Protokół nr 1/2022
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
DOTYCZY KONKURSU NR 1/2022 oraz operacji własnej 01/OW/2021

W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie Rady Stowarzyszenia - wg listy obecności 8 osób na 12 członków Rady.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Sektor
publiczny
gospodarczy
gospodarczy
gospodarczy
mieszkańcy
mieszkańcy
społeczny
społeczny

Imię i nazwisko członka
Rady
Paweł Marwitz
Maciej Trojanowski
Katarzyna Zielińska
Kazimierz Moskal
Zbigniew Bartel
Małgorzata Sadurska
Wojciech Fałczyk
Piotr Karpiński

Pozostali uczestnicy posiedzenia
Lp.
Funkacja/stanowisko
1
Kierownik Biura/opiekun procesu
2
Specjalista do spraw projektów i
rozliczeń
3
Pracownik administracyjno-biurowy ds.
aktywizacji
4
Prezes

procentowy udział danego
sektora
12,5%
37,5%

25%
25 %

Imię i nazwisko
Anna Pawlak
Agnieszka Zawitowska
Patrycja Łada
Krzysztof Nowacki

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia).
Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad (Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub jego
Zastępca).
Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.
Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady LGD Zakole Dolnej Wisły
z wnioskodawcami.
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PROCERURA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA: 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE
OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
2.2.1 - OCHRONA, ROZWÓJ I PROMOCJA PRODUKTÓW, DZIEDZICTWA LOKALNEGO ORAZ OBSZARU ZAKOLA DOLNEJ
WISŁY ( 1 OPERACJA WŁASNA)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.1.1
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
Ocena wniosku o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
– TWORZENIE NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW (29 WNIOSKÓW)
Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
Zakończenie posiedzenia.

Posiedzenie Rady otworzył Pan Paweł Marwitz - Przewodniczący Rady. W zebraniu uczestniczyli
członkowie Rady Stowarzyszenia według załączonej listy obecności. Pan Paweł Marwitz na podstawie listy
obecności stwierdził quorum i prawomocność niniejszego posiedzenia i przystąpił do dalszych obrad.
Przewodniczący odczytał porządek obrad i zaproponował zmianę kolejności ocenianych operacji, tak aby
w pierwszej kolejności dokonać oceny operacji na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach
naboru 1/2022, a następnie operacji własnej nr 01/OW/2021. W ramach procesu podejmowania decyzji
Przewodniczący zaproponował odstąpienie od podejmowania uchwał w sprawie zatwierdzenia list operacji
zgodnych z LSR i wybranych w przypadku operacji własnej z uwagi na to, że tryb wyboru operacji własnej
nie odbywał się w ramach naboru wniosków, a ocenie podlać będzie wyłącznie jedna operacja własna.
Wzór uchwał zatwierdzających listy nie odpowiada trybowi wyboru operacji własnej. Porządek obrad
według nowego brzemienia Członkowie Rady przegłosowali jednogłośnie.

Porządek posiedzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podpisanie listy obecności z podziałem na sektory (członkowie Rady Stowarzyszenia).
Otwarcie Posiedzenia Rady Stowarzyszenia.
Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności obrad (Przewodniczący Rady Stowarzyszenia lub jego
Zastępca).
Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
Podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.
Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady LGD Zakole Dolnej Wisły
z wnioskodawcami.

PROCERURA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA: 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE
OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
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1.1.2
7.
8.
9.
10.
11.
12.

– TWORZENIE NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW
Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej dokonanej przez pracowników Biura.
Ocena wniosków o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych /niezgodnych z LSR.
Ocena operacji ocenionych jako zgodne z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
Podjęcie uchwał o wyborze operacji oraz w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.

2.2.1 - OCHRONA, ROZWÓJ I PROMOCJA PRODUKTÓW, DZIEDZICTWA LOKALNEGO ORAZ OBSZARU ZAKOLA DOLNEJ
WISŁY ( 1 OPERACJA WŁASNA)
13.
14.
15.
16.
17.

Ocena wniosku o przyznanie pomocy pod względem zgodności z LSR.
Podjęcie uchwały w sprawie zgodności operacji z LSR.
Ocena operacji ocenionej jako zgodna z LSR pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
Ustalenie kwot wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
Podjęcie uchwał o wyborze operacji.

