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PROTOKÓŁ  

RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN - MICHAŁOWICE 

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice z siedzibą przy                                        

ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lok. IX, 05-816 Michałowice, NIP 5342507756, REGON 362302746 

 

W dniu 29 października 2020 r. w trybie obiegowym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej  

na podstawie art. 10 ust. 1a ustawy Prawo o stowarzyszeniach odbyło się posiedzenie Rady LGD Nadarzyn-

Raszyn-Michałowice; posiedzenie odbyło się z następującym porządkiem: ----------------------------------------------- 

 

1) Otwarcie posiedzenia, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Przyjęcie porządku posiedzenia, ------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Ocena, ustalenie kwoty wsparcia i wybór do dofinansowania operacji w ramach operacji własnych w 

zakresie przedsięwzięcia 2.1.2. Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę 

w tym przedsięwzięcia innowacyjne  --------------------- 

4) Przyjęcie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z 

LSR, które przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR w tym z Programem na operacje własne ----------- 

5) Przyjęcie listy operacji wybranych w ramach operacji własnych ----------- 

6) Wolne wnioski i zapytania, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

7) Zamknięcie posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

W związku z panującym stanem epidemii, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 

zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 

374), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku 

z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz na podstawie art. 10 ust. 1a ustawy z dnia            7 kwietnia 

1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 713, z 2020 r. poz. 695, 1086) oraz mając na 

uwadze wyrażoną zgodę na taką formę odbycia posiedzenia decyzja w sprawie wyboru operacji własnej LGD i 

ustalenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem i listy operacji wybranych do dofinansowania w trybie 

obiegowym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.  
 

W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady Lokalnej Grupy Działania oraz pracownicy biura LGD 

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Osiągnięto zatem wymagane kworum wynikające ze 

statutu kworum. Analiza rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady wskazała, że spełniony został 

wymóg przewidziany w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny, czy władze 

publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu 

decyzji przez Radę oraz art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50% 

głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi.  

 

W dniu 29 października 2020 r. przesyłano na skrzynki pocztowe członków Rady LGD projekt uchwały Rady w 

sprawie wyboru operacji pn. Rozwój kapitału społecznego mieszkańców Gminy Nadarzyn poprzez zakup i 

instalację zabawek na placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wolica wraz z uchwałami dotyczącymi listy operacji 

własnych. Operacja własna LGD obejmuje zakup sześciu zabawek dla najmłodszych dzieci i doposażenie 

istniejącego i funkcjonującego placu zabaw w miejscowości Wolica na terenie Gminy Nadarzyn działki nr 513, 

514. W ramach projektu zakupione zostaną następujące zabawki: lokomotywa, wagonik, samochód JEEP, 

huśtawka pojedyncza z bocianim gniazdem, domek zabaw, trampolina ziemna. Całkowita wartość operacji to 50 

tys. zł 100% zwrotu kosztów kwalifikowanych. 

 

Pani Małgorzata Pokrzywa Mikołajek kierownik biura LGD poinformowała w formie elektronicznej, że LGD 

zamieściła na stronie internetowej ogłoszenie o planowanej operacji własnej. We wskazanym terminie miesiąca 

od publikacji ogłoszenia żaden podmiot nie wyraził chęci realizacji operacji własnych w zakresie wskazanym w 

ogłoszeniu. W związku z powyższym LGD opracowało i złożyło w biurze LGD wniosek o przyznanie pomocy w 

ramach operacji własnych. Na etapie oceny zgodności z LSR i PROW złożony wniosek został oceniony 
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pozytywnie i przekazany został do oceny i wyboru Radze na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Wobec powyższego. Członkowie Rady LGD zostali poproszeni o przesłanie w formie elektronicznej swoich 

głosów i oceny operacji, w terminie do dnia następnego. Brak zgłoszeń do dnia następnego do godz. 11.00 

oznaczał akceptację projektu uchwały w zakresie przesłanym do członków Rady LGD.  W wyniku oceny operacji 

w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji podjęte zostały uchwały: --------------- 

 

- uchwała nr 23/2020 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji własnej pn. Rozwój kapitału 

społecznego mieszkańców Gminy Nadarzyn poprzez zakup i instalację  zabawek na placu zabaw dla dzieci 

w miejscowości Wolica wnioskodawcy LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice w ramach naboru wniosków na 

operacje własne w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2. Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące 

ich współpracę w tym przedsięwzięcia innowacyjne. Operacja otrzymała 99 punktów w ramach oceny lokalnych 

kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 82 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru 

operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Wszyscy członkowie rady LGD ocenili 

operację na tą samą liczbę punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru.  

 

Za uchwałą nr 23/2020 w głosowaniu w trybie obiegowym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

na podstawie art. 10 ust. 1a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oddano: ---------------  

9 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- uchwała nr 24/2020 w sprawie ustalenia listy operacji własnych zgodnych z ogłoszeniem oraz zgodnych z 

LSR, które przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR w tym z Programem w zakresie przedsięwzięcia nr 

2.1.2. Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę w tym przedsięwzięcia 

innowacyjne. 

 

Za uchwałą nr 24/2020 w głosowaniu w trybie obiegowym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

na podstawie na podstawie art. 10 ust. 1a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oddano: ----------------------------------

-----------------------------------       

9 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- uchwała nr 25/2020 w sprawie ustalenia listy operacji wybranych w ramach naboru na operacje własne w 

zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2. Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę 

w tym przedsięwzięcia innowacyjne. 
 

Za uchwałą nr 25/2020 w głosowaniu w trybie obiegowym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

na podstawie art. 10 ust. 1a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oddano: ----------------------  

9 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 23/2020, 24/2020 oraz 25/2020 została 

przyjęta. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. -------------------------------------------------------------------------- 

 

Na tym zamknięto posiedzenie.  

 
Protokolant: 

Michał Marciniak – specjalista ds. projektów i komunikacji 


