródła dochodu (Premia) 

W zebraniu według listy obecności – udział wzięło 13 członków Rady Stowarzyszenia - LGD 

Bądźmy Razem.  

 

Lista obecności do stanowi załącznik nr 1 do protokołu.   

 

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Pan Hubert Boguta, który poinformował,·iż 

zgodnie z listą obecności w zebraniu uczestniczy 13 członków Rady, co pozwala na 

podejmowanie uchwał.  

Celem posiedzenia było rozstrzygnięcie protestów z naboru przeprowadzonego od 13 

do 30 lipca 2020 r., ogłoszenie nr 6/2020, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Na początek Przewodniczący poinformował, iż Pani Danuta Grodzka – Wojdyna 

złożyła rezygnację z członkostwa w Radzie LGD Bądźmy Razem, która to rezygnacja została 

przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia LGD Bądźmy Razem w dniu 25 sierpnia 2020 r.  

W związku z powyższym nie będzie możliwości ewentualnie zmiany dokonanych ocen 

wniosków będących przedmiotem dzisiejszych obrad.  

Następnie Przewodniczący poprosił Panią Mariolę Kiełek - Dyrektora Biura LGD 

Bądźmy Razem o wyjaśnienie kwestii pobierania opłat za uzasadnienie ocen wniosków oraz 

kwestii zaświadczeń dotyczących doradztwa w trakcie trwania naborów. Pani Mariola Kiełek 

wyjaśniła, iż kwestia pobierania opłat jest uregulowania na podstawie Uchwały nr 21/Z/2016 

Zarządu Stowarzyszenia - LGD Bądźmy Razem z dnia 14 grudnia2016 r. Natomiast uwagi 

odnośnie doradztwa Pani Dyrektor wyjaśniała, iż uznawanie uczestnictwa w szkoleniach za 

doradztwo jest błędne. Szkolenia nie wypełniają definicji doradztwa, podczas którego 

wnioskodawca winien zgłosić się do biura z dokumentami „wnioskodawca korzystał  
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z doradztwa biura LGD na etapie wnioskowania” propozycją konkretnego wniosku, 

którego ma dotyczyć doradztwo, a nie szkolenia. Tylko na podstawie indywidualnego 

doradztwa możliwie jest wystawienie zaświadczenia o uzyskanym doradztwie. 

Dodatkowo Przewodniczący poprosił Panią Dyrektor o wyjaśnienie kwestii wyliczania 

średniej ocen. Pani Dyrektor wyjaśniła, iż sytuacja ściśle związana jest z systemem 

informatycznym dedykowanym obsłudze wniosków.    

Po uzyskanych wyjaśnieniach Przewodniczący Rady Hubert Boguta przestawił 

następujący porządek Zebrania: 

 

 Rozstrzygnięcie protestów dotyczących naboru wniosków nr 6/2020 – 

przedsięwzięcie: „Nowe innowacyjne źródła dochodu” (premia) 

2. Podjęcie stosownych uchwał.  

3. Sprawy różne.  

 

 

Przewodniczący poinformował, iż do Biura Stowarzyszenia wpłynęło łącznie 5 protestów  

Złożone protesty stanowią załącznik nr 2 do protokołu. 

Zebrani członkowie Rady zaproponowany porządek obrad przyjęli jednogłośnie. 

Jednocześnie Przewodniczący zaznaczył, iż przy ponownej ocenie należy w szczególności 

zwrócić większą uwagę na uzasadnienia swoich ocen, tak by nie budziły one wątpliwości, co 

do przyznanej punktacji.  Członkowie Rady zwrócili również uwagę na ogólną tendencję 

wynikającą z treści złożonych protestów, iż Wnioskodawcy wybiórczo podchodzą do 

definicji kryteriów podlegających ocenie oczekując akceptacji wszystkich zaproponowanych 

przez nich rozwiązań bez względu na zapisy w dokumentacji naboru.  

Następnie członkowie Rady przystąpili do rozstrzygnięcia protestów dotyczących naboru nr 

6/2020 przedsięwzięcie Nowe innowacyjne źródła dochodu” (premia) 

Jako pierwszy omawiany był protest zgłoszony przez Wnioskodawcę Paulina Rek dotyczący 

wniosku 001/1.1.1/P/2020.  

