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Łapanów, 20.03.2017 r.  

 

PROTOKÓŁ 

Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA  

DZIAŁANIA  „DOLINA RABY” 

 

 

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” odbyło się w dniu 

20.03.2017 r. o godzinie 16.00 w Domu Kultury w Łapanowie. 

Przedmiotowe posiedzenie dotyczyło następujących naborów: 

 1/2017 –  rozwój działalności gospodarczej (Przedsięwzięcie nr 2.1.2 „Żywność 

tradycyjna”). 

 2/2017 –  rozwój działalności gospodarczej (Przedsięwzięcie 2.2.2 Rozwój działalności 

gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki. 

 3/2017 –  rozwój działalności gospodarczej (Przedsięwzięcie 2.3.2 „Pozostała 

działalność”). 

 

Przed otwarciem posiedzenia, Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na 

liście obecności. Obecni członkowie Rady według listy obecności stanowiącej załącznik do 

niniejszego protokołu. Ponadto na posiedzeniu obecni byli Krzysztof Kwatera – Prezes 

Zarządu LGD, Pracownicy Biura – Patryk Paszkot i Katarzyna Kołodziej,  oraz koordynator 

zespołu konkursowego – Janusz Pazdan, ekspert zewnętrzny. 

 

 Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Podpisanie deklaracji poufności i uzupełnienie rejestru interesów. 

3. Zapoznanie się z listą złożonych wniosków oraz podpisanie deklaracji bezstronności. 

4. Sprawdzenie quorum i parytetów. 

5. Wybór Sekretarza Posiedzenia. 

6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

7. Omówienie sposobu przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów. 

8. Omówienie wniosków złożonych w ramach naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017. 

9. Zapoznanie się z propozycją Zespołu Konkursowego dotyczącą oceny wstępnej oraz 

oceny według lokalnych kryteriów wyboru. 

10. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017,  

w zakresie oceny wstępnej oraz lokalnych kryteriów wyboru. 

11. Ustalenie list rankingowych. 

12. Podjęcie Uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia. 

13. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

14. Zamknięcie obrad. 
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Przebieg posiedzenia:  

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia  

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady – Tadeusz Olszewski. Przewodniczący powitał 

zebranych i podziękował za przybycie. 

 

Ad. 2 Podpisanie deklaracji poufności 

Członkowie Rady, którzy nie uczynili tego wcześniej wypełnili deklarację poufności, oraz 

oświadczenie na potrzeby określenia grup interesu i oddali je Przewodniczącemu Rady. Na tej 

podstawie uzupełniono rejestr interesów. 

 

Ad. 3 Zapoznanie się z listą złożonych wniosków oraz podpisanie deklaracji bezstronności. 

Członkowie Rady zapoznali się z listą złożonych wniosków oraz podpisali deklaracje 

bezstronności. 

Przewodniczący przed przystąpieniem do omawiania wniosków o przyznanie pomocy, 

dokonał analizy złożonych przez członków deklaracji bezstronności oraz rejestru interesów. 

Następnie wskazał Członków Rady podlegających wyłączeniu z oceny, ze względu na 

wykazane powiązania w deklaracjach bezstronności.  

1) Pan Tomasz Nowak – wyłączony z wszelkich prac w związku z oceną operacji nr LGD DR 

– 1/3/2017 ze względu na fakt bycia Wnioskodawcą przedmiotowej operacji 

2) Pani Ada Długosz - wyłączony z wszelkich prac w związku z oceną operacji nr LGD DR – 

2/1/2017 ze względu na fakt bycia Wnioskodawcą przedmiotowej operacji. 

3) Pan Piotr Mucha – wyłączony z wszelkich prac w związku z oceną operacji nr LGD DR – 

1/1/2017 ze względu na fakt spokrewnienia z Wnioskodawcą. 

Przewodniczący Rady zwrócił się następnie do członków Rady z pytaniem dotyczącym 

posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności innych niż wskazane 

powyżej, które mogą budzić wątpliwości co do bezstronności któregokolwiek z nich w trakcie 

prac nad oceną operacji. W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego nie zgłoszono żadnych 

innych okoliczności. 

 

Ad. 4. Sprawdzenie quorum i parytetów.  

Pan Tadeusz Olszewski na podstawie listy obecności ustalił quorum. Obecni – 17 osób - 

według listy obecności.  

