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Protokół z Posiedzenia Rady  

Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” 

 z dnia 24.05.2022 r. 

 

W dniu 24.05.2022 r. w świetlicy wiejskiej w Susznie, ul. Poleska 4, 22-200 Włodawa, odbyło się 
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w celu dokonania oceny i wyboru operacji 
złożonych w ramach naboru nr 2/2022 trwającego w dniach od 04.05.2022 r. do 17.05.2022 r. 

 
Program Posiedzenia Rady: 

1. Otwarcie posiedzenia Rady 

2. Stwierdzenie quorum 

3. Wypełnienie "Rejestru interesów Członków Rady” - zbadanie powiązań osobowych i 
kapitałowych  

4. Sprawdzenie parytetu sektorów i rozkładu praw głosu na posiedzeniu 

5. Ocena operacji złożonych w ramach naboru 2/2022 

6. Ustalenie kwoty wsparcia dla operacji złożonych w ramach naboru 2/2022 

7. Wybór operacji do dofinansowania złożonych w ramach naboru 2/2022 

8. Przyjęcie opinii Rady ws. wpływu zmiany umowy na ocenę i wybór operacji 

9. Zamknięcie posiedzenia Rady 

 

Ad. 1 

Zebranie otworzył Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” pan Dariusz 
Semeniuk, zapoznając przybyłych z celem posiedzenia, porządkiem obrad oraz przypominając 
Regulamin Pracy Rady oraz procedurę oceny i wyboru operacji do dofinansowania.  

Ad. 2 
Zgodnie z Regulaminem Pracy Rady prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji 
(uchwał) wymaga obecności co najmniej 50% składu Rady. W posiedzeniu Rady w dniu 24.05.2022 r. 
– zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 do protokołu), wzięło udział 7 Członków Rady (quorum).  
W związku z powyższym zebranie uważa się za prawomocne.  

Następnie zweryfikowano czy osoby reprezentujące w Radzie członka Stowarzyszenia będącego 
osobą prawną posiadają aktualne upoważnienie do reprezentacji tej osoby prawnej  
w Stowarzyszeniu „Poleska Dolina Bugu”, w tym do pracy w organach tego stowarzyszenia. 
Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Rady o zweryfikowanie posiadania aktualnych upoważnień 
przez Członków Rady reprezentujących w Radzie osobę prawną. Sekretarz stwierdził posiadanie 
aktualnych upoważnień przez pana Dariusza Semeniuka, pana Marka Kopieniaka oraz panią Monikę 
Kędzierską na podstawie złożonych oświadczeń. Oświadczenia te stanowią załącznik nr 2 do 
protokołu. 

Ad. 3 
Przewodniczący Rady zapoznał Członków Rady z listą złożonych wniosków w ramach naboru 2/2022  

z zakresu rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej (załącznik nr 3 do protokołu). 

Następnie przypomniał Członkom Rady procedurę wyłączenia członka organu decyzyjnego od udziału 

w dokonywaniu oceny i wyboru operacji w razie zaistnienia powiązania z Wnioskodawcą. 

Przewodniczący wezwał Członków Rady do wypełniania formularza weryfikacji rejestru interesów, w 

którym należy m.in. wykazać istniejące powiązania Członka Rady z Wnioskodawcami.  
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W oparciu o wypełnione formularze weryfikacji rejestru interesów Przewodniczący Rady dokonał 

analizy występowania grup interesu w Radzie. Z analizy wynika, że jedyną grupę interesu stanowi 

grupa interesu publicznego. Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Rady o wypełnienie rejestru 

interesów Członków Rady (stanowiącego załącznik nr 4 do protokołu), którego integralną częścią są 

formularze weryfikacji rejestru interesów. 

Dodatkowo dokonano weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych Członków Rady z 

Wnioskodawcami przy użyciu powszechnie dostępnych baz danych osobowych CEIDG i KRS oraz przy 

użyciu narzędzia pomocniczego dostępnego pod adresem https://rejestr.io/ – zgodnie z wymogami 

zawartymi w Wytycznych MRiRW nr 9/2/2021 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru 

operacji przez lokalne grupy działania z 21.10.2021 r. Wyniki weryfikacji wykazały istnienie 

powiązań obecnych na posiedzeniu Członków Rady z Wnioskodawcami, którzy złożyli wnioski w 

naborze nr 2/2022. Dokumentacja z przeprowadzonej weryfikacji wraz z jej wynikami stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad. 4 

Przewodniczący Rady przystąpił do weryfikacji parytetu sektorów oraz rozkładu praw głosu na 
posiedzeniu. Zgodnie z §4 Regulaminu Pracy Rady ani władza publiczna – określona zgodnie  
z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie może posiadać więcej niż 49% praw głosu. 
Natomiast w składzie Rady sektor publiczny musi stanowić mniej niż 30% składu Rady. 

