Uchwała Nr 15/2013
Komitetu Sterującego
Programem Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”
z dnia 31 lipca 2013 r.
W sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komitetu Sterującego przy realizacji
Projektu pn. „Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina
Strugu” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej”

Komitet Sterujący Programem na podstawie § 4 ust.5 Regulaminu Komitetu Sterującego w
ramach realizacji Wieloaspektowego Programu Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie
„Dolina Strugu” uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się protokół z posiedzenia Komitetu Sterującego z dnia 6 września 2012 roku w
ramach Wieloaspektowego Programu rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina
Strugu”, stanowiący załącznik do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komitetu Sterującego Programem
Rozwoju „Sami Sobie”
w mikroregionie „Dolina Strugu”

Załącznik do uchwały Nr 15/2013
Komitetu Sterującego Programem Rozwoju „Sami Sobie” w
mikroregionie „Dolina Strugu”

Protokół
z posiedzenia Komitetu Sterującego z dnia 06-09-2012
W posiedzeniu udział wzięło 12 osób-członków Komitetu Sterującego- lista obecności w
załączeniu.
Udział wzięli również zaproszeni goście:
1. Andrzej Ereciński reprezentujący Swiss Contribution Office
2. Tomasz Kwaterski reprezentujący WWPE
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komitetu
Sterującego
4. Informacja na temat uchwał podjętych korespondencyjnie w dniu 12
lipca 2012 roku
5. Przedstawienie działań Instytucji Realizującej i Partnera Projektu za
ostatnie półrocze.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Przyznającej
Dotacje dla naboru 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Przyznającej
Dotacje dla naboru 3.
8. Dyskusja
9. Zamknięcie posiedzenia
Ad 1 i Ad 2
Posiedzenie otworzył prezes „Doliny Strugu” Pan Marek Ząbek który pełni również
funkcję przewodniczącego Komitetu Sterującego, przywitał zabranych i przedstawił
porządek obrad.
Ad 3
W kolejnym punkcie porządku obrad przystąpiono do zatwierdzenia protokołu z
poprzedniego posiedzenia Komitetu Sterującego. Pan Wójt Gminy Chmielnik Krzysztof
Grad zgłosił, że nie dotarło do niego ani zawiadomienie o Komitecie, ani protokół. O
posiedzeniu dowiedział się z rozmowy telefonicznej, w której pracownica Inkubatora
Instytucjonalnego potwierdzała otrzymanie zawiadomienia. Zaproszenie na posiedzenie
Komitetu oraz protokół zostały wydrukowane i przekazany Panu Wójtowi. Został też
ustalony nowy mail do powiadomień. W celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji wydrukowano
również ze skrzynki e-mailowej i przekazano Panu Wójtowi potwierdzenie wysłanej
wiadomości.
Uchwała nr 12/2012 Komitetu Sterującego Programem Rozwoju „Sami Sobie” w
mikroregionie „Dolina Strugu” z dnia 6 września w sprawie zatwierdzenia protokołu z
posiedzenia Komitetu Sterującego przy realizacji Projektu pn. „Wieloaspektowy Program
Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” współfinansowanego przez
Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej” w głosowaniu jawnym została przyjęta jednogłośnie.