Przewodniczący poinformował, że 6 członków Rady nie złożyło oświadczeń na potrzeby 

określenia grup interesu w związku z oceną i wyborem operacji do finansowania w ramach 

RLKS, dlatego też nie zostali ujęci w rejestrze interesów (w rejestrze widnieje 18 członków 

Rady). W związku z powyższym Przewodniczący zobowiązał Biuro LGD do niezwłocznego 

ponownego poinformowania tych członków o konieczności przedłożenia przedmiotowego 

oświadczenia najpóźniej na kolejne posiedzenie Rady LGD. Na podstawie Rejestru Interesów 

określono następujące grupy interesu: 

1) Podstawową (tożsamą z sektorami):  

Sektora Publicznego – 6 osoby – 35,29 %  

Sektora Społecznego – 6 osoby – 35,29 %  
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Sektora Gospodarczego – 4 osoby – 23,53 % 

Wśród członków rady obecnych na posiedzeniu znajdują się jeszcze mieszkańcy  ( 1 osoba – 

5,88 %), którzy nie zaliczani są do sektorów oraz grup interesów. 

Innych grup interesu nie stwierdzano. 

Dodatkowo zgodnie z § 6 Regulaminu Rady Przewodniczący poinformował, że zachowane są 

parytety sektorowe.  

 

Ad. 5 Wybór Sekretarza Posiedzenia.  

Przewodniczący poprosił o zgłoszenie kandydatur na wybór Sekretarz Posiedzenia. 

Członkowie Rady zaproponowali aby Sekretarzem Posiedzenia została Pani Maria Węglarz, 

która nie wyraził sprzeciwu. Zatem zgodnie z §16 ust.1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia 

przystąpiono do podjęcia Uchwały proceduralnej w sprawie wyboru Sekretarza Posiedzenia 

Rady, o następującej treści:  

 

Uchwała proceduralna w sprawie wyboru Sekretarza Posiedzenia Rady:  

Na podstawie § 8 ust.3 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Dolina Raby”, uchwala się, co następuje: 

§1. 

1. Dokonuje się wyboru Sekretarza Posiedzenia Rady w osobie Pani Marii Węglarz. 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Quorum zostało zachowane.  

 

Ad.6 Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

Pan Tadeusz Olszewski  odczytał proponowany porządek obrad, jednocześnie poddał pod 

propozycję zmianę w porządku obrad w zakresie dodania jako 13 punktu „Ocena operacji 

własnej LGD „Dolina Raby”.  Propozycja została przyjęta jednomyślnie zatem przystąpiono 

do podjęcia Uchwały proceduralnej w sprawie zatwierdzenia porządku obrad na posiedzeniu 

Rady, o następującej treści:  

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia porządku obrad na posiedzeniu Rady:  

Na podstawie §16 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Dolina Raby”, uchwala się, co następuje: 

§1. 

Zatwierdza się porządek obrad na  posiedzeniu Rady w dniu 20.03.2017 r.,  

o następującej treści:  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Podpisanie deklaracji poufności i uzupełnienie rejestru interesów. 

3. Zapoznanie się z listą złożonych wniosków oraz podpisanie deklaracji bezstronności. 

4. Sprawdzenie quorum i parytetów. 
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5. Wybór Sekretarza Posiedzenia. 

6. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

7. Omówienie sposobu przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów. 

8. Omówienie wniosków złożonych w ramach naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017. 

9. Zapoznanie się z propozycją Zespołu Konkursowego dotyczącą oceny wstępnej oraz 

oceny według lokalnych kryteriów wyboru. 

10. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017,  

w zakresie oceny wstępnej oraz lokalnych kryteriów wyboru. 

11. Ustalenie list rankingowych. 

12. Podjęcie Uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia. 

13. Ocena operacji własnej LGD „Dolina Raby” 

14. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

15. Zamknięcie obrad. 
 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Quorum zostało zachowane.  

 

Ad.7 Omówienie sposobu przyznawania punktacji w ramach poszczególnych kryteriów 

Przewodniczący przystąpił do omówienia sposobu przyznawania punktacji w ramach 

poszczególnych kryteriów. Przewodniczący podkreślił, że członkowie Rady zobowiązani są 

do jednolitego podejścia w sposobie przyznawania punktacji, na podstawie konkretnych 

zapisów we wniosku. Źródła weryfikacji poszczególnych kryteriów zostały określone  

w karcie oceny wstępnej oraz karcie oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, na 

podstawie których będą ocenianie złożone wnioski w ramach podejmowania działalności 

gospodarczej.   

