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Uchwała WZ/09/2020 
Walne Zebranie Członków Słowińskiej Grupy Rybackiej 

z dnia 23 czerwca 2020r. 
w sprawie przyjęcia wyników konsultacji społecznych i przyjęcia wynikających z niech zmian oraz 

pozostałych zmian w treści  
Księgi Procedur i Kryteriów Słowińskiej Grupy Rybackiej 

 
 

Na podstawie § 13 ust. 2 lit. a Statutu Stowarzyszenia Słowińskiej Grupy Rybackiej, Nadzwyczajne Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje następującą uchwałę: 

 
 

§1 
Walne Zebranie Członków postanawia przyjąć wyniki konsultacji społecznych ogłoszonych dnia 21 kwietnia 
2020r. na podstawie uchwały Zarządu SGR nr 05/2020 z dnia 17 kwietnia 2020r., a tym samym wprowadzić 
zmiany w Księdze Procedur i Kryteriów Słowińskiej Grupy Rybackiej. 
 

§2 
Zakres zmian wprowadzanych na podstawie konsultacji społecznych obejmuje: 

1. Wzory dokumentów: wprowadzenie do karty oceny operacji pod względem kryteriów wyboru LSR dotyczącej 

przedsięwzięcia: 2.1.2. Rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze (wzór nr 10E) - do sposobu weryfikacji 

kryterium: Wnioskodawca prowadzi działalność lub zamieszkuje na obszarze objętym LSR od co najmniej 3 lat 

przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 0 albo 3 pkt. Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości 

lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego do 

końcowego wyjaśnienia dodaje się następująca treść: … oraz, w przypadku potwierdzenia miejsca prowadzenia 

działalności na obszarze SGR - wypis/wydruk z odpowiedniego rejestru potwierdzający miejsce i czas prowadzenia 

działalności gospodarczej lub statutowej. 

2. II Kryteria wyboru operacji w ramach LSR wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – zmianę tożsamą ze 

zmianą, o której mowa w pkt. 1. 

 
 

§3 
Walne Zebranie Członków postanawia przyjąć również inne zmiany niewymagające konsultacji społecznych.  

 

§4 
Zmiany, o których mowa w §3 obejmują: 
1. Procedurę przekazywania do Zarządu Województwa dokumentacji potwierdzającej dokonanie wyboru operacji: 

a. wprowadzenie zapisu o możliwości braku uzasadnienia oceny operacji w uchwałach o wyborze,  
w przypadku gdy znajduje się on w innym dokumencie przekazywanym do UM, 

b. wprowadzenie zapisu o możliwości zastąpienia kart oceny operacji zestawieniem zawartych  
w nich informacji. 

2. Dodanie w rozdziale I: „Procedury wyboru i oceny w ramach LSR wraz ze wzorami dokumentów” procedury 

oceny operacji w przypadku organizacji posiedzeń Rady i Komisji z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej o treści:  

„Procedura oceny operacji w przypadku organizacji posiedzeń Rady i Komisji z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej 
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Procedura dotyczy organizacji posiedzeń Rady i Komisji dotyczących oceny złożonych wniosków, 
rozpatrzenia protestów oraz rozpatrzenia możliwości zmiany umowy o dofinansowanie w przypadku 
wprowadzenia stanu  zagrożenia  epidemicznego  lub  stanu  epidemii.  

Zasady oceny operacji w przypadku posiedzeń Rady i Komisji z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej są takie same jak przy ocenie podczas stacjonarnych obrad, a zmianie ulega jedynie 
sposób ich organizacji.  

Ogólne zasady organizacji posiedzeń Rady i Komisji z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej 

Podczas zdalnych posiedzeń muszą być zachowane minimalne zasady, tj.: 

 zapewniona jest transmisja obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; 

 zapewniona jest dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy 
Stowarzyszenia może wypowiadać się wtoku obrad; 

 zapewnione jest wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku posiedzenia. 

Informacja o posiedzeniach Rady i Komisji wysyłana do członków Rady zawiera: 

 powiadomienie o organizacji posiedzeń z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji 
wraz z dostępem do odpowiedniego narzędzia, za pośrednictwem którego członkowie wezmą  
w nich udział, 

 dokładny opis sposobu uczestnictwa i oddawania głosów, 

 prośbę o wyrażenie zgody w formie dokumentowej na przeprowadzenie posiedzeń  
z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, przy czym formę dokumentową rozumie 
się jako oświadczenie, wiadomość e-mail, skany dokumentów, nagrania audio i video.  