Imię i nazwisko Członka 
Rady 

Grupa 
interesu 

Prawa głosu 
grupy interesu 

Sektor 
Udział sektora  
publicznego w 
składzie Rady 

Eliza Huzar - - społeczny 

nd 

Monika Kędzierska - - społeczny 

Jolanta Pająk - - społeczny 

Leszek Jóźwiak - - społeczny 

Wykaz zgłoszonych wyłączeń od oceny i wyboru operacji do dofinansowania  
złożonych w ramach naboru wniosków nr 2/2022 

Lp. 
Członkowie Rady Stowarzyszenia 
„Poleska Dolina Bugu” obecni na 
posiedzeniu w dniu 24.05.2022 r. 

Oznaczenie operacji, od której oceny i wyboru do 
dofinansowania wyłączył się Członek Rady 

1. Eliza Huzar - 

2. Leszek Jóźwiak INF/2/2022/06 

3. Monika Kędzierska - 

4. Marek Kopieniak 
INF/2/2022/01,  INF/2/2022/02,  INF/2/2022/03,  
INF/2/2022/04 

5. Marek Kwietniewski INF/2/2022/03 

6. Jolanta Pająk - 

7. Dariusz Semeniuk INF/2/2022/01, INF/2/2022/05, INF/2/2022/06 

https://rejestr.io/
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Marek Kwietniewski 
Grupa 

interesu 
publicznego 

42,86% 

gospodarczy nd 

Marek Kopieniak 
(reprezentant Gminy Hańsk) 

Grupa 
interesu 

publicznego 
publiczny 

28,57% 
Dariusz Semeniuk 
(reprezentant Gminy 
wiejskiej Włodawa) 

Grupa 
interesu 

publicznego 
publiczny 

Z analizy rozkładu praw głosu grup interesu oraz parytetu sektora publicznego w składzie Rady 
wynika, że wymogi są zachowane i Rada na posiedzeniu w dniu 24.05.2022 r. jest władna do oceny  
i wyboru operacji do dofinansowania. 

Ad.5 
W kolejnym punkcie posiedzenia Przewodniczący Rady zaprezentował nabór wniosków nr 2/2022  
z zakresu rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej przeprowadzony przez LGD 
Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu”:  

Nabór nr 2/2022: 

 czas trwania: 04.05.2022 – 17.05.2022 r. 

 zakres tematyczny – Przedsięwzięcie 1.3.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej 
służącej inicjatywom lokalnym,  

 limit środków 293 651,61 euro co stanowi [po indykatywnym kursie PLN/EUR 4,00 
zł] 1 174 606,44 zł  

 wpłynęło 7 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy w wysokości 818 334,79 zł / 
1 150 408,47,00 zł z wkładem własnym stanowiącym publiczne środki krajowe (na podstawie 
danych z wniosków o przyznanie pomocy). 

Członkowie Rady przystąpili do losowania operacji do oceny. W procesie losowania operacji do 

oceny, Członkowie Rady brali pod uwagę zgłoszone wyłączenia (w przypadku wylosowania projektu, 
w stosunku do którego Członek Rady zgłosił powiązanie, kartka z oznaczeniem tej operacji trafiała z 
powrotem do urny i losowany był kolejny wniosek). Wykaz losowo wybranych operacji do oceny 
przez poszczególnych Członków Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” stanowi załącznik nr 6 
do protokołu.  
 
Przed przystąpieniem do oceny każdy Członek Rady podpisał deklarację bezstronności i poufności  
w stosunku do danego wniosku, w oparciu o którą poświadczył swoją bezstronność na wszystkich 
etapach oceny i wyboru operacji. Deklaracje bezstronności i poufności dla naboru 2/2022 stanowią 
załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Na wszystkich etapach oceny wniosków brano pod uwagę informacje zawarte w komplecie 
dokumentacji aplikacyjnej złożonej w naborze nr 2/2022.  