18. Zakończenie posiedzenia.

Następnie przystąpiono do procedury oceny i wyboru operacji w ramach konkursu nr 1/2022
PROCERURA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA:
19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ
SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR 1.1.1 – TWORZENIE NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW
DEKLARACJE POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI
Przewodniczący poinformował, że w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 10 wniosków, po czym
odczytał nazwy podmiotów ubiegających się o wsparcie, celem dokonania analizy przez członków Rady co
do ewentualnych wyłączeń.
Opiekun procesu – Anna Pawlak rozdała członkom Rady druki Deklaracji poufności i bezstronności, które
następnie zostały wypełnione przez wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu.
WERYFIKACJA POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH
Dokonano weryfikacji powiązań osobowych i kapitałowych członków Rady z Wnioskodawcami. Weryfikacja
przeprowadzana była w odniesieniu do innych dostępnych baz danych, czyli korelacji danych z Karty
Rejestru Członka Rady oraz danych pochodzących z Wniosku o Przyznanie Pomocy. Weryfikacji zbieżności
podlegają numery identyfikacyjne: NIP, REGON oraz KRS. Na podstawie wyników weryfikacji nie
stwierdzono powiązań między członkami Rady, a żadnym z Wnioskodawców.
GRUPY INTERESU
Przewodnicząca Rady LGD zarządził ustalenie grup interesów – ustalenie więzów wspólnych interesów lub
korzyści.
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W drodze dyskusji oraz analizy członkowie Rady ustalili, iż w kontekście LSR, jej celów, przedsięwzięć
i grup docelowych oraz w tematycznym zakresie ocenianych operacji poza grupą interesów sektora
publicznego nie reprezentują innych wspólnych grup interesów.

Grupa interesu

Liczba
przedstawicieli

Skład %

Grupa interesu sektora
publicznego

3
Wojciech Fałczyk
Małgorzata
Sadurska
Paweł Marwitz

37,5 %

REJESTR INTERESÓW
Na podstawie deklaracjach poufności i bezstronności wypełnionych przez członków Rady oraz dyskusji nad
ewentualnymi powiązaniami członków Rady i wnioskodawców, opiekun procesu – Anna Pawlak wypełniła
rejestr interesów, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Nie stwierdzono powiązań członków
Rady z żadnym z Wnioskodawców.
Opiekun procesu przypomniała o zapisach Regulaminu, mówiących o tym, że na poziomie podejmowania
decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie
posiada więcej niż 49 % praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru
pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. Na podstawie listy obecności oraz analizy
liczby osób reprezentujących grupę interesu władzy publicznej nie stwierdzono zachwiania wymaganych
parytetów, tym samym wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu mogli wziąć udział w procesie
podejmowania decyzji.
Następnie rozpoczęto proces analizy złożonych wniosków wg kolejności ich złożenia.
Opiekun procesu przedstawił wyniki weryfikacji wstępnej wniosków dokonanej przez pracowników Biura.
28 wniosków przeszły weryfikację wstępną z wynikiem pozytywnym, natomiast 1 operacja z uwagi na
niespełnienie warunków Programu przeszła wynik weryfikacji wstępnej z wynikiem negatywnym.
OCENA ZGODNOŚCI WNIOSKÓW Z LSR
Członkowie Rady LGD na podstawie Kart weryfikacji wstępnej wypełnionych przez pracowników biura LGD
dokonali oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2022 w zakresie zgodności operacji
z LSR.
Znak sprawy: 2022/TP/1
Wnioskodawca: Bartkowski Mateusz
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług
programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie CNC.
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Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.
Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/1/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Znak sprawy: 2022/TP/2
Wnioskodawca: Łukasik Krzysztof
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie branży blacharsko-dekarskiej.
Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/2/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Znak sprawy: 2022/TP/3
Wnioskodawca: Kańska Katarzyna
Tytuł operacji: Utworzenie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług cateringowych.
Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
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Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.
Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/3/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Znak sprawy: 2022/TP/4
Wnioskodawca: Michalski Kamil
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie działalności caravaningowej oraz organizacji imprez
eventowych.

Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.
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Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/4/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Znak sprawy: 2022/TP/5
Wnioskodawca: Kobus Tomasz
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług budowlano - remontowych
Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/5/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
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b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Znak sprawy: 2022/TP/6
Wnioskodawca: Olbrś Magdalena
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie samochodów, lawet i przyczep.
Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/6/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).
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Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Znak sprawy: 2022/TP/7
Wnioskodawca: Szymkowiak Tomasz
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej świadczącej usługi remontowo – budowlane
Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/7/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-
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publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Znak sprawy: 2022/TP/8
Wnioskodawca: Bulińska Monika
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na produkcji i sprzedaży metalowych elementów
stolarki budowlanej

Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/8/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

Grupy interesów
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sektora
publicznego

3

37,5

-

-

Znak sprawy: 2022/TP/9
Wnioskodawca: Szatkowski Mateusz
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wypożyczalni mobilnej sauny.
Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.
Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/9/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Znak sprawy: 2022/TP/10
Wnioskodawca: Mielcarski Marcin
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Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i usług stolarskich
Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/10/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Znak sprawy: 2022/TP/11
Wnioskodawca: Dudek Przemysław
Tytuł operacji: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji łączników światła z panelem
szklanym
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Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.
Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/11/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Znak sprawy: 2022/TP/12
Wnioskodawca: Zieliński Michał
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wysyłkowej sprzedaży suplementów diety
poprzez sklep internetowy www.otowitaminy.pl oraz dodatkowo usłudze projektowania stron i sklepów internetowych.

Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/12/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Znak sprawy: 2022/TP/13
Wnioskodawca: Tymiński Marek
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności polegającej na usługach remontowo-budowlanych oraz brukarskich.
Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
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Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.
Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/13/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Znak sprawy: 2022/TP/14
Wnioskodawca: Podraza Izabela
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działaności gospodarczej polegającej na produkcji mebli.
Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/14/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
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Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Znak sprawy: 2022/TP/15
Wnioskodawca: Brykalska Monika
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na polegającej na świadczeniu usługi mobilnej
asystentki biznesu.

Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.
Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/15/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

str. 17

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Znak sprawy: 2022/TP/16
Wnioskodawca: Wharton Dagmara
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu nowoczesnych usług
marketingowych i reklamowych o PKD 73.11 Z - działalność agencji reklamowych.

Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.
Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/16/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-
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mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Znak sprawy: 2022/TP/17
Wnioskodawca: Hulisz Paulina
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług projektowania wnętrz.
Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.
Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/17/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

Grupy interesów
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sektora
publicznego

3

37,5

-

-

Znak sprawy: 2022/TP/18
Wnioskodawca: Sadecka Monika
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na utworzeniu Mobilnego salonu Urody.
Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.
Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/18/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Znak sprawy: 2022/TP/19
Wnioskodawca: Jurak Katarzyna
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Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności z zakresu agencji eventowej i wynajmu sprzętu rozrywkowego.
Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.
Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/19/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Znak sprawy: 2022/TP/20
Wnioskodawca: Wołoch Dawid
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji elementów metalowych oraz skanowania
3D.

Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.
Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/20/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Znak sprawy: 2022/TP/21
Wnioskodawca: Nowoświat Maja
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu mobilnych usług kosmetycznopodologicznych.

Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.

str. 22

Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.
Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/21/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Znak sprawy: 2022/TP/22
Wnioskodawca: Lewandowska Anita
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na utworzeniu kwiaciarni.
Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.
Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/22/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
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Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Znak sprawy: 2022/TP/23
Wnioskodawca: Krajewska Gabriela
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu pracowni rękodzieła i florystyki.
Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.
Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/23/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
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„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Znak sprawy: 2022/TP/24
Wnioskodawca: Szatkowski Rafał
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług remontowo-budowlanych.
Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.
Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/24/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-
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mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Znak sprawy: 2022/TP/25
Wnioskodawca: Richter Magdalena
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług kosmetycznych.
Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.
Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/25/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

Grupy interesów
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sektora
publicznego

3

37,5

-

-

Znak sprawy: 2022/TP/26
Wnioskodawca: Drosdowska Zuzanna
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług wynajmu urządzeń budowlanych.
Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.
Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/26/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Znak sprawy: 2022/TP/27
Wnioskodawca: Oczkoś Zuzanna
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Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej świadczącej usługi wynajmu QUADA.
Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.
Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/27/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Znak sprawy: 2022/TP/28
Wnioskodawca: Gapiński Eryk
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług sprzątania budynków i obiektów
przemysłowych.

Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
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Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.
Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/28/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Znak sprawy: 2022/TP/29
Wnioskodawca: Świtlikowski Łukasz
Tytuł operacji: Utworzenie i prowadzenie sklep internetowego zajmującego się sprzedaża produktów z branży
HOME/GARDEN/DIY/BHP.

Pracownicy Biura omówili wniosek. Przeanalizowano wszystkie aspekty, które zostały uwzględnione przy
ocenie wstępnej, mające wpływ na ocenę zgodności operacji z LSR. Przeanalizowano poszczególne złożone
załączniki, zapisy stwierdzające spełnienie warunków wskazanych w ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
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Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest niezgodna z LSR.
Uzasadnienie: suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona
z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę
operacji (Niezgodność z § 5 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24
września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020( Dz. U. z 2020 r. poz.
1555 z późn. zm.)

Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/29/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR
Po dokonaniu oceny wniosku w zakresie zgodności z LSR Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia
listy operacji zgodnych z LSR.
Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/30/RS/2022 w sprawie
zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
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b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

W dalszej części posiedzenia w stosunku do wszystkich operacji ocenionych jako zgodne z LSR przystąpiono
do oceny pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.
OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z KRYTERIAMI LOKALNYMI
Znak sprawy: 2022/TP/1
Wnioskodawca: Bartkowski Mateusz
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług
programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie CNC.
W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 40 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.
Znak sprawy: 2022/TP/2
Wnioskodawca: Łukasik Krzysztof
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie branży blacharsko-dekarskiej.
W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
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wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 47 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.

Znak sprawy: 2022/TP/3
Wnioskodawca: Kańska Katarzyna
Tytuł operacji: Utworzenie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług cateringowych.
W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 45 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.
Znak sprawy: 2022/TP/4
Wnioskodawca: Michalski Kamil
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie działalności caravaningowej oraz organizacji imprez
eventowych.

W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 43 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.

Znak sprawy: 2022/TP/5
Wnioskodawca: Kobus Tomasz
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług budowlano - remontowych
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W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 46 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.
Znak sprawy: 2022/TP/6
Wnioskodawca: Olbrś Magdalena
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie samochodów, lawet i przyczep.
W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 40 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.
Znak sprawy: 2022/TP/7
Wnioskodawca: Szymkowiak Tomasz
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej świadczącej usługi remontowo – budowlane
W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 37 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.

Znak sprawy: 2022/TP/8
Wnioskodawca: Bulińska Monika
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na produkcji i sprzedaży metalowych elementów
stolarki budowlanej
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W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 45 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.
Znak sprawy: 2022/TP/9
Wnioskodawca: Szatkowski Mateusz
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wypożyczalni mobilnej sauny.
W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 40 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.

Znak sprawy: 2022/TP/10
Wnioskodawca: Mielcarski Marcin
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji i usług stolarskich
W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 41 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.
Znak sprawy: 2022/TP/11
Wnioskodawca: Dudek Przemysław
Tytuł operacji: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji łączników światła z panelem
szklanym
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W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 45 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.
Znak sprawy: 2022/TP/12
Wnioskodawca: Zieliński Michał
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wysyłkowej sprzedaży suplementów diety
poprzez sklep internetowy www.otowitaminy.pl oraz dodatkowo usłudze projektowania stron i sklepów internetowych.

W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 29 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.
Znak sprawy: 2022/TP/13
Wnioskodawca: Tymiński Marek
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności polegającej na usługach remontowo-budowlanych oraz brukarskich.
W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami.
Po wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 22 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja nie
uzyskała wymaganego minimum punktowego. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę
premii określoną w ogłoszeniu.
Znak sprawy: 2022/TP/14
Wnioskodawca: Podraza Izabela
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działaności gospodarczej polegającej na produkcji mebli.
W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
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wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 41 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.
Znak sprawy: 2022/TP/15
Wnioskodawca: Brykalska Monika
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na polegającej na świadczeniu usługi mobilnej
asystentki biznesu.

