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Protokół 

z posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze” 

w dniu 16.12.2021 r., godz.12.30 

 

Posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem: 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia 

Przewodnicząca Rady dokonała otwarcia posiedzenia. Stwierdziła obecność osób i poinformowała o 

prawomocności obrad (quorum) – lista obecności w załączeniu. 

Przewodnicząca złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu obejmującego 

przeanalizowanie pisma Urzędu Marszałkowskiego w sprawie uwag do poprawności dokumentacji z 

wyboru operacji w naborach 1-3/2021 (PROW 2014-2020). Zebrani jednogłośnie zaakceptowali zmianę 

w porządku obrad. 

Ad. 2 Ustalenie wyłączeń z oceny operacji 

Wszyscy obecni wypełnili rejestr interesów Rady. 

Ad. 3 Przedstawienie informacji o złożonych protestach 

Pracownik Biura przedstawił informację o złożonych protestach do oceny operacji w ramach naboru nr 

7/2021 i nr 10/2021. 

Ad. 4 Dokonanie przez Radę oceny spełnienia kryteriów formalnych protestu. 

Rada dokonała analizy spełnienia wymogów formalnych przez złożone protesty.  

 

Ad. 5 Podjęcie uchwał 

Podjęta została uchwała nr VIII/1/2021 w sprawie zatwierdzenia listy protestów spełniających wymogi 

formalne. 

Podjęta została uchwała nr VIII/2/2021 w sprawie zatwierdzenia listy protestów, które nie spełniały 

wymogów formalnych. 

 

Ad. 6 Przeprowadzenie analizy złożonych protestów 

Członkowie Rady dokonali analizy złożonych protestów spełniających wymogi formalne odnosząc się do 

wskazanych przez Wnioskodawcę argumentów dotyczących przyznanej oceny w danym kryterium. 

Każda z operacji została indywidualnie rozpatrzona i głosowana w zakresie wskazanych w proteście 

kryteriów. W przypadku 2 analizowanych protestów Członkowie Rady zdecydowali o uwzględnieniu 

protestu w całości, w przypadku jednego protestu został on uwzględniony w części. Dla jednego protestu 

Rada Decyzyjna w całości podtrzymała dotychczasowego stanowiska w zakresie oceny operacji.  

Dla operacji, w których uwzględniono protest w całości lub w części Rada Decyzyjna dokonała ponownej 

oceny operacji w zakresie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru. W tym celu utworzono zespoły, 

które dokonały wypełnienia kart oceny. 
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Zespół oceniający w składzie: Maria Rolczyńska, Adam Kwast, Marek Łachacz dokonał ponownie 

wstępnej oceny operacji nr LGDMM I/RW/PORYBY/0-10/2021/9 i operacji nr LGDMM 

I/RW/PORYBY/0-10/2021/10 

 

Zespół oceniający w składzie: Patrycja Ostrowska, Karol Lisowski, Sławomir Gruchała dokonał 

ponownej wstępnej oceny operacji nr LGDMM I/RW/PORYBY/0-10/2021/5. 

 

Członkowie zespołów wypełnili karty oceny i kolejno przedstawili proponowaną ocenę Radzie 

decyzyjnej do przegłosowania. 

Rada Decyzyjna dokonała głosowania w zakresie oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami: 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PORYBY/0-10/2021/5. Z oceny operacji wyłączyła się Maria Rolczyńska 

 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 
Efekt trwałości 

rezultatów operacji 

W wyniku realizacji operacji 

powstanie stałe miejsce związane z 

zachowaniem rybackiego dziedzictwa 

kulturowego, np. wioska tematyczna, 

miejsce ginących zawodów, 

ekspozycja, ścieżka edukacyjna, 

ścieżka przyrodnicza, obiekt 

zabytkowy, muzeum, itp. 

5 pkt 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 brak 

2. 

Wpływ na 

zwiększenie wiedzy 

i świadomości 

mieszkańców o 

rybackim 

dziedzictwie 

kulturowym. 

max. 10 pkt. 

W wyniku realizacji operacji wiedza 

w zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 150 osobom 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

7/1 
Beata 

Szymankiewicz W wyniku realizacji operacji wiedza w 

zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 50 uczniom, lub 

przedszkolakom 

5 pkt. 

3. 

Wpływ na 

zwiększenie 

konkurencyjności 

obszaru. 

Operacja polega na realizacji 

inwestycji w ogólnodostępną 

infrastrukturę turystyczną lub 

rekreacyjną związaną historycznie lub 

terytorialnie z działalnością rybacką. 

10 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

8/0 
 

brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

4. 

Zdolność 

beneficjenta do 

efektywnej 

realizacji operacji 

w terminie 2 lat od 

dnia zawarcia 

umowy 

max. 10 pkt. 

