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Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”  

 

XLIV Posiedzenie Rady 
Data 

27-03-2020 rok 

Biuro LGD 

Janiszew 

 

1. Wypełnienie deklaracji bezstronności 

Przed przystąpieniem do prac Członkowie Rady złożyli stosowne deklaracje bezstronności, oraz wypełnili 

rejestr interesu, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.  

2. Zebranie podpisów Członków Rady na liście obecności. 

Na posiedzenie stawiło się 7 z 14 Członków Rady, którzy swoją obecność potwierdzili podpisami na liście 

obecności - lista obecnych Członków Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Na stanowisko protokolanta 

posiedzenia zaproponowano Panią Małgorzatę Kopycką pracownika Biura LGD, obecna na posiedzeniu. Nie 

przedstawiono innych kandydatur. Pani Małgorzata Kopycka wyraziła zgodę na kandydowanie. Wybór 

protokolanta został jednogłośnie zaakceptowany przez Radnych (7 głosów za – nikt z obecnych nie wstrzymał 

się od głosu). W posiedzeniu uczestniczył także Cezary Adam Nowek – Prezes Zarządu LGD.  

 

3. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” 

Posiedzenie otworzył  Przewodniczący Rady – Pan Dariusz Wołczyński, który na podstawie listy obecności 

stwierdził quorum i prawomocność niniejszego posiedzenia. Następnie Przewodniczący Rady zaprezentował 

porządek obrad. Porządek obrad przyjęto bez uwag. Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

4. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Rady stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania 

za 2019 rok”. 

Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad, Przewodniczący przekazał głos Prezesowi Panu Cezaremu 

Nowek, który zaprezentował „Sprawozdanie z działalności Rady stowarzyszenia „Razem dla Radomki” 

Lokalna Grupa Działania za 2019 rok”. Następnie Radni jednogłośnie (7 głosów za, nikt nie wstrzymał się od 

głosu) w głosowaniu jawnym przyjęli w/w dokument. 

 

5. Wybór członków komisji skrutacyjnej.  

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności. 

Następnie Przewodniczący zarządził wybór członków komisji skrutacyjnej (sekretarzy posiedzenia) w składzie 

dwuosobowym. Na kandydatów na członków komisji skrutacyjnej przedstawiono: 

1. Panią Ewę Brzezińską – Członka Rady 

2. Panią Agnieszkę Czubak– Członka Rady 

 

Kandydaci wyrazili zgodę na uczestniczenie w procedurze wyboru członków komisji skrutacyjnej. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania: 

1. Pani Ewa Brzezińska otrzymała 7 głosów przemawiających za jej kandydaturą. Nie wniesiono głosów 

sprzeciwu. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu. 

2. Pani Agnieszka Czubak otrzymała 7 głosów przemawiających za jej kandydaturą. Nie wniesiono głosów 

sprzeciwu. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu. 

 

6. Przedstawienie zakresu posiedzenia 

Przewodniczący Rady poinformował, iż w ramach konkursu 01/2020 przeprowadzonego przez Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”  w dniach od 27-01-2020 do 13-02-2020 r., wpłynął protest 

dotyczące możliwości odwołania się od decyzji Rady wniesiony w dniu 13.03.2020 przez Panią Bieńkowską 

Bogusławę Wioletę dot. wniosku o numerze 06/01/2020/PD pn. „Założenie działalności gospodarczej 

świadczącej usługi organizacji imprez okolicznościowych, wynajmu innowacyjnego urządzenia - drink-baru 
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Barmix”, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dla działania: 

Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego. Protest został wniesiony w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

Wnioskodawcy informacji o wyniku naboru wniosków. Przewodniczący zapoznał zebranych z treścią protestu. 

Żaden z Członków Rady nie wniósł zastrzeżeń do protestu. Wniosek stał się przedmiotem obrad Rady LGD w 

dniu 27.03.2020 r.  