Ad 4
Następnie Prezes Ząbek przedstawił informację na temat głosowania
korespondencyjnego. Na podstawie § 1 ust.9 Regulaminu Komitetu Sterującego
Wieloaspektowego Programu rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” dnia 6
lipca 2012 roku do 17-stu członków Komitetu Sterującego przesłano projekty czterech
uchwał dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie. Mieli oni przeanalizować otrzymane
dokumenty, wyrazić swoją opinię i przesłać ją do 12 lipca 2012 roku. Do dnia 12 lipca 2012
roku od wszystkich tj. 17 członków Komitetu Sterującego wpłynęły podpisane, bez
wniesienia zastrzeżeń projekty ww. Uchwał. W związku z tym uchwały:
Uchwała nr 8/2012, Uchwała 9/2012, Uchwała 10/2012, Uchwała 11/2012 zostały
przyjęte jednogłośnie.
Nikt z obecnych nie zgłosił zastrzeżeń do przeprowadzonego głosowania
korespondencyjnego w związku z czym przystąpiono do następnego punktu obrad.
Ad 5.
Kierownik projektu Pan Józef Rutka przedstawił w formie prezentacji zrealizowane
działania w okresie od 1 marca 2012 r do 30 sierpnia 2012 r. Omówił m.in. wyposażanie
Inter-klubów, szkolenia w Inter-klubach, uruchomienie I bloku szkoleń w Szkole Liderów,
ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie- tradycyjna piekarnia oraz odbytą w dniu 27
sierpnia 2012 roku Konferencję Informacyjną na temat Inkubatora Instytucjonalnego, a
także ogłoszonego naboru wniosków na dofinansowanie.
Prezes Ząbek podziękował za przedstawioną prezentację i dodał, że ogłoszenie o
naborze ukazało się w gazetach regionalnych, zamieszczone jest również na stronie „Doliny
Strugu”, stronie stowarzyszenia „LGD Lider”, jak również na stronach Urzędów Gmin.
Sekretarz Gminy Tyczyn Pan Kociuba wyraził zainteresowanie czy realizatorzy
programu posiadają wiedzę na temat istniejących piekarni na terenie „Doliny Strugu”.
Odpowiedzi udzielił Pan Ząbek, który poinformował, że na terenie „Doliny Strugu” nie ma
dużo piekarni, a właściciele już istniejących również dzwonili z pytaniami w celu uzyskania
bliższych informacji.
Ad 6
W kolejnym punkcie porządku obrad Pan Ząbek przypomniał zgromadzonym, że
Komitet Sterujący przyjął Uchwałę nr 9/2012, która zatwierdziła skład KPD. Komisja ta ma
oceniać złożone wnioski zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym. Poddał
również propozycję żeby komisja w tym samym składzie oceniała wnioski dla naboru nr 2przetwórstwo owoców oraz dla naboru nr 3- przetwórstwo warzyw.
Pan Kociuba zgłosił zapytanie czy Pan Janusz Skotnicki – przewodniczący KPD jest
pracownikiem RTRP „Dolina Strugu”.
Odpowiadając na to zapytanie Pan Ząbek
poinformował, że Pan Skotnicki nie jest pracownikiem tylko członkiem stowarzyszenia
Dolina Strugu. Zaznaczył również, że nikt ze składu Komisji nie jest pracownikiem RTRP
Dolina Strugu.
Dodatkowo Kierownik Projektu Pan Józef Rutka uczulił, żeby nikomu nie
udostępniać składu osobowego komisji ponieważ były pytania ze strony zainteresowanych o
to kto będzie oceniał złożone wnioski. Z tym pytaniem mogą również zwrócić się do
członków Komitetu Sterującego.

Nikt więcej nie zgłosił uwag wobec tego przystąpiono do głosowania.
Uchwała Nr 13/2012 Komitetu Sterującego Programem Rozwoju „Sami Sobie” w
mikroregionie „Dolina Strugu” z dnia 6 września 2012 roku w sprawie przyjęcia i
zatwierdzenia składu Komisji Przyznającej Dotacje w ramach realizacji projektu pn.
„Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z
nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej” w głosowaniu jawnym została przyjęta
jednogłośnie.
Ad 7
Nie zgłoszono również uwag do projektu Uchwały nr 14/2012, wobec tego przystąpiono do
głosowania.
Uchwała Nr 14/2012 Komitetu Sterującego Programem Rozwoju „Sami Sobie” w
mikroregionie „Dolina Strugu” z dnia 6 września 2012 roku w sprawie przyjęcia i
zatwierdzenia składu Komisji Przyznającej Dotacje w ramach realizacji projektu pn.
„Wieloaspektowy Program Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu”
współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z
nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej” w głosowaniu jawnym została przyjęta
jednogłośnie.