Ad.8 Omówienie wniosków złożonych w ramach naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017. 

Przewodniczący poprosił pracowników Biura LGD o krótkie omówienie złożonych wniosków 

złożonych w ramach przedmiotowych naborów.  

Ad.9 Zapoznanie się z propozycją Zespołu Konkursowego dotyczącą oceny wstępnej oraz 

oceny według lokalnych kryteriów wyboru.  

Przewodniczący oddał głos koordynatorowi zespołu konkursowego – Januszowi Pazdanowi, 

który dokonał  ogólnego podsumowania prac zespołu konkursowego dotyczących oceny 

wstępnej oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru. Koordynator poinformował, że 

szczegółowe omówienie będzie prezentowane przy pracach nad każdym z wniosków.  

Ad.10 Ocena wniosków złożonych w ramach naborów 1/2017, 2/2017, 3/2017 w zakresie 

oceny wstępnej oraz lokalnych kryteriów wyboru. 
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I. Przystąpiono do oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 

1/2017.  

Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków: 

1.  

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Grzegorz Mucha 

P.O.W. Kamionna 

Zakup urządzeń prasy taśmowej, myjki do 

owoców i warzyw oraz etykieciarki 
1/1/2017 

 

Salę posiedzeń opuścił Piotr Mucha na czas omawiania i oceny wniosku, z uwagi na 

przesłankę co do zachowania bezstronności.   

a) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca oceny 

wstępnej) przystąpiła do oceny. Przewodniczący zarządził dyskusję nad poszczególnymi 

etapami oceny wstępnej. Do przeprowadzonej oceny wstępnej nie wniesiono uwag. Następnie 

przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja spełnia warunki wstępnej oceny 

wniosku o przyznanie pomocy.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 15 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny wstępnej, która została podpisana przez 

Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

b) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca kryteriów 

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodniczący zarządził dyskusję 

nad każdym kryterium wyboru operacji. Ze względu na brak rozbieżności w ocenie, 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 25 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 15 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, która 

została podpisana przez Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 12 lit. h Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych 

przez podmioty inne niż LGD, przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia zasadnej w świetle 

przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. wraz 

z późniejszymi zmianami oraz postanowień LSR i Procedurą wyboru i oceny operacji  

w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD.   

Uznano, że kwota wskazana we wniosku jest zasadna. Weryfikacji ustalonej kwoty dokonał 

Przewodniczący Rady, stwierdzając jej poprawność a następnie zarządził głosowanie  

w sprawie akceptacji ustalonej kwoty. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 15 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  
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2.  

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Ada Długosz 

CAFFETON 

 Ada Długosz CAFFETON - zmechanizowanie 

linii produkcji w celu zwiększenia wydajności 

wypieków cukierniczych i piekarniczych 

2/1/2017   

 

Salę posiedzeń opuściła Ada Długosz na czas omawiania i oceny wniosku, z uwagi na 

przesłankę co do zachowania bezstronności.   

a) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca oceny 

wstępnej) przystąpiła do oceny. Przewodniczący zarządził dyskusję nad poszczególnymi 

etapami oceny wstępnej. Do przeprowadzonej oceny wstępnej nie wniesiono uwag. Następnie 

przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja spełnia warunki wstępnej oceny 

wniosku o przyznanie pomocy.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 15 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny wstępnej, która została podpisana przez 

Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

b) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca kryteriów 

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodniczący zarządził dyskusję 

nad każdym kryterium wyboru operacji. Ze względu na brak rozbieżności w ocenie, 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania Rady przyznano operacji 29 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 15 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, która 

została podpisana przez Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 12 lit. h Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych 

przez podmioty inne niż LGD, przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia zasadnej w świetle 

przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. wraz 

z późniejszymi zmianami oraz postanowień LSR i Procedurą wyboru i oceny operacji  

w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD.  Uznano, że kwota wskazana 

we wniosku jest zasadna. Weryfikacji ustalonej kwoty dokonał Przewodniczący Rady, 

stwierdzając jej poprawność a następnie zarządził głosowanie w sprawie akceptacji ustalonej 

kwoty. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 15 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  
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Na posiedzenia Rady dotarł Józef Mroczek. Złożył deklarację poufności oraz wypełnił 

oświadczenie na potrzeby określenia grup interesu. Wypełnił również deklarację 

bezstronności.  Pomimo zwiększenia się na sali ilości członków Rady stosowne parytety oraz 

rozkład grup interesów zostały zachowane w zakresie obowiązujących granic.  

