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Protokół z Posiedzenia Rady
Lokalnej Grupy Działania,,Pusicza Białowieska''
odbytego w dniu 24.03.2017r.
W dniu 24.03.2017r. w sali konferencyjnej nr 12 Urzędu Miasta w Hajnowce od godz. 10:00
rozpoczęło się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Pllszcza Białowieska'' (Vl/2017) w
celu rozpatrzenia protestów złoŻonych plzezwnioskodawców w ramach ogłoszonych naborów:
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312017lPRoW z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

Na posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy członkowie Rady popzez wysłanie do nich zaproszeń
drogą elektroniczną na podane adresy i telefoniczne potwierdzenie odebranej informacji oraz zamieszczeniu ogłoszenia o terminie i porządku obrad na stronie internetowej Stowarzyszenia.

o godzinie

10:00 posiedzenie Rady otworzyła Pzewodnicząca Rady - Pani Walentyna Pietroczuk,
ktÓra na podstawie listy obecności stwierdziła, iŻ w posiedzeniu Rady bierze udział 7 członków. W
oparciu o informacje zawańe w Rejestrze interesów Członków Rady LGD ,,PB'' stwierdziła prawomocnośćposiedzenia do podejmowania przez Radę decyzji w sprawie wyboru operacji, gdyz
zostały spełnione wymogi, Że ani władza publiczna, ani żadna pojedyncza grupa interesu stanowią
nie więcej niŻ 49o/o członków biorących udział w posiedzeniu Rady, co stanowi regulaminowe kworum
do podejmowania prawomocnych decyzji.
W posiedzeniu Rady udział wzięli pracownicy Biura LGD ,,PB'' oddelegowani do pomocy w pracach
Rady: Dyr. biura - Eugeniusz Kowalski, Karolina Kraśko.
Następnie został wybrany protokolant posiedzenia: Karolina Kraśko.

Przewodnicząca Rady przedstawiła zebranym porządek obrad:
1. Otwarcieposiedzenia.
Przyjęcie porządku obrad.
lnformacja o przyjętych protestach i ich zakresie.
Wybór Komisji Skrutacyjnej'
ZłoŻenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących
omawianego protestu/wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
6. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy kazdego wniosku oddzielnie).
Dyskusja nad protestem/wnioskiem (punkt dotyczy kazdego wniosku oddzielnie).
Wypełnienie Kańy oceny zgodnościoperacji z lokalnymi kryteriami wyboru (punkt dotyczy
każdego wniosku oddzielnie)'
Prezentacja zestawienia wyników głosowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z liczbą
przyznanych punktów (punkt dotyczy kazdego protestu/wniosku oddzielnie) zgodnie zZa-

2.
3.
4.
5.
7.
8'

9.

łącznikiem 6.
10. Przyjęcie stanowiska Rady w odniesieniu do rozpatrywanych protestów i podjęcie uchwały
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o Wybraniu operacjiw odniesieniu do pozytywnie rozpatrzonych protestoMwniosków'

1. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia.
1

ktory przez zebranych został przyjęty bez uwag.

Ad. 3. Pani Karolina KraŚko poinformowała Radę, iŻ w ramach ogłoszonych naborów do Biura LGD
wpłynęłynastę puj ące protesty spełn iające wa ru n ki form a ne
l

:

lPRoW z zakresu podej mowa n ia działal nościg os podarczej.
Emilia Borowska, nr operacji: 112017lPRoWO1, tytuł operaĄi: Działalnośćturystyczna i doradcza formą ochrony pzyrody i rozwoju obszaru LGD.
1 12017

kresu roalvijan ia działal nościg os pod ar czej.
Ewa Gawryluk, nr operacji: 212017lPRoWO4, tytuł operacji: Rozwój usług turystycznych w
Karczmie Koszarka.
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312017lPRoW z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.
Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w KoŹlikach, nr operacji: 3l2017/PRoW04, tytuł operacji:
Budowa budynku gospodarczego jako stanicy jeŹdzieckiej w tradycyjnej technologii na zrąb
uzupełniająca zabudowę dawnej zagrody typu kolonijnego.
Gminę Narewka, nr operacji 3l2017/PRoW07, tytuł operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Narewka poprzez budowę wyciągu nań wodnych nad Zalewem
Siemianówka.
ogolnopolskie Stowazyszenie Pzyjazny Transpoń, nr operacji: 312017lPRowl12, tytuł
operacji: Budowa budynku informacji turystycznej - "drÓŻniczówka"

Ad.4. Następnie pzystąpiono do wyboru Członkow Komisji Skrutacyjnej której zadaniem będzie
sprawdzanie poprawnoŚci wypełniania kań przed obliczaniem wyników głosowań oraz kontrolę quorum. Pzewodnicząca Rady zaproponowała na Członków Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
Barbara Kuzub-Samosiuk, Emilia Simoniuk, które wyraziły na to zgodę. W głosowaniu jawnym zostały wybrane stuprocentową ilościągłosÓw.