Ad 8
W Dyskusji Jako pierwszy głos zabrał Prezes Marek Ząbek omawiając Inter-kluby.
Poinformował, że nie w każdym frekwencja jest zadawalająca. Są wyznaczone wskaźniki
które trzeba osiągnąć (codziennie minimum 7 osób). Omówił również szerzej szkolenia
prowadzone w Inter-klubach. W formularzu zgłoszeniowym podawano m.in. status,
przedział wiekowy. Na podstawie tych informacji po zakończeniu drugiego cyklu szkoleń
zostanie zrobiona analiza podsumowująca uczestników. Ponadto po przeprowadzonym
szkoleniu uczestnicy wypełniają ankietę w której mają możliwość przedstawienia
ewentualnych uwag. W przyszłości brane są również pod uwagę szkolenia z podstaw
obsługi komputera dla starszych. W miesiącu wrześniu planowane jest spotkanie z
opiekunami
Inter-klubów które pozwoli porównać działania, wypracować metody
zwiększające efektywność.
Pan Kociuba zapytał czy dyrektorzy szkół zostali poinformowani o ofercie Interklubów.
W odpowiedzi Pan Ząbek poinformował, że osobiście zawiadomił szkoły, i uczniowie w razie
potrzeby mogą korzystać z Inter-klubów w trakcie zajęć szkolnych. Do dyskusji włączył się
również wójt Gminy Chmielnik który stwierdził że w Zabratówce jest duże nasycenie
informatyczne, realizowany jest Program Cyfrowa Szkoła i trudno będzie osiągnąć i
utrzymać wskaźniki trwałości projektu zarówno w jednym projekcie jak i w drugim.
Przypomniał że wnioskował o zmianę lokalizacji na poprzednim posiedzeniu Komitetu
Sterującego. Odnosząc się do tej wypowiedzi Kierownik Projektu Pan Józef Rutka
poinformował, że po wniosku z ostatniego komitetu przeprowadził rozmowę z gospodarzem
lokalu w którym już wykonano sieć na potrzebę Inter-Klubu i propozycja przeniesienia
spotkała się ze sprzeciwem. Ponadto poinformował, że odbędzie się spotkanie z
opiekunami i być może te Inter-kluby w których jest małe zainteresowanie za zgodą
Władzy Wdrażającej zostaną przeniesione.
Wójt Gminy Chmielnik zgłosił również zastrzeżenia do rozbudowy Szkoły Liderów. Obawia
się czy dobudowane pomieszczenia będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby Szkoły
Liderów. Z informacji które posiada wynika, że ma powstać sala gimnastyczna która może
być wykorzystywana na potrzeby społecznego gimnazjum, które będzie konkurowało z
gimnazjum samorządowym. Pan Wójt poinformował że chciałby uniknąć sytuacji w której
stowarzyszenie konkuruje z samorządem.