7. Głosowanie 

 

Członkowie Rady przystąpili do indywidualnego wypełnienia kart do głosowania – wypełnienia Karty oceny 

wg kryteriów lokalnych w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-

2020, dla działania: Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego, z uwzględnieniem konieczności 

zastosowania procedury wyłączenia niektórych obecnych członków Rady od udziału w ponownej ocenie 

wniosku. 

Zgodnie z załączoną Deklaracją  bezstronności i poufności z dnia 27.03.2020 żaden z Radnych nie podlegał 

wyłączeniu z ponownej oceny wniosku. 

Po wypełnieniu kart w ramach przedłożonego do ponownej oceny wniosku, członkowie komisja skrutacyjna 

przystąpili do zliczania głosów. 

 

Nr wniosku/operacji: 06/01/2020/PD Wpłynięcie 

wniosku: 

11.02.2020 

godz. 11.20 

Członkowie Rady uprawnieni do głosowania: 7 osób 

Członkowie Rady uczestniczący w głosowaniu: 7 osób 

Liczba głosów ważnych: 7 osób 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Liczba głosów przemawiających za uznaniem 

operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju: 

7 

Liczba głosów przemawiających za uznaniem 

operacji za nie zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju: 

0 

Ocena uzasadnienia: Operacja jest zgodna z LSR 

Ilość punktów uzyskanych w ramach oceny wg 

lokalnych kryteriów: 

13 pkt 

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg 

kryteriów   strategicznych: 

1 pkt 

Suma punktów uzyskanych w ramach oceny wg 

kryteriów lokalnych i strategicznych: 

14 pkt 

Podjęte uchwały: 27/PD/2020 w sprawie rozpatrzenia protestu 

 

Członkowie Rady odnieśli się do przedstawionych w proteście zarzutów dot. oceny dokonanej na posiedzeniu 

Rady z dnia 27.03.2020 r. dotyczącej wniosku nr 06/01/2020/PD złożonego przez Panią Bieńkowską 

Bogusławę Wioletę członkowie Rady uznali że: 

Wnioskodawca w proteście złożonym do Biura LGD „Razem dla Radomki” w dniu 13.03.2020 r. wykazał że 

nie zgadza się z oceną Rady Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w zakresie nieprzyznania mu 2 punktów 

za spełnienie kryterium nr 4. Karty Oceny Według Kryteriów Lokalnych pt. „Kwalifikacje Wnioskodawcy 

zgodne z profilem planowanej podejmowanej działalności gospodarczej”. Wnioskodawca w proteście 

informuje,  że posiada doświadczenie w organizacji imprez i przedsięwzięć kulturowych prowadzonych przy 

Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wieniawie, jednocześnie wykazując w proteście że nie posiada 

doświadczenia w zakresie obsługi i wynajmu urządzenia Barmix, argumentując, że dopiero po zakupieniu 

urządzenia – jego producent przeprowadza szkolenie. 
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Rada Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” po ponownej analizie dokumentacji, uznała że Wnioskodawca 

nie spełnia w/w kryterium. Dlatego nie może otrzymać za jego spełnienie dodatkowych punktów. 

Wnioskodawca zgodnie z zapisami karty oceny wg. kryteriów lokalnych, powinien wykazać odpowiednie 

dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia lub kwalifikacje zgodnie z profilem planowanej 

podejmowanej działalności gospodarczej. Do takich dokumentów zaliczamy np. umowy o pracę, certyfikaty, 

zaświadczenia o odbyciu szkolenia, kursu, stażu, wolontariatu, świadectwa lub zaświadczenia o prowadzeniu 

działalności gospodarczej. A takich dokumentów Wnioskodawca  nie przedstawił. 

Do dokumentacji we wniosku Wnioskodawca załączył jedynie zaświadczenie nadane przez Gminne Centrum 

Kultury i Sportu w Wieniawie, w którym zawarto informację, że Pani Bogusława Bieńkowska  „ochotniczo i 

bez wynagrodzenia brała czynny udział w projektach artystycznych, współpracowała przy organizacji imprez 

i przedsięwzięć kulturalnych prowadzonych przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie w 2019 r. 

jak wieczór sobótkowy „Wianki”, XIII Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka, Gminne Dożynki.” 

