
                                                                                                Pietrowice Wielkie, 05.12.2016 r. 

 

Protokół z I posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania 

 „Partnerstwo dla Rozwoju” 

 

 

 W dniu 05 grudnia 2016 roku o godzinie 16.00 w Gminnym Centrum Informacji w 

Pietrowicach Wielkich odbyło się I posiedzenie Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania 

„Partnerstwo dla Rozwoju”. W posiedzeniu uczestniczyli wg załączonej listy: 

- Andrzej Strzedulla – przewodniczący Rady Programowej 

- Paweł Macha – zastępca przewodniczącego Rady Programowej 

- Joanna Galas – członek Rady Programowej 

- Sylwia Kitel - członek Rady Programowej 

- Romuald Pelka - członek Rady Programowej 

- Adam Wajda - członek Rady Programowej 

- Dominika Rudzka- członek Rady Programowej 

Dodatkowo w posiedzeniu udział wzięli pracownicy Biura LGD Katarzyna Teodorowicz i 

Karina Pendziałek jako pomoc techniczna oraz kierownik Biura LGD Magdalena Siara-Liwyj.. 

Porządek posiedzenia obejmował: 

1. Otwarcie posiedzenia Rady Programowej. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Wybór sekretarza posiedzenia. 

4. Wybór komisji skrutacyjnej. 

5. Podpisanie deklaracji bezstronności. 

6. Podpisanie rejestru interesów członków Rady. 

7. Zatwierdzenie porządku obrad. 

 

I. Omówienie projektów złożonych do I naboru z działania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwojem Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 ocena 

wraz z głosowaniem 

Lp. Nr projektu Tytuł projektu Wnioskodawca Nr 

identyfikacyjny 

Kwota 

pomocy 

wnioskowana 



1 1/PI/1/2016/

2016 
Przebudowa istniejącego 

placu Zespołu Szkół w 

Krzanowicach 

 

Gmina 

Krzanowice 

 

063273504 149.750,00 

2 2/PI/1/2016/

2016 
Budowa przyszkolnego 

boiska wielofunkcyjnego z 

sztuczną nawierzchnią 

 

Gmina Kuźnia 

Raciborska 

 

068964290 364.980,00 

3 3/PI/1/2016/

2016 
Budowa siłowni 

zewnętrznej dla dorosłych 

w Amandowie 

Gmina 

Pietrowice 

Wielkie 

062704515 50.508,00 

4 4/PI/1/2016/

2016 
Budowa siłowni 

zewnętrznej w sołeckim 

miejscu rekreacji i wypocz

ynku w Lekartowie 

 

Gmina 

Pietrowice 

Wielkie 

 

062704515 51.776,00 

5 5/PI/1/2016/

2016 
Budowa siłowni 

zewnętrznej oraz altan 

rekreacyjnych w Pawłowie 

 

Gmina 

Pietrowice 

Wielkie 

 

062704515 90.797,00 

6 6/PI/1/2016/

2016 

Budowa altan 

Rekreacyjnych oraz placu 

zabaw dla dzieci w 

Krowiarkach 

Gmina 

Pietrowice 

Wielkie 

062704515 139.564,00 

    Ogółem 847.375,00 

 

 

8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzonych i niezatwierdzonych projektów. 

9. Zakończenie. 

 

Ad.1 Pracownicy biura tuż przed rozpoczęciem spotkania przeprowadzili wywiad z członkami 

Rady w celu zaktualizowania rejestru interesów członków organu decyzyjnego pozwalający 

na identyfikację charakteru powiązań z poszczególnymi projektami . 

Ad. 1 Posiedzenie otworzyła pani Magdalena Siara- Liwyj- kierownik biura Stowarzyszenia, 

która przywitał zaproszonych po czym oddała głos Przewodniczącemu Rady Programowej 

panu Andrzejowi Strzedulli, który omówił procedurę wyboru projektów przez Radę 

Programową oraz dokumenty na podstawie jakich dokonany zostanie wybór.  

Ad. 2 Przewodniczący Rady programowej po analizie listy obecnych stwierdził 

prawomocność obrad. 