Ad.S. Przewodnicząca Rady wezwała obecnych na posiedzeniu członków rady do złoŻenia pisemnych Deklaracji bezstronności w procesie wyboru operacji, oddzielnie dla kazdej ocenianej operacji
oraz uzupełnienia Kań Rejestr lnteresu Członków Rady w zakresie powiązań z wnioskodawcami,
ktozy złożyliwnioski. Po rozdaniu stosownych dokumentów członkowie rady przystąpili do ich wypełniania.

Ad. 6. Na podstawie złożonych przez CzłonkÓw Rady Deklaracji bezstronności w procesie wyboru
operacji oraz Rejestru lnteresow Członkow Rady dla kazdej ocenianej operacji oddzielnie sporządzono
kańy,,Usfalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i
vvyboru operacji". 7e względu na brak powiązania między członkami Rady a wnioskodawcami nie
dokonywano wyłączeń.

Ad. 7- 8. Po tym, kolejno według daty wpływu protestu, po prezentacji protestu i wniosku pzystępowano do dyskusji nad rozpatrywanym protestem i wypełniania Kart oceny zgodności operacji wg
lokalnych kryteriow wyboru (częŚć C) w zakresie kryteriÓw zakwestionowanych przez wnioskodawcę
w proteście.Postępowanie przeprowadzono oddzielnie dla kazdego protestu/wniosku.
Ad. 9. Na podstawie analizy dokonanych ocen, Komisja Skrutacyjna przy wsparciu oddelegowanych
pracowników Biura LGD ,,PB' zaprezentowała zebranym karty ,,Wyniki głosowania w sprawie wyboru
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operacji - liczba przyznanych punktotll', dla każdego protestu/operacji oddzielnie. Na podstawie dokonanej analizy karl,,Wyniki głosowania w sprawie vvyboru operacji - liczba przyznanych punktÓvi/'

Ad. 10. Na podstawie analizy kaft ,,Wyniki głosowania w sprawie wyboru operacji - liczba przyznanych punktótłl' Rada pzyjęła stanowiska w odniesieniu do wniesionych protestów:

1) Emilia Borowska,

nr operacji 112017lPRoWO1, tytuł operacji: Działalnośćturystyczna I doradczaformąochrony przyrody i rozwoju obszaru LGD. Rada LGD, mając na uwadze oceny operacji
według lokalnych kryteriow wyboru uzyskane na posiedzeniu Rady w dniu 23'02.2017r i niezakwestionowane przez wnioskodawcę W proteŚcie, po dokonaniu ponownej oceny zakwestionowanych kryteriów wyboru stwierdza, iŻ oraz operacja otrzvmała średnlaIiczbe 21 pkt. i nie

osiaqneła minimaInei liczbv punktów bedacvch warunkiem spełnienia przez nia lokalnvch
krvteriów wvboru.W złliązku z powyższym Rada nie zmienia swojej Uchwały nr ll11l2017 Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Puszcza Białowieska" z dnia 23.02.2017 r. w sprawie niewybrania
operacji do finansowania. Protest przekazuje do SW w celu dalszego rozpatrzenia.

2) Ewa

Gawryluk, nr operacji: 2l2017lPRoW04, tytuł operacji. Rozwoj usług turystycznych w
Karczmie Koszarka. Rada LGD, mając na uwadze oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru uzyskane na posiedzeniu Rady w dniu 23.02.2017r i niezakwestionowane
przez wnioskodawcę w proteście, po dokonaniu ponownej oceny zakwestionowanych kryteriów wyboru stwierdza, iŻ operacja otrzymała średniąliczbę 40,14 pkt. i osiągnęła minimalną
liczbę punktów będących warunkiem spełnienia przez nią lokalnych kryteriów wyboru. operacja
mieścisie w limicie środków wskazanvm w oqłoszeniu o naborze nr 2/2017lPRoW z zakresu rozwijania działalnościgospodarczej. W m,tiązku z powyŻszym została podjęta Uchwała
Rady LGD ,,PB" Nr Vll48l2o17 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot
wsparcia. Za przyjęciem uchwały głosowało7, przeciw było 0, wstrzymało się od głosu 0 Członkow Rady.

3) Towarzystwo Przyjacioł Skansenu w KoŹlikach, nr operacji: 3l2o17lPRoWO4,

tytuł operacji:
jeŹdzieckiej
jako
gospodarczego
na zrąb uzuw
tradycyjnej
technologii
stanicy
Budowa budynku
pełniająca zabudowę dawnej zagrody typu kolonijnego. Rada LGD, mając na uwadze oceny
operacji według lokalnych kryteriów wyboru uzyskane na posiedzeniu Rady w dniu
24.o2.2o17r i nlezakwestionowane przez wnioskodawcę w proteście,po dokonaniu ponownej oceny zakwestionowanych kryteriów wyboru stwierdza, iż operacja otrzymała 27,00 pkt. i
osiągnęła minimalną liczbę punktow będących warunkiem spełnienia przez nią lokalnych kryteriów wyboru. operacja mieści sie w limicie środków wskazanvm w oqłoszeniu o naborze
nr 3l2017/PRoW z zakresu budowy lub przebudowy ogolnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. W związku z powyŻszym została podjęta Uchwała Rady
LGD ,,PB" Nr Vl/49/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustaleniu kwot wsparcia' Za pzyjęciem uchwały głosowało 7, pzeciw było 0, wstrzymało się od głosu 0 Członkow
Rady.