 

Sektor Publiczny – 7 osób – 38,89 % 

Sektor Społeczny – 6 osób – 33,33 % 

Sektor Gospodarczy – 4 osoby – 23,53 % 

Mieszkańcy – 1 osoba – 5,88 % 

 

Kontynuowano ocenę 

3.  

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

 Firma Handlowo 

Usługowo 

Produkcyjna MARTA 

MAREK WANAT 

 Rozwój przedsiębiorstwa FHUP MARTA 

MAREK WANAT 
3/1/2017 

 

 

a) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca oceny 

wstępnej) przystąpiła do oceny. Przewodniczący zarządził dyskusję nad poszczególnymi 

etapami oceny wstępnej. Do przeprowadzonej oceny wstępnej nie wniesiono uwag. Następnie 

przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja spełnia warunki wstępnej oceny 

wniosku o przyznanie pomocy.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 2 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny wstępnej, która została podpisana przez 

Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

b) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca kryteriów 

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodniczący zarządził dyskusję 

nad każdym kryterium wyboru operacji. Ze względu na brak rozbieżności w ocenie, 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 21 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 2 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, która 

została podpisana przez Przewodniczącego oraz Sekretarza.  
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4.  

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Dawid Pieprzyk 

Garma- mix 

Rozwój przedsiębiorstwa Dawid Pieprzyk 

Garma-mix 
4/1/2017 

 

a) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca oceny 

wstępnej) przystąpiła do oceny. Przewodniczący zarządził dyskusję nad poszczególnymi 

etapami oceny wstępnej. Do przeprowadzonej oceny wstępnej nie wniesiono uwag. Następnie 

przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja spełnia warunki wstępnej oceny 

wniosku o przyznanie pomocy.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 2 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny wstępnej, która została podpisana przez 

Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

b) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca kryteriów 

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodniczący zarządził dyskusję 

nad każdym kryterium wyboru operacji. Ze względu na brak rozbieżności w ocenie, 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 20 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 1 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 2 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, która 

została podpisana przez Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

 

5.  

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

FIRMA "MAGI" S.C. 

Maria Zdebska, 

Agnieszka Gomułka 

Zwiększenie możliwości wprowadzenia na 

rynek wyrobów tradycyjnych oferowanych 

przez firmę MAGI poprzez budowę 

nowoczesnego i proekologicznego zaplecza 

produkcyjnego i magazynowego oraz 

uruchomienie innowacyjnej, bezpośredniej 

sprzedaży "KOGUTEK- PROSTO ZE WSI" 

5/1/2017 

   

a) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca oceny 

wstępnej) przystąpiła do oceny. Przewodniczący zarządził dyskusję nad poszczególnymi 

etapami oceny wstępnej. Do przeprowadzonej oceny wstępnej nie wniesiono uwag. Następnie 

przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja spełnia warunki wstępnej oceny 

wniosku o przyznanie pomocy.  
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Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 2 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny wstępnej, która została podpisana przez 

Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

b) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca kryteriów 

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodniczący zarządził dyskusję 

nad każdym kryterium wyboru operacji. Ze względu na brak rozbieżności w ocenie, 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 29 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 2 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, która 

została podpisana przez Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 12 lit. h Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych 

przez podmioty inne niż LGD, przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia zasadnej w świetle 

przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. wraz 

z późniejszymi zmianami oraz postanowień LSR i Procedurą wyboru i oceny operacji  

w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD.   

Uznano, że kwota wskazana we wniosku jest zasadna. Weryfikacji ustalonej kwoty dokonał 

Przewodniczący Rady, stwierdzając jej poprawność a następnie zarządził głosowanie  

w sprawie akceptacji ustalonej kwoty. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 2 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

 

II. Następnie przystąpiono do oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w 

ramach naboru 2/2017. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków: 

1. 