Ad. 3 Na sekretarza Rady Programowej przewodniczący zaproponował osobę Pana Adama 

Wajdę. W wyniku jawnego głosowania kandydaturę jednogłośnie przyjęto.  

Ad. 4 Do komisji skrutacyjnej przewodniczący Rady zaproponował panów: Adama Wajdę i 

Pawła Macha. W wyniku jawnego głosowania kandydatury jednogłośnie przyjęto.  

Ad. 5 Kolejnym punktem Posiedzenie było przedstawienie porządku obrad. Zebrani nie 

wnieśli żadnych uwag do porządku obrad i wniosek o jego zatwierdzenie został jednomyślnie 

przyjęty. 

Ad. 5.I Wg zatwierdzonego programu Posiedzenia rozpoczęto omawianie oraz głosowanie 

nad każdym ze złożonych projektów do działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwojem 

Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Każdy projekt omawiano oparciu o niżej podane 

informacje: 

 

Pierwszy etap oceny dotyczył zgodności operacji z kartą weryfikacji wstępnej do której 

załącznikiem były karty za zgodność z programem PROW i za zgodność z LSR. 

W ten sposób kolejno omawiano projekty: 

 

Nr projektu: 1/PI/1/2016/2016 

Tytuł projektu: Przebudowa istniejącego placu Zespołu Szkół w Krzanowicach 

 

Przewodniczący Pan Andrzej Strzedulla przedstawił ww. wniosek. 

Na podstawie wypełnionej deklaracji bezstronności Pan Strzedulla stwierdził, że zgodnie z 

procedurą wyłącza się z oceny ww. projektu, ponieważ jest z nim powiązany. Z oceny 

wyłączyła się również Pani Sylwia Kitel ze względu na zachowanie parytetów w składzie 

Rady.  

Następnie Rada Programowa przyjęła  pkt. 1-4  zawarte w karcie oceny wstępnej operacji 

indywidualnej zaopiniowane przez pracownika biura weryfikującego ten wniosek . 

Po dyskusji nad wnioskiem członkowie Rady głosowali nad zgodnością operacji z PROW 

posiłkując się efektem wstępnej oceny Biura LGD w następujący sposób: 

Przewodniczący  Pan Andrzej Strzedulla czytał kolejne punkty karty zgodności z PROW 

proponując tak/nie/nd. Rada dokonała jawnej pozytywnej oceny całkowitą większością 

głosów. 

W drugiej kolejności członkowie Rady przystąpili do oceny zgodności operacji z LSR. Ocena 

zgodności z operacjami z LSR odbyły się w następujący sposób:  

Przewodniczący Rady  proponował zgodności operacji z LSR posiłkując się efektem 

wstępnej oceny Biura LGD. Wniosek uznano za zgodny z LSR. 

Po przyjęciu Karty oceny za zgodność operacji z LSR dokonano głosowania nad pkt. 5 oraz 

6 Karty oceny wstępnej operacji indywidualnej. 

 

 

Nr projektu: 2/PI/1/2016/2016 

Tytuł projektu: Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego z sztuczną 

nawierzchnią 

 

Przewodniczący Pan Andrzej Strzedulla przedstawił ww. wniosek. 

Na podstawie wypełnionej deklaracji bezstronności Pan Strzedulla stwierdził, że zgodnie z 

procedurą wyłącza się Pan Paweł Macha z oceny ww. projektu, ponieważ jest powiązany 



sektorem  i grupą interesów publicznego . Z oceny wyłączyła się również Pani Sylwia Kitel ze 

względu na zachowanie parytetów w składzie Rady. 

Następnie Rada Programowa przyjęła pkt. 1-4 zawarte w karcie oceny wstępnej operacji 

indywidualnej zaopiniowane przez pracownika biura weryfikującego dany wniosek . 

Po dyskusji nad wnioskiem członkowie Rady głosowali nad zgodnością operacji z PROW 

posiłkując się efektem wstępnej oceny Biura LGD w następujący sposób: 

Przewodniczący  Pan Andrzej Strzedulla czytał kolejne punkty karty zgodności z PROW 

proponując tak/nie/nd. Rada dokonała jawnej oceny całkowitą większością głosów. 