Pan Ząbek wyjaśnił że rozbudowa o której wspomniał Pan wójt jest finansowana z innych
środków, a pomieszczenia które powstaną w ramach realizacji „Wieloaspektowego
Programu Rozwoju „Sami Sobie” w mikroregionie „Dolina Strugu” będą wykorzystywane
wyłącznie w ramach zajęć Szkoły Liderów.
W dalszej części dyskusji Pan Ząbek poinformował zabranych o problemach z
płatnościami wynikającymi z długiej oceny wniosków. W ramach raportowania do Warszawy
wraz z Raportem wysyłana jest cała dokumentacja, potrzeba dużo czasu aby to sprawdzić
jednak mając na przykładzie inne projekty założono maksymalnie dwu miesięczny okres
oceny. A w chwili obecnej nie jest jeszcze zatwierdzony wniosek złożony 20 kwietnia 2012
roku, , dodatkowo ze względu na te trudności z płatnościami wstrzymano realizację
niektórych działań.
Pan Ereciński reprezentujący Swiss Contribution Office wyraził zaniepokojenie i
zadał pytanie jaka jest kwota niezapłaconych rachunków, kto jest wierzycielem i jakie
działania nie są realizowane. Odpowiedzi udzielił pan Rutka i poinformował, że kwota
niezrealizowanych płatności wynosi około 200 tysięcy, nie zapłacono m.in. wynagrodzeń,
opłat za wynajmowane pomieszczenia, część faktury za sprzęt komputerowy dostarczony
do Inter-Klubów. Wstrzymano następujące działania, które były zaplanowane do
wykonania: wstrzymano rozbudowę Szkoły Liderów, szkolenia w Szkole Liderów, działania
w ramach Inkubatora: tworzenie klastrów z budową magazynu-przechowalni, prace nad
marką Doliny Strugu.
Swoje obawy wyraził również Prezes Marek Ząbek który przypomniał o ogłoszonym
naborze na piekarnie. Wybrany przedsiębiorca zobowiązany będzie realizować zadania
według biznes planu, być może będzie miał zobowiązania kredytowe i potrzebna jest
płynność aby wywiązać się z umowy. Poinformował również, że zdaje sobie sprawę z tego,
że proces oceny jest czasochłonny ze wzgl. na dużą ilość załączników do dokumentacji ale
potrzebne jest jego usprawnienie.
W odpowiedzi na to Pan Tomasz Kwaterski reprezentujący WWPE poinformował, że
w jego świadomości nie zaistniała taka sytuacja że jest opóźnienie w działaniach, jest tym
zaskoczony ponieważ nie było na ten temat informacji w raporcie. Pan Rutka zwrócił
uwagę na fakt że zatwierdzany przez WWPE raport był przygotowany w kwietniu a wtedy
jeszcze nie było zagrożenia utraty płynności. W raporcie z 20 lipca 2012 roku w analizie
ryzyka umieszczono zapis obrazujący tą sytuację. W lipcu odbyło się spotkanie w
Warszawie na którym informowano o problemach, dodatkowo początkiem sierpnia wysłano
pismo do Pani Anny Siejdy Dyrektor WWPE przedstawiające zaistniałą sytuacje. Pan
Kwaterski zapewnił, że postarają się jak najszybciej rozwiązać ten problem i jednocześnie
poprosił o lepszą komunikację, opisywanie w raportach zagrożeń.
W dalszej części dyskusji sekretarz Gminy Tyczyn Pan Kociuba złożył wniosek aby
przy tworzeniu klastra turystycznego wejść w ścisłą współpracę z samorządami.
Poinformował o utworzonej w Tyczynie jednostce Centrum Dziedzictwa Kulturowego i
Informacji Turystycznej oraz pracy nad projektem oznaczenia ciekawych miejsc na terenie
gminy. Zaproponował żeby na stronie internetowej która będzie tworzona była informacja
na ten temat, mapka, wirtualny spacer. Pan Ząbek poinformował o planach nawiązania
współpracy z biurami turystycznymi. Jeżeli zostanie uzyskana zgoda na zwiększenie zadań
proponowałby
przeznaczyć
zaoszczędzone
środki
na
wsparcie
gospodarstw
agroturystycznych m.in. na doposażenie remonty. Jeżeli będą wolne środki i zgoda na
dodatkowe działania to wtedy będzie można poddać to do dyskusji jak je przeznaczyć. Pan
Kociuba wyraził pogląd że bardziej zasadne byłoby przeznaczenie tych środków na
promocję regionu, oznaczenia, wydanie przewodników.
Poruszono również temat produkcji rolnej na terenie Doliny Strugu. Pan Ereciński
poprosił o informację na temat czy odnotowano spadek produkcji rolnej i czy to może mieć
wpływ na realizację działania w przetwórstwie. W odpowiedzi Pan Ząbek zapewnił, że
realizacja programu powinna wpłynąć na pobudzenie produkcji bo przetwórca musi
wskazać od ilu rolników kupuje produkty. Poinformowano również, że bardzo dobrze
rozwija się pszczelarstwo.

Na zakończenie prezes Marek Ząbek podziękował za przybycie i wyraził nadzieje że
problem z płynnością zostanie rozwiązany a realizowany program wniesie dużo dobrego i
wpłynie na rozwój „Doliny Strugu”

Przyjęte Uchwały na posiedzeniu Komitetu Sterującego dnia 6 września 2012 roku:
1. Uchwała nr 12/2012
2. Uchwała nr 13/2012
3. Uchwała nr 14/2012
Protokołowała:
Ewa Kuźniar