W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 40 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.
Znak sprawy: 2022/TP/16
Wnioskodawca: Wharton Dagmara
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu nowoczesnych usług
marketingowych i reklamowych o PKD 73.11 Z - działalność agencji reklamowych.

W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 40 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.
Znak sprawy: 2022/TP/17
Wnioskodawca: Hulisz Paulina
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług projektowania wnętrz.
W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
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wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 33 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.
Znak sprawy: 2022/TP/18
Wnioskodawca: Sadecka Monika
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na utworzeniu Mobilnego salonu Urody.
W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 36 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.
Znak sprawy: 2022/TP/19
Wnioskodawca: Jurak Katarzyna
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności z zakresu agencji eventowej i wynajmu sprzętu rozrywkowego.
W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 33 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.
Znak sprawy: 2022/TP/20
Wnioskodawca: Wołoch Dawid
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji elementów metalowych oraz skanowania
3D.

W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
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wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 45 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.
Znak sprawy: 2022/TP/21
Wnioskodawca: Nowoświat Maja
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu mobilnych usług kosmetycznopodologicznych.

W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 33 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.
Znak sprawy: 2022/TP/22
Wnioskodawca: Lewandowska Anita
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na utworzeniu kwiaciarni.
W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 45 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.
Znak sprawy: 2022/TP/23
Wnioskodawca: Krajewska Gabriela
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu pracowni rękodzieła i florystyki.
W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
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wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 42 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.
Znak sprawy: 2022/TP/24
Wnioskodawca: Szatkowski Rafał
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług remontowo-budowlanych.
W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 40 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.
Znak sprawy: 2022/TP/25
Wnioskodawca: Richter Magdalena
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług kosmetycznych.
W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 29 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.
Znak sprawy: 2022/TP/26
Wnioskodawca: Drosdowska Zuzanna
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług wynajmu urządzeń budowlanych.
W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
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Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 40 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.
Znak sprawy: 2022/TP/27
Wnioskodawca: Oczkoś Zuzanna
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej świadczącej usługi wynajmu QUADA.
W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 40 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.
Znak sprawy: 2022/TP/28
Wnioskodawca: Gapiński Eryk
Tytuł operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług sprzątania budynków i obiektów
przemysłowych.

W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji z LSR, Rada dokonała oceny zgodności
operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami. Po
wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 40 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę premii określoną
w ogłoszeniu.
WYBÓR OPERACJI
Wszyscy Wnioskodawcy zastosowali wskazaną ogłoszeniu kwotę premii określoną w granicach określonych
przepisami § 18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).
Opiekun procesu – Anna Pawlak poinformowała oobecnych na posiedzeniu o zasadzie postępowania w
przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji tej samej liczby punktów, tj. w przypadku uzyskania
równej ilości punktów
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o miejscu na liście decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu wskazanym
w ogłoszeniu o naborze.

OPERACJE WYBRANE DO DOFINANSOWANIA – ZATWIERDZENIE LISTY OPERACJI WYBRANYCH
W pierwszej kolejności Przewodniczący poinformował Radę o dostępnym limicie środków w ramach
ogłoszonego konkursu nr 1/2022 - 194.771,66 EURO, 779.086,64 zł ( według kursu 1 euro = 4,00 zł)
Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie wyboru poszczególnych operacji do dofinansowania.
Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/31/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/1 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/32/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/2 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).
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Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/33/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/3 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/34/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/4 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
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b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/35/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/5 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego
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Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/36/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/6 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/37/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/7 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-
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Grupy interesów
sektora
publicznego

3

37,5

-

-

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/38/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/8 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/39/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/9 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
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gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/40/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/10 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/41/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/11 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
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b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/42/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/12 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego
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Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/43/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/13 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/44/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/14 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
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publicznego

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/45/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/15 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/46/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/16 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-
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mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/47/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/17 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/48/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/18 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
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„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/49/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/19 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/50/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/20 do dofinansowania
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Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/51/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/21 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
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publicznego

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/52/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/22 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/53/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/23 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-
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społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/54/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/24 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/55/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/25 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).
Sektor

Liczba

Skład

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA
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przedstawicieli