W drugiej kolejności członkowie Rady przystąpili do oceny zgodności operacji z LSR. Ocena 

zgodności z operacjami z LSR odbyły się w następujący sposób:  

Przewodniczący Rady  proponował ocenę zgodności operacji z LSR posiłkując się efektem 

wstępnej oceny Biura LGD.  Wniosek uznano za zgodny z LSR. 

Po przyjęciu Karty oceny za zgodność operacji z LSR dokonano głosowania nad pkt. 5 oraz 

6 Karty oceny wstępnej operacji indywidualnej. 

 

 

Nr projektu: 3/PI/1/2016/2016 

Tytuł projektu: Budowa siłowni zewnętrznej dla dorosłych w Amandowie 

 

Przewodniczący Pan Andrzej Strzedulla przedstawił ww. wniosek. 

Na podstawie wypełnionej deklaracji bezstronności Pan Strzedulla stwierdził, że zgodnie z 

procedurą Pan Adam Wajda wyłącza się z oceny ww. projektu, ponieważ jest powiązany 

sektorem  i grupą interesów publicznego . Z oceny wyłączyła się również Pani Sylwia Kitel ze 

względu na zachowanie parytetów w składzie Rady. 

Następnie Rada Programowa przyjęła pkt. 1-4 zawarte w karcie oceny wstępnej operacji 

indywidualnej zaopiniowane przez pracownika biura weryfikującego dany wniosek . 

Po dyskusji nad wnioskiem członkowie Rady głosowali nad zgodnością operacji z PROW 

posiłkując się efektem wstępnej oceny Biura LGD w następujący sposób: 

Przewodniczący  Pan Andrzej Strzedulla czytał kolejne punkty karty zgodności z PROW 

proponując tak/nie/nd. Rada dokonała jawnej oceny całkowitą większością głosów. 

W drugiej kolejności członkowie Rady przystąpili do oceny zgodności operacji z LSR. Ocena 

zgodności z operacjami z LSR odbyły się w następujący sposób:  

Przewodniczący Rady  proponował ocenę zgodności operacji z LSR posiłkując się efektem 

wstępnej oceny Biura LGD. Wnioskek uznano za zgodny z LSR. 

Po przyjęciu Karty oceny za zgodność operacji z LSR dokonano głosowania nad pkt. 5 oraz 

6 Karty oceny wstępnej operacji indywidualnej. 

 

Nr projektu: 4/PI/1/2016/2016 

Tytuł projektu: Budowa siłowni zewnętrznej w sołeckim miejscu rekreacji i wypoczynku 

w Lekartowie 

 

Przewodniczący Pan Andrzej Strzedulla przedstawił ww wniosek. 

Na podstawie wypełnionej deklaracji bezstronności Pan Strzedulla stwierdził, że zgodnie z 

procedurą Pan Adam Wajda wyłącza się z oceny ww. projektu, ponieważ jest powiązany 

sektorem  i grupą interesów publicznego. Z oceny wyłączyła się również Pani Sylwia Kitel ze 

względu na zachowanie parytetów w składzie Rady. 

Następnie Rada Programowa przyjęła pkt. 1-4 zawarte w karcie oceny wstępnej operacji 

indywidualnej zaopiniowane przez pracownika biura weryfikującego dany wniosek . 



Po dyskusji nad wnioskiem członkowie Rady głosowali nad zgodnością operacji z PROW 

posiłkując się efektem wstępnej oceny Biura LGD w następujący sposób: 

Przewodniczący  Pan Andrzej Strzedulla czytał kolejne punkty karty zgodności z PROW 

proponując tak/nie/nd. Rada dokonała jawnej oceny całkowitą większością głosów. 

W drugiej kolejności członkowie Rady przystąpili do oceny zgodności operacji z LSR. Ocena 

zgodności z operacjami z LSR odbyły się w następujący sposób:  

Przewodniczący Rady  proponował ocenę zgodności operacji z LSR posiłkując się efektem 

wstępnej oceny Biura LGD. Wniosek uznano za zgodny z LSR. 