W/w zaświadczenie nie określa realizacji prac związanych z profilem planowanej do otworzenia działalności 

gospodarczej. We wniosku i biznesplanie Wnioskodawca nie wykazał zakresu prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z organizacją imprez kulturalnych, które mogłyby wynikać z ewentualnego zakresu 

informacji podanych w zaświadczeniu, które również nie przedstawia informacji czy Wnioskodawca 

organizował lub pomagał w organizacji i w jakim zakresie dla wydarzeń kulturalnych. Znając specyfikę tych 

wydarzeń organizowanych w Gminie Wieniawa, wiemy że są to wydarzenia, na których promuje się lokalne 

dziedzictwo kulturowe, takie jak np. folklor, zwyczaje ludowe – ale nie ma tu powiązania z usługami 

wypożyczenia Barmixu, Fotolustra, czy organizacją imprez okolicznościowych – bo imprezy kulturalne takimi 

nie są i charakteryzują się inną specyfiką.  Dodatkowo przedstawione zaświadczenie nie określało zakresu 

szczegółowych prac które miałaby świadczyć Pani Bogusława”. Do dokumentacji nie załączono również 

umów wolontariackich, czy umów cywilno-prawnych potwierdzających realizację w/w prac.   

Poddając analizie informacje zawarte w biznesplanie stwierdzamy, że planowana do utworzenia działalność 

gospodarcza polegać będzie na wypożyczaniu zaplanowanych do zakupienia urządzeń – Barmixu i Fotolustra 

na imprezy okolicznościowe. Wnioskodawca nie przedstawił załącznika potwierdzającego posiadania 

doświadczania w zakresie realizacji w/w usług – uzasadniając tylko, że takie szkolenie odbywa się w momencie 

zakupu urządzeń. Wobec powyższego, nie posiadając na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy 

zaświadczeń potwierdzających posiadanie kwalifikacji i doświadczenia w/w zakresie Rada nie może przyznać 

punktów z uwagi na brak spełnienia tego kryterium w w/w zakresie 

Wnioskodawca określił jako główny profil prowadzenia działalności gospodarczej – polegający na 

świadczeniu usługi wypożyczania Barmixu oraz Fotolustra, który dodatkowo uzupełniony będzie o możliwość 

organizacji imprez okolicznościowych.  Jednakże, dla prowadzonej działalności gospodarczej zaplanował 

jedynie zakup tylko i wyłącznie 2 produktów – Barmixu i Fotolustra. W zasobach nie wykazał posiadania ani 

sprzętu ani certyfikatów które pozwalałyby mu na realizację organizacji imprez okolicznościowych. 

Dodatkowo dokonał tylko w jednym miejscu Biznesplanu opisu swoich usług dla imprez okolicznościowych, 

których nie możemy powiązać z organizacją imprez kulturalnych. W całym biznesplanie jedynie w sekcji 

przedstawiającej opis oferowanych usług znajdziemy krótką informację o zaplanowanych do świadczenia 

usługach okolicznościowych, przy zastosowaniu kilkunastu informacji o tym, że działalność prowadzona 

będzie w zakresie wypożyczania zakupionego sprzętu. W opisie oferowanych usług Wnioskodawca zawarł 

następującą informacje: „w „miarę rozwoju mojej działalności gospodarczej pragnę rozszerzać swoją ofertę 

profesjonalnej obsługi przyjęć, aby móc spełnić wszystkie oczekiwania klientów. W celu osiągnięcia tego 

założenia w przyszłości planuje ukończyć kursy „weeding planner” oraz florystyki, co umożliwi mi 

uatrakcyjnić swoją ofertę i zapewnić zadowolenie klientów. Moja działalność polegać będzie na świadczeniu 

usług w zakresie oprawy wydarzeń typu wesela, jubileusze, bankiety, imprezy firmowe, wydarzenia 

kulturowe”. Niestety wnioskodawca nie przestawił szczegółowego opisu organizacji imprez 

okolicznościowych, dokonując uszczegółowienia tylko do usługi wypożyczenia Barmixu i Fotolustra. 