%

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/56/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/26 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/57/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/27 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
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„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/58/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji zarejestrowanej pod nr 2022/TP/28 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

ZATWIERDZENIE LISTY OPERACJI WYBRANYCH
Opiekun procesu – Anna Pawlak sporządziła listę operacji wybranych do dofinansowania i przedłożyła
Przewodniczącemu Rady. 11 operacji, które uzyskały najwyższą punktację zmieściło się w limicie środków
określonym w ogłoszeniu naboru. 1 operacja nie uzyskała minimum punktowego. 16 operacji nie zmieściło
się w limicie środków.
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Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/59/RS/2022 w sprawie
zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

PROCERURA OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA: 19.2 WSPARCIE NA WDRAŻANIE
OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ PROGRAMU ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
2.2.1 - OCHRONA, ROZWÓJ I PROMOCJA PRODUKTÓW, DZIEDZICTWA LOKALNEGO ORAZ OBSZARU ZAKOLA DOLNEJ
WISŁY ( 1 OPERACJA WŁASNA)

Przewodniczący poinformował, że opracja własna zatytułowana „Łączy nas Wisła - czyli nadwiślańskie
dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły” pod nr 01/OW/2021 została objęta wnioskiem o dofinansowanie
przygotowanym przez Zarząd LGD we współpracy z Biurem LGD. Wnioskodawcą w ramach procedury
naboru oceny operacji własnej jest Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”.
Na ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej opublikowane na stronie WWW LGD w dniu 30.12.2021 r.
w terminie określonym w ogłoszeniu nie zgłosił się żaden podmiot zewnętrzny chętny do jej realizacji.
DEKLARACJE POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI
Opiekun procesu – Anna Pawlak rozdała członkom Rady druki Deklaracji poufności i bezstronności, które
następnie zostały wypełnione przez wszystkich członków Rady biorących udział w posiedzeniu.
GRUPY INTERESU
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Przewodnicząca Rady LGD zarządził ustalenie grup interesów – ustalenie więzów wspólnych interesów lub
korzyści.
W drodze dyskusji oraz analizy członkowie Rady ustalili, iż w kontekście LSR, jej celów, przedsięwzięć
i grup docelowych oraz w tematycznym zakresie ocenianych operacji poza grupą interesów sektora
publicznego nie reprezentują innych wspólnych grup interesów.