1) do wniosku dołączone jest pozwolenie 

budowlane, pozwolenie wodno-

prawne albo zgłoszenie, o których 

mowa w przepisach prawa 

budowlanego (w przypadku gdy 

wymaga tego specyfika operacji),  

10 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

8/0 brak do wniosku dołączone są dokumenty 

potwierdzające planowane koszty 

operacji, (w przypadku operacji które  

nie wymagają pozwolenia na budowę, 

pozwolenia wodno-prawnego lub 

zgłoszenia o których mowa w 

przepisach prawa budowlanego). 

10 pkt. 

5. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 brak 

6. 

Efekt aktywności i 

współpracy 

Operacja będzie realizowana przez co 

najmniej 2 partnerów. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

8/0 
 

brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny – 37,5%   

sektor społeczny – 37,5%  

sektor gospodarczy – 37,5% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PORYBY/0-10/2021/9. Żaden z członków Rady nie wyłączył się z oceny operacji. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 
Efekt trwałości 

rezultatów operacji 

W wyniku realizacji operacji 

powstanie stałe miejsce związane z 

zachowaniem rybackiego dziedzictwa 

kulturowego, np. wioska tematyczna, 

miejsce ginących zawodów, 

ekspozycja, ścieżka edukacyjna, 

ścieżka przyrodnicza, obiekt 

zabytkowy, muzeum, itp. 

5 pkt 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

9/0 brak 

2. 

Wpływ na 

zwiększenie wiedzy 

i świadomości 

mieszkańców o 

rybackim 

dziedzictwie 

kulturowym. 

max. 10 pkt. 

W wyniku realizacji operacji wiedza 

w zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 150 osobom 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

9/0 brak 
W wyniku realizacji operacji wiedza w 

zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 50 uczniom, lub 

przedszkolakom 

5 pkt. 

3. 

Wpływ na 

zwiększenie 

konkurencyjności 

obszaru. 

Operacja polega na realizacji 

inwestycji w ogólnodostępną 

infrastrukturę turystyczną lub 

rekreacyjną związaną historycznie lub 

terytorialnie z działalnością rybacką. 

10 pkt. 
Rekomendacja zespołu za  

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

8/1 

 

Waldemar 

Nieżorawski 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

4. 

Zdolność 

beneficjenta do 

efektywnej 

realizacji operacji 

w terminie 2 lat od 

dnia zawarcia 

umowy 

max. 10 pkt. 

2) do wniosku dołączone jest pozwolenie 

budowlane, pozwolenie wodno-

prawne albo zgłoszenie, o których 

mowa w przepisach prawa 

budowlanego (w przypadku gdy 

wymaga tego specyfika operacji),  

10 pkt. 

Rekomendacja zespołu za nie 

przyznaniem punktów w 

kryterium 

9/0 brak do wniosku dołączone są dokumenty 

potwierdzające planowane koszty 

operacji, (w przypadku operacji które  

nie wymagają pozwolenia na budowę, 

pozwolenia wodno-prawnego lub 

zgłoszenia o których mowa w 

przepisach prawa budowlanego). 

10 pkt. 

5. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

9/0 brak 

6. 

Efekt aktywności i 

współpracy 

Operacja będzie realizowana przez co 

najmniej 2 partnerów. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

9/0 
 

brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny - 44%   

sektor społeczny - 33%  

sektor gospodarczy - 33% 
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Dla operacji wg numeru wniosku: LGDMM I/RW/PORYBY/0-10/2021/10. Z oceny operacji wyłączył się Andrzej Klimek. 

Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

1. 
Efekt trwałości 

rezultatów operacji 

W wyniku realizacji operacji 

powstanie stałe miejsce związane z 

zachowaniem rybackiego dziedzictwa 

kulturowego, np. wioska tematyczna, 

miejsce ginących zawodów, 

ekspozycja, ścieżka edukacyjna, 

ścieżka przyrodnicza, obiekt 

zabytkowy, muzeum, itp. 

5 pkt 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

9/0 brak 

2. 

Wpływ na 

zwiększenie wiedzy 

i świadomości 

mieszkańców o 

rybackim 

dziedzictwie 

kulturowym. 

max. 10 pkt. 

W wyniku realizacji operacji wiedza 

w zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 150 osobom 

5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

9/0 brak 
W wyniku realizacji operacji wiedza w 

zakresie rybackiego dziedzictwa 

kulturowego przekazana zostanie co 

najmniej 50 uczniom, lub 

przedszkolakom 

5 pkt. 

3. 

Wpływ na 

zwiększenie 

konkurencyjności 

obszaru. 

Operacja polega na realizacji 

inwestycji w ogólnodostępną 

infrastrukturę turystyczną lub 

rekreacyjną związaną historycznie lub 

terytorialnie z działalnością rybacką. 

10 pkt. 
Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

9/0 
 

brak 
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Lp. Kryterium Opis 
Możliwa  

punktacja 

Przyznana punktacja Przyznana punktacja 

Zdanie odrębne 

Rekomendacja zespołu 

Głosowanie Rady  TAK-

zgoda na rekomendację 

zespołu/ NIE – brak zgody 

(zdanie odrębne) 

4. 