Po przyjęciu Karty oceny za zgodność operacji z LSR dokonano głosowania nad pkt. 5 oraz 

6 Karty oceny wstępnej operacji indywidualnej. 

 

Nr projektu: 5/PI/1/2016/2016 

Tytuł projektu: Budowa siłowni zewnętrznej oraz altan rekreacyjnych w Pawłowie 

 

Przewodniczący Pan Andrzej Strzedulla przedstawił ww wniosek. 

Na podstawie wypełnionej deklaracji bezstronności Pan Strzedulla stwierdził, że zgodnie z 

procedurą Pan Adam Wajda wyłącza się z oceny ww. projektu, ponieważ jest powiązany 

sektorem  i grupą interesów publicznego.  Z oceny wyłączyła się również Pani Sylwia Kitel ze 

względu na zachowanie parytetów w składzie Rady. 

Następnie Rada Programowa przyjęła pkt.1-4 zawarte w karcie oceny wstępnej operacji 

indywidualnej zaopiniowane przez pracownika biura weryfikującego dany wniosek . 

Po dyskusji nad wnioskiem członkowie Rady głosowali nad zgodnością operacji z PROW 

posiłkując się efektem wstępnej oceny Biura LGD w następujący sposób: 

Przewodniczący  Pan Andrzej Strzedulla czytał kolejne punkty karty zgodności z PROW 

proponując tak/nie/nd. Rada dokonała jawnej oceny całkowitą większością głosów. 

W drugiej kolejności członkowie Rady przystąpili do oceny zgodności operacji z LSR. Ocena 

zgodności z operacjami z LSR odbyły się w następujący sposób:  

Przewodniczący Rady  proponował ocenę zgodności operacji z LSR posiłkując się efektem 

wstępnej oceny Biura LGD. Wniosek uznano za zgodny z LSR. 

Po przyjęciu Karty oceny za zgodność operacji z LSR dokonano głosowania nad pkt. 5 oraz 

6 Karty oceny wstępnej operacji indywidualnej 

 

 

Nr projektu: 6/PI/1/2016/2016 

Tytuł projektu: Budowa altan rekreacyjnych oraz placu zabaw dla dzieci w Krowiarkach 

 

Przewodniczący Pan Andrzej Strzedulla przedstawił ww wniosek. 

Na podstawie wypełnionej deklaracji bezstronności Pan Strzedulla stwierdził, że zgodnie z 

procedurą Pan Adam Wajda wyłącza się z oceny ww. projektu, ponieważ jest powiązany 

sektorem  i grupą interesów publicznego. Z oceny wyłączyła się również Pani Sylwia Kitel ze 

względu na zachowanie parytetów w składzie Rady. 

Następnie Rada Programowa przyjęła  pkt.1-4 zawarte w karcie oceny wstępnej operacji 

indywidualnej zaopiniowane przez pracownika biura weryfikującego dany wniosek . 

Po dyskusji nad wnioskiem członkowie Rady głosowali nad zgodnością operacji z PROW 

posiłkując się efektem wstępnej oceny Biura LGD w następujący sposób: 

Przewodniczący  Pan Andrzej Strzedulla czytał kolejne punkty karty zgodności z PROW 

proponując tak/nie/nd. Rada dokonała jawnej oceny całkowitą większością głosów. 



W drugiej kolejności członkowie Rady przystąpili do oceny zgodności operacji z LSR. Ocena 

zgodności z operacjami z LSR odbyły się w następujący sposób:  

Przewodniczący Rady  proponował ocenę zgodności operacji z LSR posiłkując się efektem 

wstępnej oceny Biura LGD. Wniosek uznano za zgodny z LSR. 

Po przyjęciu Karty oceny za zgodność operacji z LSR dokonano głosowania nad pkt. 5 oraz 

6 Karty oceny wstępnej operacji indywidualnej. 

 

Po analizie wypełnionych kart stwierdzono, że każdy ze złożonych projektów jest zgodny z 

programem PROW oraz z celami i przedsięwzięciami LSR i pozytywnie przeszedł 

weryfikację wstępną. Członkowie Rady podjęli całkowitą większością głosów uchwałę nr 

I/1/16 stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, dotyczącą zatwierdzenia listy operacji 

zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016 oraz zgodnych 

ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” na lata 2014-2020. 