W pierwszej kolejności, zgodnie z Procedurą naboru i oceny wniosków w ramach wdrażania LSR LGD 
Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” Członkowie Rady dokonywali oceny zgodności operacji z LSR 
odnotowując jej wyniki na karcie oceny zgodności z LSR na formularzu stanowiącym zał. nr 5 do 
procedury. Rada oceniła wszystkie 7 operacji jako zgodne z LSR. Karty oceny zgodności z LSR stanowią 
załącznik nr 8 do protokołu. Lista operacji zgodnych z LSR złożonych w ramach naboru nr 2/2022 
została zatwierdzona w drodze Uchwały nr 1/2022 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR 
złożonych w ramach naboru 2/2022.  W głosowaniu brało udział 7 Członków  Rady: oddano 7 głosów 

„za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała w sprawie przyjęcia listy operacji 
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zgodnych z LSR złożonych w ramach naboru 2/2022 stanowi załącznik nr 9 do protokołu, natomiast 
lista stanowi załącznik do uchwały.  
 
Operacje zgodne z LSR przeszły do drugiego etapu oceny, którym jest ocena według lokalnych 
kryteriów wyboru. Po zakończeniu tego etapu oceny i przyznaniu punktów dla wszystkich operacji 

zgodnych z LSR, Sekretarz Rady sporządził listę operacji ocenionych prezentującą wszystkie operacje 
dla naboru nr 2/2022 podlegające ocenie według lokalnych kryteriów wyboru. Operacje na liście 
zostały uszeregowane w kolejności od najwyższej do najniższej liczby punktów. Wszystkie operacje 
uzyskały więcej niż minimalną liczbę punktów, tj. więcej niż 9 pkt. W przypadku, gdy dwie lub więcej 
operacji otrzymały jednakową liczbę punktów, o miejscu na liście zadecydowała data i godzina 
wpływu wniosku do Biura LGD w czasie trwania naboru. Lista ocenionych wniosków według 
lokalnych kryteriów wyboru złożonych w naborze nr 2/2022 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru stanowią załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad. 6 
Po ocenie wniosków Członkowie Rady przeszli do ustalenia kwoty wsparcia, zgodnie z § 10 ust. 1-4 
procedury. W wyniku zastosowania procedury ustalania kwoty wsparcia dla operacji wspieranych na 

zasadzie refundacji, Rada ustaliła kwotę wsparcia na poziomie niższym niż wnioskowana kwota 
pomocy dla operacji nr: INF/2/2022/01, INF/2/2022/02, INF/2/2022/05, INF/2/2022/07. Dla 
Pozostałych operacji ustalona kwota wsparcia pozostała zgodna z wnioskowaną kwotą pomocy. 
 
Ad. 7 
W związku z ustaleniem kwoty wsparcia dla wszystkich operacji uznanych za zgodne z LSR, które 
otrzymały więcej niż minimum punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, Rada 
przystąpiła do podjęcia uchwał w przedmiocie wyboru operacji do dofinansowania oraz przyjęcia listy 
operacji wybranych do dofinansowania.  

Przebieg głosowań prezentuje poniższa tabela: 

Nr 
uchwały 

Głosy 
„za” 

Głosy 
„przeciw” 

Głosy 
„wstrzy-
mujące” 

Ogółem 
głosują-
cych 

Członkowie Rady 
wyłączeni od 
udziału w 
głosowaniu 

Członkowie 

Rady, którzy 

wstrzymali się 

od głosu lub 

byli przeciw 

% głosów 
grupy 

interesu 
publicznego 

% udział 
głosów 
sektora 

publicznego 

2/2022 6 0 0 6 Dariusz Semeniuk - 33,33% 16,67% 

3/2022 5 0 0 5 
Dariusz Semeniuk 
Marek Kopieniak 

- 20% 0% 

4/2022 7 0 0 7 - - 42,86% 28,57% 
5/2022 6 0 0 6 Marek Kopieniak - 33,33% 16,67% 

6/2022 5 0 0 5 
Marek Kopieniak 
Marek Kwietniewski 

- 20% 20% 

7/2022 5 0 0 5 
Dariusz Semeniuk 
Leszek Jóźwiak 

- 20% 20% 

8/2022 6 0 0 6 Marek Kopieniak - 33,33% 16,17% 
9/2022 7 0 0 7 - - 42,86% 28,57% 

 
Członkowie Rady, którzy wyłączyli się od oceny i wyboru operacji do dofinansowania, wyłączyli się 
jednocześnie od udziału w głosowaniu nad tą operacją i na czas tego głosowania opuścili salę obrad. 
 