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

 Siwek Sławomir 

Usługi Ogólno-

Budowlane "TIP-

TOP" 

Realizacja multimedialnego przedsięwzięcia 

historyczno-edukacyjnego na Zamku w Nowym 

Wiśniczu 

1/2/2017 

 

a) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca oceny 

wstępnej) przystąpiła do oceny. Przewodniczący zarządził dyskusję nad poszczególnymi 

etapami oceny wstępnej. Do przeprowadzonej oceny wstępnej nie wniesiono uwag. Następnie 

przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja spełnia warunki wstępnej oceny 

wniosku o przyznanie pomocy.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 
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Za: 18 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny wstępnej, która została podpisana przez 

Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

b) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca kryteriów 

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodniczący zarządził dyskusję 

nad każdym kryterium wyboru operacji. Ze względu na brak rozbieżności w ocenie, 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 25 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 18 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, która 

została podpisana przez Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 12 lit. h Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych 

przez podmioty inne niż LGD, przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia zasadnej w świetle 

przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. wraz 

z późniejszymi zmianami oraz postanowień LSR i Procedurą wyboru i oceny operacji  

w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD.   

Uznano, że kwota wskazana we wniosku jest zasadna. Weryfikacji ustalonej kwoty dokonał 

Przewodniczący Rady, stwierdzając jej poprawność a następnie zarządził głosowanie  

w sprawie akceptacji ustalonej kwoty. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 18 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

 

III. Następnie przystąpiono do oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w 

ramach naboru 3/2017. Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia 

wniosków: 

1. 

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Tomasz Nowak Firma 

Handlowo Usługowa- 

Nowak 

Tomasz Nowak Firma Handlowo Usługowa - 

Nowak - Rozwój działalności poprzez 

zwiększenie parku maszynowego 

1/3/2017 

 

Salę posiedzeń opuścił Tomasz Nowak na czas omawiania i oceny wniosku, z uwagi 

na przesłankę co do zachowania bezstronności.   

a) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca oceny 

wstępnej) przystąpiła do oceny. Przewodniczący zarządził dyskusję nad poszczególnymi 

etapami oceny wstępnej. Do przeprowadzonej oceny wstępnej nie wniesiono uwag. Następnie 

przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja spełnia warunki wstępnej oceny 

wniosku o przyznanie pomocy.  
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Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 17 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny wstępnej, która została podpisana przez 

Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

b) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca kryteriów 

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodniczący zarządził dyskusję 

nad każdym kryterium wyboru operacji. Ze względu na brak rozbieżności w ocenie, 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 29 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 17 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, która 

została podpisana przez Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 12 lit. h Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych 

przez podmioty inne niż LGD, przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia zasadnej w świetle 

przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. wraz 

z późniejszymi zmianami oraz postanowień LSR i Procedurą wyboru i oceny operacji  

w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD.   

 

Uznano, że kwota wskazana we wniosku jest nieracjonalna. Koordynator Zespołu 

Konkursowego poinformował członków Rady, że podczas spotkania Zespołu Konkursowego 

w dniu 9 marca 2017 r. członkowie Zespołu mieli wątpliwości co do wysokości 

zaproponowanego przez Wnioskodawcę kosztu ładowarki kołowej. W związku z czym 

wystąpiono do firmy Norden Maszyny Budowlane o przedstawienie oferty na ładowarkę 

kolową o przedstawionych przez Wnioskodawcę parametrach. Do Biura LGD w dniu 14 

marca 2017 r. wpłynęła oferta o 2000,00 zł niższa niż zaproponowana kwota przez 

Wnioskodawcę we wniosku. Po przedstawieniu Radzie opinii Zespołu oraz oferty Rada 

uznała, że kwota wsparcia wskazana we wniosku jest za wysoka. W związku z czym 

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia na poziomie 

198 000,00 zł.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 17 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

 

2.  

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Joanna Zagól 

Stomatologia- 

Implantologia 

Stomatologia- Implantologia Joanna Zagól 

Innowacyjna diagnostyka 
2/3/2017 
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a) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca oceny 

wstępnej) przystąpiła do oceny. Przewodniczący zarządził dyskusję nad poszczególnymi 

etapami oceny wstępnej. Do przeprowadzonej oceny wstępnej nie wniesiono uwag. Następnie 

przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja spełnia warunki wstępnej oceny 

wniosku o przyznanie pomocy.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 17 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny wstępnej, która została podpisana przez 

Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

b) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca kryteriów 

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodniczący zarządził dyskusję 

nad każdym kryterium wyboru operacji. Ze względu na brak rozbieżności w ocenie, 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 26 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 17 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, która 

została podpisana przez Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 12 lit. h Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych 

przez podmioty inne niż LGD, przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia zasadnej w świetle 

przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. wraz 

z późniejszymi zmianami oraz postanowień LSR i Procedurą wyboru i oceny operacji  

w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD.   