4)

Gminę Narewka, nr operacji:3l2017lPRoW07, tytuł operacji: RozwÓj infrastruktury turystycznej
na terenie gminy Narewka poprzez budowę wyciągu nart wodnych nad Zalewem Siemianówka.
Rada LGD mając na uwadze oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru uzyskane
na posiedzeniu Rady w dniu 24.02.2017r i niezakwestionowane przez wnioskodawcę w
proteście, po dokonaniu ponownej oceny zakwestionowanych kryteriów wyboru stwierdza, iz
operacja otrzymała Średnią liczbę 25,57 pkt. i osiągnęła minimalną liczbę punktów będących
warunkiem spełnienia pŻez nią lokalnych kryteriów wyboru' operacja nie mieścisie w limicie
środków wskazanvm w ogłoszeniu o naborze nr 3l2017lPRoW z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. W związku
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powyŻszym Rada nie zmienia swojej Uchwały nr lll35l2o17 Rady Lokalnej Grupy Działania
,,Puszcza Białowieska'' z dnia 24'02.2017 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz
ustalenia kwoty wsparcia. Protest pzekazuje do SW w celu dalszego rozpatrzenia.

5)

ogÓlnopolskie Stowarzyszenie Pzyjazny Transpoń, nr operacji 3l2o17lPRowlt2, tytuł operacji: Budowa budynku informacji turystycznej - "DróŻniczÓWka'' Rada LGD mając na uwadze
oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru uzyskane na posiedzeniu Rady w dniu
24.02.2017r i niezakwestionowane przez wnloskodawcę w proteście,po dokonaniu ponownej oceny zakwestionowanych kryteriów wyboru stwierdza, iż operacja otrzymała średniąliczbę
26'00 pkt. i osiągnęła minimalną liczbę punktow będących warunkiem spełnienia przez nią lokalnych kryteriów wyboru. operacja nie mieścisie w limicie środków wskazanvm w oqło_
szeniu o naborze nr 3l2017/PRoW z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej. W związku z powyŻszym Rada nie
zmienia swojej Uchwały nr lll37l2o17 Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Puszcza Białowieska'' z
dnia 24.02.2017 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia.
Protest pzekazuje do SW w celu dalszego rozpatzenia.

Na podstawie analizy WynikÓw głosowania w sprawie wyboru operacji - liczby przyznanych punktów
Rada w trybie zwykłym przyjęła listy operacjiwybranych.
W głosowaniu jawnym w trybie zwykłym za przyjęciem Llsfa operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" do finansowania, w wyniku przeprowadzenia procedury
odwoławczej spośrod operacji złożonych w naborze nr 2/2017/PROW w ramach poddziałania
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćobjętego Programem Rozwoju obszarÓw Wiejskich na lata 2014- 2020" na'operacje w zakresie: ,,RozwÓj przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćprzez rozwijania działalnościgospodarczej", głosowało7, przeciw było 0,
wstrzymało się od głosu 0 Członkow Rady.
W głosowaniu jawnym w trybie zwykłym za pzyjęciem |isfy operacji vvybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania "Pl]szcza Białowieska" do finansowania, w wyniku przeprowadzenia procedury
odwoławczej spośrod operacji złożonych w naborze nr 3/2017/PROW w ramach poddziałania
"Wsparcie na wdraŻanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćobjętego Programem Rozwoju obszarow Wiejskich na lata 2014- 2020" na operacje w zakresie. ,,Budowy lub przebudowy ogolnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej", głosowało 7, pzeciw było 0, wstzymało się od głosu 0 Członkow Rady.

Ad. 11. Wolne wnioski

-

nie zgłoszono'

Ad. 12. Na tym posiedzenie Rady zakończono.

Przewodnicząca Rady LG D,,PB"
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Specyfikacja dokumentów z posiedzenia Rady:

1. Lista obecności członkow Rady.
2. IJchwała Rady LGD ,,PB" Nr Vl/47/2017 w sprawie
3.

4.

5.

wyboru operacji oraz ustaleniu kwot

wsparcia.

lJchwała Rady LGD ,,PB" Nr Vl/48/2017 w sprawie vvyboru operacji oraz ustaleniu kwot

wsparcia.
Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" do finansowania, w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej spośrodoperacji złożonych
w naborze nr v2017/PR)W w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoŚć objętego Programem
Rozwoju obszarÓw Wiejskich na lata 2014- 2020" na operacje w zakresie: ,,RozwÓj pnedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćprzez rozwijan i a dzi ałal nościgospod arczej".
Lista operacji wybranych przez Radę Lokalnej Grupy Działania "Pltszcza Białowieska" do finansowania, w vvyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej spośrodoperacji złożonych
w naborze nr 3/2017/PRoW w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośćobjętego Programem
Rozwoju obszarÓw Wiejskich na lata 2014- 2020" na operacje w zakresie: ,,Budowy lub przebudowy ogolnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej".

operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2o14-2o2o
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