Do przeprowadzenia posiedzeń z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymagana jest 
zgoda w formie dokumentowej minimum połowy członków Rady. 

Przekazywanie dokumentacji z posiedzeń Rady i Komisji organizowanych z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej 

Dokumentacja niezbędna do pracy członków Rady i Komisji oraz biura SGR dotycząca naborów 
wniosków może być obustronnie przekazywana: 

 elektronicznie – w formie skanów, 

 pocztą tradycyjną, 

 osobiście, po wcześniejszym umówieniu spotkania. 
Przekazanie członkom Rady lub Komisji dokumentów niezbędnych do oceny wniosków i protestów 
odbywa się: 

 niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania wniosków – dokumentacja obejmuje wzór rejestru 
interesów oraz deklaracji bezstronności, 

 niezwłocznie po pierwszym posiedzeniu Rady dotyczącym oceny wniosków, podczas którego 
wybierane są komisje oceniające operacje – dokumentacja obejmuje wnioski oraz wzory kart do ich 
oceny, 

 przed trzecim posiedzeniem Rady dotyczącym oceny wniosków, podczas którego rozpatrywane  
są uzupełnienia i wyjaśnienia do wniosków – dokumentacja obejmuje złożone wyjaśnienia i 
uzupełnienia oraz wzory kart do oceny wniosków, 

 przed pierwszym posiedzeniem Rady dotyczącym rozpatrywania protestów, podczas którego 
wybierane są komisje rozpatrujące protesty – dokumentacja obejmuje wniesione protesty i wzory 
kart do oceny wniosków, 

 przed posiedzeniem Rady dotyczącym rozpatrzenia wniosku Beneficjenta o zmianę umowy – 
dokumentacja obejmuje wniosek Beneficjenta oraz wzory kart do oceny wniosków. 
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Członkowie zobowiązani są do przekazania do biura SGR: 

 wypełnionych deklaracji bezstronności i rejestru interesów – najpóźniej do dnia rozpoczęcia obrad, 
w których będą uczestniczyć, 

 wypełnionych kart oceny wniosków – niezwłocznie po posiedzeniu Rady lub Komisji, podczas której 
wypełnili karty, 

 w przypadku przewodniczącego posiedzenia – protokołów, uchwał, list operacji i zestawienia 
informacji zawartych w kartach oceny operacji – niezwłocznie po posiedzeniu Rady lub Komisji 
objętych protokołem. 

Specjalne zasady przebiegu posiedzeń Rady i Komisji organizowanych z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej 

Liczbę obecnych członków Rady i Komisji weryfikuje się na podstawie ustnego potwierdzenia obecności 
przez wyczytywanych podczas bezpośredniej transmisji członków, co zostaje odnotowane  
w protokole z posiedzenia Rady lub Komisji. 

Głosy członków Rady i Komisji: 

 w głosowaniach jawnych, dotyczących podjęcia uchwał oraz innych decyzji oddawane są ustnie 
przez wyczytywanych podczas bezpośredniej transmisji członków, 

 przy wykorzystaniu:  

 kart oceny wstępnej, kart oceny zgodności operacji z LSR i kart ustalenia kwoty wsparcia - 
oddawane są ustnie przez wyczytywanych podczas bezpośredniej transmisji członków, którzy 
odczytują decyzje z wypełnianych przez siebie podczas posiedzenia kart, a przypadku negatywnej 
oceny poszczególnych kryteriów lub wskazania do uzupełnień lub wyjaśnień – również ich 
uzasadnienie,  

 kart oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru - oddawane są ustnie przez 
wyczytywanych podczas bezpośredniej transmisji członków, którzy odczytują uzasadnienie oceny 
poszczególnych kryteriów. 

Na podstawie głosowań Przewodniczący sporządza uchwały, protokół, listy operacji oraz zestawienie 
informacji pochodzących z kart oceny operacji. 

Protokół z posiedzenia Rady i Komisji przeprowadzonych z wykorzystaniem elektronicznych środków 
komunikacji, oprócz zwykłych zapisów, zawiera informacje: 

 o środku komunikacji za pomocą którego odbyło się posiedzenie Rady lub Komisji, 

 o spełnieniu minimalnych warunków koniecznych do przeprowadzenia posiedzenia  
z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, 

 o spełnieniu zasad głosowania podczas posiedzeń odbywających się z wykorzystaniem 
elektronicznych środków komunikacji. 