Grupa interesu

Liczba
przedstawicieli

Skład %

Grupa interesu sektora
publicznego

3
Wojciech Fałczyk
Małgorzata
Sadurska
Paweł Marwitz

37,5 %

REJESTR INTERESÓW
Na podstawie deklaracjach poufności i bezstronności wypełnionych przez członków Rady oraz dyskusji nad
ewentualnymi powiązaniami członków Rady i Wnioskodawcy, opiekun procesu – Anna Pawlak wypełniła
rejestr interesów, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Nie stwierdzono powiązań
członków Rady z Wnioskodawcą.
Opiekun procesu przypomniała o zapisach Regulaminu, mówiących o tym, że na poziomie podejmowania
decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie
posiada więcej niż 49 % praw głosu oraz co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru
pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. Na podstawie listy obecności oraz analizy
liczby osób reprezentujących grupę interesu władzy publicznej nie stwierdzono zachwiania wymaganych
parytetów, tym samym wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu mogli wziąć udział w procesie
podejmowania decyzji.
OCENA ZGODNOŚCI WNIOSKÓW Z LSR
Członkowie Rady LGD na podstawie Kart weryfikacji wstępnej wypełnionych przez pracowników biura LGD
dokonali oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2022 w zakresie zgodności operacji
z LSR.
Znak sprawy: 01/OW/2021
Wnioskodawca: Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
Tytuł operacji: „Łączy nas Wisła - czyli nadwiślańskie dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły”
Pracownicy Biura omówili wniosek. Przedstawili zadania zaplanowane w ramach projektu.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zgodnością operacji włąsnej z Lokalną Strategią Rozwoju. Po
zakończeniu dyskusji Rada przeszła do procedury głosowania w sprawie zgodności operacji z Lokalną
Strategią Rozwoju poprzez wypełnienie Kart oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju.
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Po wypełnieniu kart przez członków rady, Sekretarz Rady Wojciech Fałczyk wraz z pracownikami biura LGD
– zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie
wypełnione, wszyscy członkowie Rady wskazali, że operacja jest zgodna z LSR.
Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła i poddała pod głosowanie uchwałę nr I/60/RS/2022 w sprawie
zgodności operacji własnej z LSR.
Sprawdzanie zachowania parytetów:
a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI WŁASNEJ Z KRYTERIAMI LOKALNYMI
Znak sprawy: 01/OW/2021
Wnioskodawca: Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
Tytuł operacji: „Łączy nas Wisła - czyli nadwiślańskie dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły”
W związku z pozytywnym wynikiem oceny zgodności operacji własnej z LSR, Rada dokonała oceny
zgodności operacji z lokalnymi kryteriami poprzez wypełnienie Karty oceny operacji z lokalnymi kryteriami.
Po wypełnieniu kart przez członków Rady, Sekretarz Rady zebrał karty, następnie sprawdził ich poprawność
wypełnienia – wszystkie karty zostały poprawnie wypełnione, nie ma rozbieżności w ocenach członków
Rady.
Operacja uzyskała następującą liczbę punktów: 87 (liczba ta jest wynikiem średniej z liczby uzyskanych
punktów przyznanych przez wszystkich oceniających i dokonujących wyboru operacji.) Operacja uzyskała
wymagane minimum punktowe. Wnioskodawca wskazał prawidłową wnioskowaną kwotę dofinansowania.
Przewodniczący Rady LGD przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę nr I/61/RS/2022 w sprawie wyboru
operacji własnej 01/OW/2021 do dofinansowania
Sprawdzanie zachowania parytetów:
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a. na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż
49% praw głosu,
b. co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów niebędących
instytucjami publicznymi.
„Za" głosowało 8 osób (w głosowaniu brało udział 8 osób).

Sektor

Liczba
przedstawicieli

Skład
%

WYŁĄCZENIA

PRZYCZYNA WYŁĄCZENIA

gospodarczy

3

37,5

-

-

mieszkańców

2

25

-

-

publiczny

1

12,5

-

-

społeczny

2

25

-

-

3

37,5

-

-

Grupy interesów
sektora
publicznego

Przewodniczący poinformował o możliwości zabrania głosu, złożenia wniosków i zapytań. Wniosków i
zapytań nie zgłoszono.
W tym miejscu Kierownik biura LGD – Anna Pawlak poinformowała obecnych na posiedzeniu członków
Rady o zapisach Regulaminu Rady wskazujących o otrzymaniu za udział w posiedzeniu Rady diety. Obecni
podczas posiedzenia Rady LGD członkowie Rady otrzymali diety w wysokości 60 zł, Przewodnicząca w
wysokości 120 zł za posiedzenie.
Na tym posiedzenie Rady LGD zostało zamknięte przez Przewodniczącego Rady LGD.
Kijewo Królewskie, 25 kwietnia 2022 r.
Wojciech Fałczyk
....................................................................
Sekretarz Rady LGD - Wojciech Fałczyk

Załączniki:
1. Lista obecności – 1 szt.
2. Deklaracje poufności i bezstronności nabór 1/2022 – 8 szt.
3. Rejestr konfliktu interesów nabór 1/2022 – 1 szt.
4. Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych nabór 1/2022 - 29
5. Uchwały ws zgodności operacji z LSR nabór 1/2022 – 29 szt ,
6. Lista operacji zgodnych z LSR wraz z uchwałą zatwierdzającą tę listę nabór 1/2022 – 1 szt.
7. Uchwały ws wyboru operacji oraz ustalenie kwoty wsparcia nabór 1/2022 – 28 szt.,
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8.
9.
10.
11.
12.

Lista operacji wybranych do dofinansowania wraz z uchwała zatwierdzającą te listę nabór 1/2022 – 1 szt,
Deklaracje poufności i bezstronności operacja własna 01/OW/2021 – 1 szt.
Rejestr konfliktu interesów operacja własna 01/OW/2022 – 1 szt.
Uchwała w sprawie zgodności operacji własnej 01/OW/2021 z LSR
Uchwała w sprawie wyboru operacji własnej 01/OW/2021
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