 

Drugim etapem był proces oceny, wg lokalnych kryteriów wyboru. Odbył się on poprzez 

wypełnienie odpowiedniej karty oceny przez każdego z Członków Rady, którzy nie wyłączali 

się z danego wniosku. Podczas posiedzenia Rada ponownie rozpatrywała wnioski w 

kolejności odpowiadającej  ich złożeniu do biura LGD. Zgodnie ze złożonymi przed 

pierwszym etapem oceny deklaracjami bezstronności i poufności, projekty oceniali ci 

członkowie rady którzy nie wyłączyli się z danego projektu. W ten sposób kolejno omawiano 

projekty: 

 

Nr projektu: 1/PI/1/2016/2016 

Tytuł projektu: Przebudowa istniejącego placu Zespołu Szkół w Krzanowicach 

Rada przeprowadziła ocenę tej operacji według lokalnych kryteriów. Każdy członek Rady 

dokonał indywidualnie oceny operacji poprzez wypełnienie formularza „Karty oceny operacji 

według lokalnych kryteriów wyborów”. Ocena operacji przez członka Rady polegała na 

przyznaniu punktów za poszczególne kryteria, a następnie ich zsumowaniu i wpisaniu 

obliczonej oceny łącznej w pozycji formularza ”Suma punktów”. Po zebraniu wszystkich kart 

Sekretarz wraz z Przewodniczącym Rady ustalili wynik głosowania. Liczba będąca wynikiem 

tego działania była oceną Rady dotyczącą spełnienia lokalnych kryteriów wyboru przez daną 

operację. 

Wnioskowana kwota pomocy: 149.750,00 
Zakres, budżet i cele operacji zgodnie z opisem we wniosku aplikacyjnym. Po procedurze 
oceny decyzją Rady Programowej w jawnym głosowaniu jednomyślnie ( 5 głosów za, 0 
głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, 2 osoby - Andrzej Strzedulla i Sylwia Kitel 
wyłączone z procesu głosujących)  przyjęto projekt jako zgodny z LSR  
Liczba uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru: 7,00 

 
 
Nr projektu: 2/PI/1/2016/2016 
Tytuł projektu: Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego z sztuczną 
nawierzchnią 
Rada przeprowadziła ocenę tej operacji według lokalnych kryteriów . Każdy członek Rady 
dokonał indywidualnie oceny operacji poprzez wypełnienie formularza „Karty oceny operacji 
według lokalnych kryteriów wyborów”. Ocena operacji przez członka Rady polegała na 
przyznaniu punktów za poszczególne kryteria, a następnie ich zsumowaniu i wpisaniu 
obliczonej oceny łącznej w pozycji formularza ”Suma punktów”. Po zebraniu wszystkich kart 



Sekretarz wraz z Przewodniczącym Rady ustalili wynik głosowania. Liczba będąca wynikiem 
tego działania była oceną Rady dotyczącą spełnienia lokalnych kryteriów wyboru przez daną 
operację. 

Wnioskowana kwota pomocy: 364.980,00 
Zakres, budżet i cele operacji zgodnie z opisem we wniosku aplikacyjnym.  
Po procedurze oceny decyzją Rady Programowej w jawnym głosowaniu jednomyślnie ( 5 
głosów za, 0 głosów przeciw, 2 osoby- Paweł Macha i Sylwia Kitel wyłączone z procesu 
głosujących)  przyjęto projekt jako zgodny z LSR  
Liczba uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru: 7,00 
 
 
Nr projektu: 3/PI/1/2016/2016 
Tytuł projektu: Budowa siłowni zewnętrznej dla dorosłych w Amandowie 
Rada przeprowadziła ocenę tej operacji według lokalnych kryteriów . Każdy członek Rady 
dokonał indywidualnie oceny operacji poprzez wypełnienie formularza „Karty oceny operacji 
według lokalnych kryteriów wyborów”. Ocena operacji przez członka Rady polegała na 
przyznaniu punktów za poszczególne kryteria, a następnie ich zsumowaniu i wpisaniu 
obliczonej oceny łącznej w pozycji formularza ”Suma punktów”. Po zebraniu wszystkich kart 
Sekretarz wraz z Przewodniczącym Rady ustalili wynik głosowania. Liczba będąca wynikiem 
tego działania była oceną Rady dotyczącą spełnienia lokalnych kryteriów wyboru przez daną 
operację. 