Przewodniczący odczytał treść protestu i jego uzasadnienie. 

Po dokonaniu ponownej analizy przyznanej punktacji i przedstawionej treści uzasadnienia w 

formularzu protestu Rada jedynie w przypadku kryterium IV Innowacyjność operacji 

znajduje podstawę do zmiany punktacji. W pozostałych kryteriach Rada nie znajduje 



3 
 

podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia. W wyniku dokonanej zmiany zmianie 

uległa ilość przyznanych punków dla operacji z 16,7 na 15,21pkt. 

Następnie Rada rozpatrzyła protest złożony przez Wnioskodawcę Karolina Gryniewicz 

dotyczący wniosku 007/1.1.1/P/2020 

Po dokonaniu ponownej analizy przyznanej punktacji i przedstawionej treści uzasadnienia  

w formularzu protestu Rada w przypadku kryterium 3 i 4 zmieniła punktację znajdując 

podstawę do zmiany punktacji. W pozostałych kryteriach Rada nie znajduje podstaw do 

zmiany podjętego rozstrzygnięcia.   

W wyniku dokonanej zmiany zmianie uległa ilość przyznanych punków dla operacji z 11,50 

na 10,64 pkt. 

Następnie Rada rozpatrzyła protest złożony przez Wnioskodawcę Piotr Szczepanik 

dotyczący wniosku 008/1.1.1/P/2020 

Po dokonaniu ponownej analizy przyznanej punktacji i przedstawionej treści uzasadnienia  

w formularzu protestu Rada jedynie w przypadku kryterium VII Zintegrowanie znajduje 

podstawę do zmiany punktacji. W pozostałych kryteriach Rada nie znajduje podstaw do 

zmiany podjętego rozstrzygnięcia.   

W wyniku dokonanej zmiany zmianie uległa ilość przyznanych punków dla operacji z 15,43 

na 16,00 pkt. 

Następnie Rada rozpatrzyła protest złożony przez Wnioskodawcę John O’ Neill dotyczący 

wniosku 015/1.1.1/P/2020 

Po dokonaniu ponownej analizy przyznanej punktacji i przedstawionej treści uzasadnienia  

w formularzu protestu Rada jedynie w przypadku kryterium III. Wpływ operacji na 

poprawę atrakcyjności turystycznej lub kulturalnej obszaru znajduje podstawę do 

zmiany punktacji. W pozostałych kryteriach Rada nie znajduje podstaw do zmiany 

podjętego rozstrzygnięcia.   

W wyniku dokonanej zmiany zmianie uległa ilość przyznanych punków dla operacji z 12,93 

na 14,77 pkt. 

Następnie Rada rozpatrzyła protest złożony przez Wnioskodawcę Karol Omelańczuk 

dotyczący wniosku 016/1.1.1/P/2020 
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Po dokonaniu ponownej analizy przyznanej punktacji i przedstawionej treści uzasadnienia  

w formularzu protestu Rada nie znajduje podstawy do zmiany punktacji i podjętego 

rozstrzygnięcia.   

W wyniku dokonanej zmiany oceny uległa ilość przyznanych punków dla operacji z 10,43 na 

10 pkt., ponieważ w tym posiedzeniu nie brał udziału jeden z członków Rady.  

Ad.2 W wyniku dokonanej analizy złożonych protestów zostały podjęte następujące 

uchwały 

1. Uchwała nr 287/R/2020 Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem  

z dnia 15 września 2020 roku w sprawie ponownej oceny wniosku przez Radę w proteście 

Wnioskodawcy Pauliny Rek złożonego w ramach naboru wniosków nr 6/2020 – 

przedsięwzięcie: Nowe innowacyjne źródła dochodu. 

2. UCHWAŁA NR 288/R/2020 Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Bądźmy 

Razem z dnia 15 września 2020 roku w sprawie ponownej oceny wniosku przez Radę  

w proteście Wnioskodawcy Karoliny Gryniewicz złożonego w ramach naboru wniosków nr 

6/2020 – przedsięwzięcie: Nowe innowacyjne źródła dochodu. 