Dokumentacja z posiedzeń Rady i Komisji przeprowadzonych z wykorzystaniem elektronicznych 
środków komunikacji. 

Poza zwykłymi dokumentacji sporządzanymi podczas posiedzeń Rady i Komisji dokumentacja 
obejmuje: 

 potwierdzenie zawiadomień o posiedzeniach Rady,  

 zgodę członków w formie dokumentowej na przeprowadzenie posiedzeń z wykorzystaniem 
elektronicznych środków komunikacji, 

 potwierdzenie wysłania dokumentacji drogą elektroniczną (wydruk wiadomości e-mail) lub protokół 
odbioru dokumentów (w przypadku osobistego przekazania dokumentów). 

Pozostałe dokumenty, tj.: deklaracje bezstronności, rejestry interesów, karty oceny wniosków, 
uchwały, protokoły, listy operacji i zestawienie informacji pochodzących z tych kart mają formę 
skanów lub oryginałów. 
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Wszystkie oryginały dokumentów związanych z posiedzeniami Rady i Komisji Biuro SGR kompletuje  
w najbliższym możliwym terminie. 

Pozostałe zasady organizacji przebiegu posiedzeń Rady i Komisji są takie same, jak w przypadku 
stacjonarnych obrad.” 

3. Dodanie w rozdziale III: „Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz ze 

wzorami dokumentów” procedury oceny operacji w przypadku organizacji posiedzeń Rady i Komisji z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej o treści: 

„Procedura oceny wniosków o powierzenie grantów w przypadku organizacji posiedzeń Rady i Komisji z 
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej 

Procedura dotyczy organizacji posiedzeń Rady i Komisji dotyczących oceny złożonych wniosków, 
rozpatrzenia odwołań w przypadku wprowadzenia stanu  zagrożenia  epidemicznego  lub  stanu  
epidemii.  

Zasady oceny wniosków w przypadku posiedzeń Rady i Komisji z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej są takie same jak przy ocenie podczas stacjonarnych obrad, a zmianie ulega jedynie 
sposób ich organizacji.  

Ogólne zasady organizacji posiedzeń Rady i Komisji z wykorzystaniem środków komunikacji 
elektronicznej 

Podczas zdalnych posiedzeń muszą być zachowane minimalne zasady, tj.: 

 zapewniona jest transmisja obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; 

 zapewniona jest dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy 
Stowarzyszenia może wypowiadać się wtoku obrad; 

 zapewnione jest wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku posiedzenia. 
Informacja o posiedzeniach Rady i Komisji wysyłana do członków Rady zawiera: 

 powiadomienie o organizacji posiedzeń z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji 
wraz z dostępem do odpowiedniego narzędzia, za pośrednictwem którego członkowie wezmą  
w nich udział, 

 dokładny opis sposobu uczestnictwa i oddawania głosów, 

 prośbę o wyrażenie zgody w formie dokumentowej na przeprowadzenie posiedzeń  
z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, przy czym formę dokumentową rozumie 
się jako oświadczenie, wiadomość e-mail, skany dokumentów, nagrania audio i video.  

Do przeprowadzenia posiedzeń z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymagana jest 
zgoda w formie dokumentowej minimum połowy członków Rady. 

Przekazywanie dokumentacji z posiedzeń Rady i Komisji organizowanych z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej 

Dokumentacja niezbędna do pracy członków Rady i Komisji oraz biura SGR dotycząca naborów na 
powierzenie grantów może być obustronnie przekazywana: 

 elektronicznie – w formie skanów, 

 pocztą tradycyjną, 

 osobiście, po wcześniejszym umówieniu spotkania. 
Przekazanie członkom Rady lub Komisji dokumentów niezbędnych do oceny wniosków i protestów 
odbywa się: 

 niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania wniosków – dokumentacja obejmuje wzór rejestru 
interesów oraz deklaracji bezstronności, 
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 niezwłocznie po pierwszym posiedzeniu Rady dotyczącym oceny wniosków, podczas którego 
wybierane są komisje oceniające operacje – dokumentacja obejmuje wnioski oraz wzory kart do ich 
oceny, 

 przed trzecim posiedzeniem Rady dotyczącym oceny wniosków, podczas którego rozpatrywane  
są uzupełnienia i wyjaśnienia do wniosków – dokumentacja obejmuje złożone wyjaśnienia i 
uzupełnienia oraz wzory kart do oceny wniosków, 

 przed trzecim (w przypadku braku uzupełnień) lub czwartym posiedzeniem Rady dotyczącym 
rozpatrywania odwołań, podczas którego wybierane są komisje rozpatrujące odwołania – 
dokumentacja obejmuje wniesione odwołania i wzory kart do oceny wniosków. 