Wnioskowana kwota pomocy: 50.508,00 
Zakres, budżet i cele operacji zgodnie z opisem we wniosku aplikacyjnym.  
Po procedurze oceny decyzją Rady Programowej w jawnym głosowaniu jednomyślnie ( 5 
głosów za, 0 głosów przeciw, 2 osoby- Adam Wajda i Sylwia Kitel wyłączone z procesu 
głosujących)  przyjęto projekt jako zgodny z LSR  
Liczba uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru: 7,00 
 
Nr projektu: 4/PI/1/2016/2016 
Tytuł projektu: Budowa siłowni zewnętrznej w sołeckim miejscu rekreacji i wypoczynku 
w Lekartowie 
Rada przeprowadziła ocenę tej operacji według lokalnych kryteriów. Każdy członek Rady 
dokonał indywidualnie oceny operacji poprzez wypełnienie formularza „Karty oceny operacji 
według lokalnych kryteriów wyborów”. Ocena operacji przez członka Rady polegała na 
przyznaniu punktów za poszczególne kryteria, a następnie ich zsumowaniu i wpisaniu 
obliczonej oceny łącznej w pozycji formularza ”Suma punktów”. Po zebraniu wszystkich kart 
Sekretarz wraz z Przewodniczącym Rady ustalili wynik głosowania. Liczba będąca wynikiem 
tego działania była oceną Rady dotyczącą spełnienia lokalnych kryteriów wyboru przez daną 
operację. 

Wnioskowana kwota pomocy: 51.776,00 
Zakres, budżet i cele operacji zgodnie z opisem we wniosku aplikacyjnym.  
Po procedurze oceny decyzją Rady Programowej w jawnym głosowaniu jednomyślnie ( 5 
głosów za, 0 głosów przeciw, 2 osoby- Adam Wajda i Sylwia Kitel wyłączone z procesu 
głosujących)  przyjęto projekt jako zgodny z LSR  
Liczba uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru: 7,00 
 
 
Nr projektu: 5/PI/1/2016/2016 
Tytuł projektu: Budowa siłowni zewnętrznej oraz altan rekreacyjnych w Pawłowie 
Rada przeprowadziła ocenę tej operacji według lokalnych kryteriów. Każdy członek Rady 
dokonał indywidualnie oceny operacji poprzez wypełnienie formularza „Karty oceny operacji 
według lokalnych kryteriów wyborów”. Ocena operacji przez członka Rady polegała na 



przyznaniu punktów za poszczególne kryteria, a następnie ich zsumowaniu i wpisaniu 
obliczonej oceny łącznej w pozycji formularza ”Suma punktów”. Po zebraniu wszystkich kart 
Sekretarz wraz z Przewodniczącym Rady ustalili wynik głosowania. Liczba będąca wynikiem 
tego działania była oceną Rady dotyczącą spełnienia lokalnych kryteriów wyboru przez daną 
operację. 

Wnioskowana kwota pomocy: 90.797,00 
Zakres, budżet i cele operacji zgodnie z opisem we wniosku aplikacyjnym.  
Po procedurze oceny decyzją Rady Programowej w jawnym głosowaniu jednomyślnie ( 5 
głosów za, 0 głosów przeciw, 2 osoby- Adam Wajda i Sylwia Kitel wyłączone z procesu 
głosujących)  przyjęto projekt jako zgodny z LSR  
Liczba uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru: 7,00 
 
 
Nr projektu: 6/PI/1/2016/2016 
Tytuł projektu: Budowa altan rekreacyjnych oraz placu zabaw dla dzieci w Krowiarkach 
Rada przeprowadziła ocenę tej operacji według lokalnych kryteriów. Każdy członek Rady 
dokonał indywidualnie oceny operacji poprzez wypełnienie formularza „Karty oceny operacji 
według lokalnych kryteriów wyborów”. Ocena operacji przez członka Rady polegała na 
przyznaniu punktów za poszczególne kryteria, a następnie ich zsumowaniu i wpisaniu 
obliczonej oceny łącznej w pozycji formularza ”Suma punktów”. Po zebraniu wszystkich kart 
Sekretarz wraz z Przewodniczącym Rady ustalili wynik głosowania. Liczba będąca wynikiem 
tego działania była oceną Rady dotyczącą spełnienia lokalnych kryteriów wyboru przez daną 
operację. 