3. UCHWAŁA NR 289/R/2020 Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Bądźmy 

Razem z dnia 15 września 2020 roku w sprawie ponownej oceny wniosku przez Radę  

w proteście Wnioskodawcy John O’Neill złożonego w ramach naboru wniosków nr 6/2020 – 

przedsięwzięcie: Nowe innowacyjne źródła dochodu. 

4. Uchwała nr 290/R/2020 Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem  

z dnia 15 września 2020 roku w sprawie ponownej oceny wniosku przez Radę w proteście 

Wnioskodawcy Piotra Szczepanika złożonego w ramach naboru wniosków nr 6/2020 – 

przedsięwzięcie: Nowe innowacyjne źródła dochodu. 

5. Uchwała nr 291/R/2020 Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem  

z dnia 15 września 2020 roku w sprawie ponownej oceny wniosku przez Radę w proteście 

Wnioskodawcy Karola Omelańczuka złożonego w ramach naboru wniosków nr 6/2020 – 

przedsięwzięcie: Nowe innowacyjne źródła dochodu. 

Uchwały stanowią załącznik nr 3, 4,5,6,7 do protokołu. 

Uchwały stosunkiem głosów 13 za 0 przeciw 0 wstrzymujących się zostały podjęte. 

Następnie Rada podjęła Uchwałę nr 292/R/2020 Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa 

Działania Bądźmy Razem z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia listy 
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operacji Wybranych do dofinansowania nabór nr Protest do ogłoszenia nr 6/2020 na 

przedsięwzięcie – przedsięwzięcie: Nowe innowacyjne źródła dochodu w ramach 

poddziałania 19.2.Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 

Uchwała stosunkiem głosów 13 za 0 przeciw 0 wstrzymujących się została podjęta. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu  

Spraw różnych nie poruszano. 

Na zakończenie Przewodniczący Rady Pan Hubert Boguta podziękował zebranym za udział  

w obradach.  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

Sekretarz zebrania: 

 

Anna Piotrowska 

 (imię i nazwisko, podpis) 

 

            Przewodniczący zebrania:  

 

           Hubert Boguta 

             (imię i nazwisko, podpis) 

 

Załączniki:  

1. Lista obecności osób obecnych na posiedzeniu Rady (szt.1) 

2. Protesty dotyczące naboru 6/2020 (szt. 5) 

3. Uchwała nr 287/R/2020 Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 

z dnia 15 września 2020 roku w sprawie ponownej oceny wniosku przez Radę w proteście 

Wnioskodawcy Pauliny Rek złożonego w ramach naboru wniosków nr 6/2020 – 

przedsięwzięcie: Nowe innowacyjne źródła dochodu. 

4. Uchwała nr 288/R/2020 Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 

z dnia 15 września 2020 roku w sprawie ponownej oceny wniosku przez Radę w proteście 

Wnioskodawcy Karoliny Gryniewicz złożonego w ramach naboru wniosków nr 6/2020 – 

przedsięwzięcie: Nowe innowacyjne źródła dochodu. 

5. Uchwała nr 289/R/2020 Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 

z dnia 15 września 2020 roku w sprawie ponownej oceny wniosku przez Radę w proteście 

Wnioskodawcy John O’Neill złożonego w ramach naboru wniosków nr 6/2020 – 

przedsięwzięcie: Nowe innowacyjne źródła dochodu. 
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6. Uchwała nr 290/R/2020 Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 

z dnia 15 września 2020 roku w sprawie ponownej oceny wniosku przez Radę w proteście 

Wnioskodawcy Piotra Szczepanika złożonego w ramach naboru wniosków nr 6/2020 – 

przedsięwzięcie: Nowe innowacyjne źródła dochodu. 

7. Uchwała nr 291/R/2020 Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 

z dnia 15 września 2020 roku w sprawie ponownej oceny wniosku przez Radę w proteście 

Wnioskodawcy Karola Omelańczuka złożonego w ramach naboru wniosków nr 6/2020 – 

przedsięwzięcie: Nowe innowacyjne źródła dochodu. 

8. Uchwała nr 292/R/2020 Rady Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Bądźmy Razem 

z dnia 15 września 2020 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji WYBRANYCH do 

dofinansowania nabór nr Protest do ogłoszenia nr 6/2020 na przedsięwzięcie – 

przedsięwzięcie: Nowe innowacyjne źródła dochodu w ramach poddziałania 

19.2.Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

9. Karty ocen 65 szt.  