Uważa się, że wymóg zachowania rozkładu praw głosów podczas wszystkich głosowań został 
zachowany, co można stwierdzić w oparciu o powyższą tabelę, tabelę z pkt. 4 protokołu oraz listę 
obecności Członków Rady podczas głosowań. Oświadczenia Członków Rady o zachowaniu 
bezstronności podczas głosowań stanowią załącznik nr 12 do protokołu. Lista obecności Członków 
Rady podczas głosowań na posiedzeniu w dniu 24.05.2022 r. stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
Uchwały stanowią załącznik nr 14-15 do protokołu. 
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Ad.8 

W związku z dokonaniem wyboru operacji do dofinansowania, Rada sporządziła wykaz zmian do 
umowy o przyznaniu pomocy zawieranej między Beneficjentem a Zarządem Województwa 
Lubelskiego, które nie wpływają na ocenę i wybór operacji do dofinansowania. Następnie w oparciu  
o opracowany wykaz, Rada sporządziła opinię dotyczącą możliwości zmiany umowy o przyznaniu 
pomocy odnoszącą się do wszystkich operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru 

wniosków  nr 2/2022. Następnie przystąpiono do głosowania: 
Głosowanie nad  Uchwałą nr 10/2022 Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu ” z dnia 24.05.2022 
r. w sprawie przyjęcia opinii Rady LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” dotyczącej możliwości 
zmiany umowy o przyznaniu pomocy dla wniosków złożonych w naborze nr 2/2022. W głosowaniu 
brało udział 7 Członków Rady: oddano 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących 
się”. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Opinia Rady stanowi załącznik do Uchwały. 
 
Ad. 9  
W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów posiedzenia Przewodniczący Rady zamknął 
posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” w dniu 24.05.2022 r. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Załączniki: 

1. Lista obecności Członków Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” biorących udział w posiedzeniu  

w dniu 24.05.2022 r. 

2. Oświadczenia osób reprezentujących w Radzie członka stowarzyszenia będącego osobą prawną (3 szt.) 

3. Lista operacji złożonych w ramach naboru 2/2022 

4. Rejestr  interesów Członków Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” dla naboru 2/2022 

5. Dokumenty potwierdzające dokonanie weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych Członków Rady 

z Wnioskodawcami z naboru 2/2022 zgodnie z Wytycznymi nr 9/2/2021 z 21.10.2021   

6. Wykaz losowo wybranych projektów do oceny przez poszczególnych Członków Rady Stowarzyszenia 

„Poleska Dolina Bugu” w ramach naboru 2/2022  

7. Deklaracje bezstronności i poufności w stosunku do operacji złożonych w ramach naboru 2/2022 – 14 

szt. 

8. Karty oceny zgodności z LSR dla naboru 2/2022 – 14 szt. 

9. Uchwała nr 1/2022 Rady LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” z dnia 24.05.2022 r. w sprawie 

przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR złożonych w ramach naboru 2/2022 

10. Lista ocenionych wniosków według lokalnych kryteriów wyboru złożonych w naborze nr 2/2022 

11. Karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru dla naboru 2/2022 – 14 szt. 

12. Oświadczenia Członków Rady o zachowaniu bezstronności podczas głosowań związanych z naborem nr 

2/2022 – 7 szt. 

13. Lista obecności Członków Rady podczas głosowań w dniu 24.05.2022 r. 

14. Uchwały w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustania kwoty wsparcia w ramach naboru 

nr 2/2022 – 7 szt.  

15. Uchwała nr 9/2022 Rady LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” z dnia 24.05.2022 r. w sprawie 

przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania złożonych w ramach naboru nr 2/2022  

16. Uchwała nr 10/2022 Rady Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu ” z dnia 24.05.2022 r. w sprawie 

przyjęcia opinii Rady LGD Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” dotyczącej możliwości zmiany umowy 

o przyznaniu pomocy dla wniosków złożonych w naborze nr 2/2022 

 
 

Dariusz Semeniuk 

……………………………………… 

Przewodniczący posiedzenia Rady 

Stowarzyszenia ”Poleska Dolina Bugu” 

…

…

…