Uznano, że kwota wskazana we wniosku jest zasadna. Weryfikacji ustalonej kwoty dokonał 

Przewodniczący Rady, stwierdzając jej poprawność a następnie zarządził głosowanie  

w sprawie akceptacji ustalonej kwoty. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 17 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

 

3. 

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Hydraulika Siłowa 

Maszyn "Pionier" 

Spółka Cywilna 

Hydraulika Siłowa Maszyn Pionier Dariusz 

Wolko, Bolesław Zagól- innowacyjna 

technologia regeneracji konwerterów 

3/3/2017 

 

a) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca oceny 

wstępnej) przystąpiła do oceny. Przewodniczący zarządził dyskusję nad poszczególnymi 

etapami oceny wstępnej. Do przeprowadzonej oceny wstępnej nie wniesiono uwag. Następnie 
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przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja spełnia warunki wstępnej oceny 

wniosku o przyznanie pomocy.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 17 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny wstępnej, która została podpisana przez 

Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

b) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca kryteriów 

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodniczący zarządził dyskusję 

nad każdym kryterium wyboru operacji. Ze względu na brak rozbieżności w ocenie, 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 30 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 17 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, która 

została podpisana przez Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 12 lit. h Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych 

przez podmioty inne niż LGD, przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia zasadnej w świetle 

przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. wraz 

z późniejszymi zmianami oraz postanowień LSR i Procedurą wyboru i oceny operacji  

w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD.   

Uznano, że kwota wskazana we wniosku jest zasadna. Weryfikacji ustalonej kwoty dokonał 

Przewodniczący Rady, stwierdzając jej poprawność a następnie zarządził głosowanie  

w sprawie akceptacji ustalonej kwoty. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 17 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

 

4. 

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Przedsiębiorstwo 

Usługowo Handlowe 

"FAINNER" Mariusz 

Plewa 

Dynamiczny wzrost konkurencyjności firmy 

FAINNER poprzez wdrożenie do oferty 

innowacyjnych produktów kamieniarskich z 

branży wykończenia i aranżacji wnętrz 

4/3/2017 

 

a) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca oceny 

wstępnej) przystąpiła do oceny. Przewodniczący zarządził dyskusję nad poszczególnymi 

etapami oceny wstępnej. Do przeprowadzonej oceny wstępnej nie wniesiono uwag. Następnie 

przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja spełnia warunki wstępnej oceny 

wniosku o przyznanie pomocy.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 
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Za: 17 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny wstępnej, która została podpisana przez 

Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

b) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca kryteriów 

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodniczący zarządził dyskusję 

nad każdym kryterium wyboru operacji. Ze względu na brak rozbieżności w ocenie, 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 23 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 17 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, która 

została podpisana przez Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 12 lit. h Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych 

przez podmioty inne niż LGD, przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia zasadnej w świetle 

przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. wraz 

z późniejszymi zmianami oraz postanowień LSR i Procedurą wyboru i oceny operacji  

w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD.   

Uznano, że kwota wskazana we wniosku jest zasadna. Weryfikacji ustalonej kwoty dokonał 

Przewodniczący Rady, stwierdzając jej poprawność a następnie zarządził głosowanie  

w sprawie akceptacji ustalonej kwoty. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 17 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

 

5. 

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Wojciech Krawczyk 

KRAWCZYK 

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup 

nowoczesnych maszyn budowlanych i 

wprowadzenie na rynek nowych usług 

5/3/2017 

 

a) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca oceny 

wstępnej) przystąpiła do oceny. Przewodniczący zarządził dyskusję nad poszczególnymi 

etapami oceny wstępnej. Do przeprowadzonej oceny wstępnej nie wniesiono uwag. Następnie 

przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja spełnia warunki wstępnej oceny 

wniosku o przyznanie pomocy.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 17 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny wstępnej, która została podpisana przez 

Przewodniczącego oraz Sekretarza.  
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b) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca kryteriów 

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodniczący zarządził dyskusję 

nad każdym kryterium wyboru operacji. Ze względu na brak rozbieżności w ocenie, 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 30 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 17 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, która 

została podpisana przez Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 12 lit. h Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych 

przez podmioty inne niż LGD, przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia zasadnej w świetle 

przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. wraz 

z późniejszymi zmianami oraz postanowień LSR i Procedurą wyboru i oceny operacji  

w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD.   