Wnioskowana kwota pomocy: 139.564,00 
Zakres, budżet i cele operacji zgodnie z opisem we wniosku aplikacyjnym.  
Po procedurze oceny decyzją Rady Programowej w jawnym głosowaniu jednomyślnie ( 5 
głosów za, 0 głosów przeciw, 2 osoby- Adam Wajda i Sylwia Kitel wyłączone z procesu 
głosujących)  przyjęto projekt jako zgodny z LSR  
Liczba uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru: 7,00 
 

Na podstawie wyników głosowania i protokołu komisji skrutacyjnej w sprawie oceny pod 

względem spełnienia kryteriów wyboru Przewodniczący Rady sporządził listę rankingową 

ocenionych operacji, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach tej 

oceny. W związku z tym, że wszystkie 6 operacji uzyskały jednakową liczbę punktów o 

kolejności na liście rankingowej zdecydowała data i godzina złożenia wniosku do biura LGD 

 Członkowie Rady podjęli uchwałę nr I/2/16 stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu 

dotyczącą zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania zgodnie ze Strategią 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” na lata 2014-2020 

Ad. 6 Po krótkiej przerwie dotyczącej przygotowania listy rankingowej operacji 

Przewodniczący Rady Programowej pan Andrzej Strzedulla zaprezentował listę rankingową 

projektów, które zatwierdzono jako zgodne z LSR 

Lp. 
Nr 

projektu 
Tytuł projektu Wnioskodawca 

Nr 

indentyfikac

yjny 

Kwota 

pomocy 

wnioskowan

a 

Zgodny 

z LSR 

Ilość 

punktów 

1 
1/PI/1/201

6/2016 
Przebudowa 

istniejącego placu 

 

Gmina 

063273504 149.750,00 TAK 7 



Zespołu Szkół w 

Krzanowicach 

 

Krzanowice 

 

2 
2/PI/1/201

6/2016 

Budowa 

przyszkolnego 

boiska 

wielofunkcyjnego z 

sztuczną 

nawierzchnią 

 

Gmina Kuźnia 

Raciborska 

068964290 364.980,00 TAK 7 

3 
3/PI/1/201

6/2016 

Budowa siłowni 

zewnętrznej dla 

dorosłych w 

Amandowie 

Gmina 

Pietrowice 

Wielkie 

 

062704515 50.508,00 TAK 7 

4 
4/PI/1/201

6/2016 

Budowa siłowni 

zewnętrznej w 

sołeckim miejscu 

rekreacji i 

wypoczynku w 

Lekartowie 

Gmina 

Pietrowice 

Wielkie 

 

062704515 51.776,00 TAK 7 

5 
5/PI/1/201

6/2016 

Budowa siłowni 

zewnętrznej oraz 

altan rekreacyjnych 

w Pawłowie 

Gmina 

Pietrowice 

Wielkie 

 

062704515 90.797,00 TAK 7 

6 
6/PI/1/201

6/2016 

Budowa altan 

rekreacyjnych oraz 

placu zabaw dla 

dzieci w 

Krowiarkach 

Gmina 

Pietrowice 

Wielkie 

 

062704515 
139.564,00 TAK 7 

 

Ad. 7  Przewodniczący podziękował wszystkim członkom Rady za poświęcenie swojego 

czasu na cele społeczne i prosił o dalsze czynne zaangażowanie w sprawy Lokalnej Grupy 

Działania „Partnerstwo dla Rozwoju”. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Andrzej Strzedulla- Przewodniczący Rady ……………………………………………………….… 

Adam Wajda- Sekretarz Rady………………………………………………………………………… 