Dodatkowo Wnioskodawca zaplanował w ramach operacji dokonać zakupu tylko i wyłącznie w/w dwóch 

produktów. Dlatego nie wykazując posiadania doświadczenia przy obsłudze tego typu urządzeń, czy pracy z 

w/w urządzeniami nie możemy stwierdzić – że posiada kwalifikacje i doświadczenie dla planowanego profilu 

prowadzonej przez niego działalności. Wnioskodawca nie wykazał również ze posiada zasoby, sprzęt albo 

kwalifikacje pozwalające mu na organizację imprez okolicznościowych. 

Weryfikując wskazane przez Wnioskodawcę planowane przychody w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej, wykazano że dla przykładowego roku n+ 1 poziom sprzedaży będzie następujący - 

wypożyczenie urządzenia Barmix – wpływy w kwocie 6600,00 zł. Z usługi wypożyczenia fotolustra  wpływy 

w kwocie 8000,00 zł. A z usługi kompleksowej organizacji imprez okolicznościowych 4000,00 zł. Wobec 
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planowanych wpływów brak jest powiązania z dokumentami i zaświadczeniami które miałyby powiązanie z 

ew. przedstawionym zaświadczeniem o realizacji wydarzeń kulturalnych. 

Również wybrane dla prowadzonej działalności kody PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) nie są 

powiązane z kodami właściwymi dla branż z zakresu organizacji wydarzeń kulturalnych. Wnioskodawca 

wykazuje ze otworzy działalność związaną kodem PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. Podklasa ta obejmuje dla zakresu operacji: działalność samoobsługowych maszyn na 

monety, takich jak: automaty fotograficzne, wagi, urządzenia do mierzenia ciśnienia krwi, szafki na monety 

itp. Pozostałe kody PKD wpisane dla działalności to PKD 93.29 - Pozostała działalność rozrywkowa i 

rekreacyjna Podklasa ta obejmuje pozostałą działalność taką jak: eksploatacja automatów do gier 

zręcznościowych, nawet na monety, działalność parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania), transport 

rekreacyjny, np. działalność przystani jachtowych, obsługa stoków narciarskich, wypożyczanie sprzętu 

rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego, działalność jarmarków i widowisk o 

charakterze rekreacyjnym, działalność plaż, włączając wynajmowanie przebieralni, szafek na ubrania, 

wypożyczanie leżaków itd., działalność miejsc do tańczenia (np. dyskoteki, sale taneczne), działalność 

producentów i sponsorów przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe, w obiektach lub poza 

nimi. Pozostałe kody PKD wykazane przez Wnioskodawcę to - 56.30 Przygotowywanie i podawanie napojów 

56.30.Z - Podklasa ta obejmuje przygotowywanie i podawanie napojów do konsumpcji na miejscu. 

Po dokonaniu analizy złożonego protestu i informacji zawartych w dokumentacji (w biznesplanie i wniosku o 

przyznanie pomocy) Rada LGD utrzymała swoje stanowisko, nie przyznając Wnioskodawcy punktów za 

spełnienie kryterium nr 4. Dla karty ocen wg. kryteriów lokalnych. Wnioskodawca nie wykazał, że posiada 

kwalifikacje zgodne z profilem podejmowanej działalności, które poświadczone mogą być wykształceniem, 

certyfikatami/zaświadczeniami itp. w zakresie realizacji operacji określonej we wniosku o przyznanie pomocy.  

Wobec przedstawionych informacji Rada LGD „Razem dla Radomki” stwierdza, że Wnioskodawca nie 

posiada odpowiednich kwalifikacji, za które dla kryterium lokalnego nr 4 Wnioskodawca mógłby otrzymać 

punkty, za ich spełnienie. 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu, uchwały w sprawie ustalenia 

listy operacji i listy rankingowej, które obecni Radni przyjęli jednogłośnie. 

 

8. Zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w dniu 27-03-

2020 r. 

Po wyczerpaniu porządku obrad i braku zgłoszonych wolnych głosów, wniosków i zapytań Członków Rady 

Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

 

 

 

 