Uznano, że kwota wskazana we wniosku jest zasadna. Weryfikacji ustalonej kwoty dokonał 

Przewodniczący Rady, stwierdzając jej poprawność a następnie zarządził głosowanie  

w sprawie akceptacji ustalonej kwoty. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 17 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

 

Posiedzenia Rady opuścił Pan Henryk Gawor o czym poinformował Przewodniczącego Rady. 

Pomimo zmniejszenia się na sali ilości członków Rady stosowne parytety oraz rozkład grup 

interesów zostały zachowane w zakresie obowiązujących granic. 

Sektor Publiczny – 6 osób – 35,29 % 

Sektor Społeczny – 6 osób – 35,29 % 

Sektor Gospodarczy – 4 osoby – 23,53 % 

Mieszkańcy – 1 osoba – 5,88 % 

 

Kontynuowano ocenę. 

6. 

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Jan Rudzki Kopanie 

Studni 

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup 

przewoźnej śrubowej sprężarki powietrza i 

wprowadzenie na rynek nowych usług 

6/3/2017 

 

a) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca oceny 

wstępnej) przystąpiła do oceny. Przewodniczący zarządził dyskusję nad poszczególnymi 

etapami oceny wstępnej. Do przeprowadzonej oceny wstępnej nie wniesiono uwag. Następnie 
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przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja spełnia warunki wstępnej oceny 

wniosku o przyznanie pomocy.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny wstępnej, która została podpisana przez 

Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

b) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca kryteriów 

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodniczący zarządził dyskusję 

nad każdym kryterium wyboru operacji. Ze względu na brak rozbieżności w ocenie, 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 16 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 17 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, która 

została podpisana przez Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

 

7. 

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Firma Handlowo- 

Usługowa 

"Konkurent" Łukasz 

Pędzik 

Rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez 

prace wykończeniowe przy budowie budynku 

produkcyjno- biurowego przeznaczonego do 

produkcji domów szkieletowych w tzw. 

systemie kanadyjskim 

7/3/2017 

 

a) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca oceny 

wstępnej) przystąpiła do oceny. Przewodniczący zarządził dyskusję nad poszczególnymi 

etapami oceny wstępnej. Do przeprowadzonej oceny wstępnej nie wniesiono uwag. Następnie 

przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja spełnia warunki wstępnej oceny 

wniosku o przyznanie pomocy.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny wstępnej, która została podpisana przez 

Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

b) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca kryteriów 

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodniczący zarządził dyskusję 

nad każdym kryterium wyboru operacji. Ze względu na brak rozbieżności w ocenie, 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 35 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 
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Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 17 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, która 

została podpisana przez Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 12 lit. h Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych 

przez podmioty inne niż LGD, przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia zasadnej w świetle 

przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. wraz 

z późniejszymi zmianami oraz postanowień LSR i Procedurą wyboru i oceny operacji  

w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD.   

Uznano, że kwota wskazana we wniosku jest zasadna. Weryfikacji ustalonej kwoty dokonał 

Przewodniczący Rady, stwierdzając jej poprawność a następnie zarządził głosowanie  

w sprawie akceptacji ustalonej kwoty. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

 

8. 

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Wojciech Bajor 

"Bajo" 
Zakup automatu strugającego dla firmy Bajo 8/3/2017 

 

a) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca oceny 

wstępnej) przystąpiła do oceny. Przewodniczący zarządził dyskusję nad poszczególnymi 

etapami oceny wstępnej. Do przeprowadzonej oceny wstępnej nie wniesiono uwag. Następnie 

przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja spełnia warunki wstępnej oceny 

wniosku o przyznanie pomocy.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 14 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 3 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny wstępnej, która została podpisana przez 

Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

b) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca kryteriów 

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodniczący zarządził dyskusję 

nad każdym kryterium wyboru operacji. Ze względu na brak rozbieżności w ocenie, 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 18 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 14 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 3 

Quorum i parytety zostały zachowane.  
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Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, która 

została podpisana przez Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

 

9. 