Zdolność 

beneficjenta do 

efektywnej 

realizacji operacji 

w terminie 2 lat od 

dnia zawarcia 

umowy 

max. 10 pkt. 

3) do wniosku dołączone jest pozwolenie 

budowlane, pozwolenie wodno-

prawne albo zgłoszenie, o których 

mowa w przepisach prawa 

budowlanego (w przypadku gdy 

wymaga tego specyfika operacji),  

10 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 10 punktów w 

kryterium 

9/0 brak do wniosku dołączone są dokumenty 

potwierdzające planowane koszty 

operacji, (w przypadku operacji które  

nie wymagają pozwolenia na budowę, 

pozwolenia wodno-prawnego lub 

zgłoszenia o których mowa w 

przepisach prawa budowlanego). 

10 pkt. 

5. 
Innowacyjność 

operacji 

Operacja spełnia kryterium 

innowacyjności  
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

9/0 brak 

6. 

Efekt aktywności i 

współpracy 

Operacja będzie realizowana przez co 

najmniej 2 partnerów. 
5 pkt. 

Rekomendacja zespołu za 

przyznaniem 5 punktów w 

kryterium 

9/0 
 

brak 

 

udział procentowy 

grup interesu przy 

ocenie wniosku  

sektor publiczny – 37,5%   

sektor społeczny – 37,5%  

sektor gospodarczy – 37,5% 
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Ad. 7 i 8 Podjęcie uchwały w sprawie listy operacji wybranych po rozpatrzeniu protestów. Podjęcie 

uchwały w sprawie listy protestów z podtrzymanym stanowiskiem Rady. 

Podjęta została uchwała Nr VIII/3/2021 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do 

dofinansowania po rozpatrzeniu protestów.  

Odczytano uchwały indywidualne w sprawie zmian uchwał dla operacji, w których uwzględniono 

protesty w całości lub częściowo. Uchwały Nr VIII/4/2021, VIII/5/2021, VIII/6/2021.  

Rada Decyzyjna podjęła uchwałę Nr VIII/7/2021 w sprawie zatwierdzenia listy protestów 

przekazywanych do Zarządu Województwa wraz ze stanowiskiem dotyczącym braku podstaw do zmiany 

przyjętego wcześniej rozstrzygnięcia. 

 

Ad. 9. Analiza pisma Urzędu Marszałkowskiego z dnia 14 grudnia 2021 w sprawie uwag do 

dokumentacji z naborów wniosków nr 1-3/2021 (środki PROW 2014-2020). 

Po przeprowadzeniu analizy uwag i sprawdzeniu sporządzonej dokumentacji Rada Decyzyjna podjęła 

uchwały: 

 Nr VIII/8/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/5/2021 z dnia 27.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia 

listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków Nr 3/2021 w zakresie 

środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Uwaga dotyczyła poprawienia omyłek rachunkowych w załączniku do uchwały w zakresie kwot 

wliczanych w limit naboru wniosków. 

 Nr VIII/9/2021 w sprawie zmiany uchwały nr IV/3/2021 z dnia 27.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia 

listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków Nr 1/2021 w zakresie 

środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
Uwaga dotyczyła uzupełnienia załącznika do uchwały o dane w zakresie numeru identyfikacyjnego 

Wnioskodawców. 

Zebrani zaakceptowali również dokonanie poprawek w protokole z posiedzenia Rady Decyzyjnej w dniu 

27.09.2021 r. Dokonano poprawek w błędnym wyliczeniu udziału procentowego grup interesów dla wniosków o 

numerach: LGDMM I/RW/PROW/0-2/2021/1, LGDMM I/RW/PROW/0-3/2021/1 i LGDMM I/RW/PROW/0-

3/2021/2). 

Ad. 10 Wolne wnioski i zapytania. 

Zebrani ustalili, że przed planowanymi w przyszłym roku naborami konieczne jest zorganizowanie 

szkolenia warsztatowego w zakresie analizowania treści wniosków pod kątem wymagań opisanych dla 

kryteriów w dokumencie „Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów”.  

Zebrani postanowili również, że zostanie wystosowane do wszystkich Członków Rady Decyzyjnej pismo 

przypominające o obowiązkach Członka Rady opisanych w Regulaminie Rady Decyzyjnej. Pismo w 

imieniu Przewodniczącej Rady wysłane zostanie przez Biuro LGD w systemie korespondencji 

elektronicznej. 

Przewodnicząca Rady podziękowała za udział w posiedzeniu i dokonała jego zamknięcia. 

 

Sekretarz Rady Decyzyjnej   Przewodnicząca Rady Decyzyjnej 

 

     Patrycja Ostrowska            Beata Szymankiewicz 