Członkowie zobowiązani są do przekazania do biura SGR: 

 wypełnionych deklaracji bezstronności i rejestru interesów – najpóźniej do dnia rozpoczęcia obrad, 
w których będą uczestniczyć, 

 wypełnionych kart oceny wniosków – niezwłocznie po posiedzeniu Rady lub Komisji, podczas której 
wypełnili karty, 

 w przypadku przewodniczącego posiedzenia – protokołów, uchwał, list operacji i zestawienia 
informacji zawartych w kartach oceny operacji – niezwłocznie po posiedzeniu Rady lub Komisji 
objętych protokołem. 

Specjalne zasady przebiegu posiedzeń Rady i Komisji organizowanych z wykorzystaniem środków 
komunikacji elektronicznej 

Liczbę obecnych członków Rady i Komisji weryfikuje się na podstawie ustnego potwierdzenia obecności 
przez wyczytywanych podczas bezpośredniej transmisji członków, co zostaje odnotowane  
w protokole z posiedzenia Rady lub Komisji. 

Głosy członków Rady i Komisji: 

 w głosowaniach jawnych, dotyczących podjęcia uchwał oraz innych decyzji oddawane są ustnie 
przez wyczytywanych podczas bezpośredniej transmisji członków, 

 przy wykorzystaniu:  

 kart oceny wstępnej, kart oceny zgodności operacji z LSR i kart ustalenia kwoty wsparcia - 
oddawane są ustnie przez wyczytywanych podczas bezpośredniej transmisji członków, którzy 
odczytują decyzje z wypełnianych przez siebie podczas posiedzenia kart, a przypadku negatywnej 
oceny poszczególnych kryteriów lub wskazania do uzupełnień lub wyjaśnień – również ich 
uzasadnienie,  

 kart oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru - oddawane są ustnie przez 
wyczytywanych podczas bezpośredniej transmisji członków, którzy odczytują uzasadnienie oceny 
poszczególnych kryteriów. 

Na podstawie głosowań Przewodniczący sporządza uchwały, protokół, listy operacji oraz zestawienie 
informacji pochodzących z kart oceny operacji. 

Protokół z posiedzenia Rady i Komisji przeprowadzonych z wykorzystaniem elektronicznych środków 
komunikacji, oprócz zwykłych zapisów, zawiera informacje: 

 o środku komunikacji za pomocą którego odbyło się posiedzenie Rady lub Komisji, 

 o spełnieniu minimalnych warunków koniecznych do przeprowadzenia posiedzenia  
z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, 

 o spełnieniu zasad głosowania podczas posiedzeń odbywających się z wykorzystaniem 
elektronicznych środków komunikacji. 

Dokumentacja z posiedzeń Rady i Komisji przeprowadzonych z wykorzystaniem elektronicznych 
środków komunikacji. 



6 
 

Poza zwykłymi dokumentacji sporządzanymi podczas posiedzeń Rady i Komisji dokumentacja 
obejmuje: 

 potwierdzenie zawiadomień o posiedzeniach Rady,  

 zgodę członków w formie dokumentowej na przeprowadzenie posiedzeń z wykorzystaniem 
elektronicznych środków komunikacji, 

 potwierdzenie wysłania dokumentacji drogą elektroniczną (wydruk wiadomości e-mail) lub protokół 
odbioru dokumentów (w przypadku osobistego przekazania dokumentów). 

Pozostałe dokumenty, tj.: deklaracje bezstronności, rejestry interesów, karty oceny wniosków, 
uchwały, protokoły, listy operacji i zestawienie informacji pochodzących z tych kart mają formę skanów 
lub oryginałów. 

Wszystkie oryginały dokumentów związanych z posiedzeniami Rady i Komisji Biuro SGR kompletuje  
w najbliższym możliwym terminie. 

Pozostałe zasady organizacji przebiegu posiedzeń Rady i Komisji są takie same, jak w przypadku 
stacjonarnych obrad. 

§5 
 

Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

 raport z przeprowadzonych konsultacji,  

 wyciąg z Księgi Procedur i Kryteriów Słowińskiej Grupy Rybackiej z naniesionymi zmianami,  

 tekst jednolity Księgi Procedur i Kryteriów Słowińskiej Grupy Rybackiej. 
 
 

§6 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 