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

EterNet Sp. z o.o. 

Rozwinięcie działalności firmy EterNet Sp. z 

o.o. poprzez uruchomienie usług budowy sieci 

światłowodowych 

9/3/2017 

 

a) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca oceny 

wstępnej) przystąpiła do oceny. Przewodniczący zarządził dyskusję nad poszczególnymi 

etapami oceny wstępnej. Do przeprowadzonej oceny wstępnej nie wniesiono uwag. Następnie 

przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja spełnia warunki wstępnej oceny 

wniosku o przyznanie pomocy.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny wstępnej, która została podpisana przez 

Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

b) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca kryteriów 

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodniczący zarządził dyskusję 

nad każdym kryterium wyboru operacji. Ze względu na brak rozbieżności w ocenie, 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 25 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, która 

została podpisana przez Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 12 lit. h Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych 

przez podmioty inne niż LGD, przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia zasadnej w świetle 

przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. wraz 

z późniejszymi zmianami oraz postanowień LSR i Procedurą wyboru i oceny operacji  

w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD.   

Uznano, że kwota wskazana we wniosku jest zasadna. Weryfikacji ustalonej kwoty dokonał 

Przewodniczący Rady, stwierdzając jej poprawność a następnie zarządził głosowanie  

w sprawie akceptacji ustalonej kwoty. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane. 
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10. 

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Miąsko Sławomir 

P.H.U. "MS - 

BLACH AUTO" 

Rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez 

budowę budynku usługowego przeznaczonego 

na warsztat samochodowy 

10/3/2017 

 

a) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca oceny 

wstępnej) przystąpiła do oceny. Przewodniczący zarządził dyskusję nad poszczególnymi 

etapami oceny wstępnej. Do przeprowadzonej oceny wstępnej nie wniesiono uwag. Następnie 

przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja spełnia warunki wstępnej oceny 

wniosku o przyznanie pomocy.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny wstępnej, która została podpisana przez 

Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

b) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca kryteriów 

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodniczący zarządził dyskusję 

nad każdym kryterium wyboru operacji. Ze względu na brak rozbieżności w ocenie, 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 27 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, która 

została podpisana przez Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 12 lit. h Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych 

przez podmioty inne niż LGD, przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia zasadnej w świetle 

przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. wraz 

z późniejszymi zmianami oraz postanowień LSR i Procedurą wyboru i oceny operacji  

w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD.   

Uznano, że kwota wskazana we wniosku jest zasadna. Weryfikacji ustalonej kwoty dokonał 

Przewodniczący Rady, stwierdzając jej poprawność a następnie zarządził głosowanie  

w sprawie akceptacji ustalonej kwoty. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane. 
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11. 

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Rafał Mikołajek 

Praktyka 

Stomatologiczna 

Rozwój działalności Stomatologia Mikołajek 11/3/2017 

 

a) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca oceny 

wstępnej) przystąpiła do oceny. Przewodniczący zarządził dyskusję nad poszczególnymi 

etapami oceny wstępnej. Do przeprowadzonej oceny wstępnej nie wniesiono uwag. Następnie 

przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja spełnia warunki wstępnej oceny 

wniosku o przyznanie pomocy.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 15 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 2 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny wstępnej, która została podpisana przez 

Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

b) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca kryteriów 

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodniczący zarządził dyskusję 

nad każdym kryterium wyboru operacji. Ze względu na brak rozbieżności w ocenie, 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 28 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 15 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 2 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, która 

została podpisana przez Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 12 lit. h Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych 

przez podmioty inne niż LGD, przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia zasadnej w świetle 

przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. wraz 

z późniejszymi zmianami oraz postanowień LSR i Procedurą wyboru i oceny operacji  

w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD.   

Uznano, że kwota wskazana we wniosku jest zasadna. Weryfikacji ustalonej kwoty dokonał 

Przewodniczący Rady, stwierdzając jej poprawność a następnie zarządził głosowanie  

w sprawie akceptacji ustalonej kwoty. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 15 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 2 

Quorum i parytety zostały zachowane. 
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12. 

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Grupa Inwestor 

Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Rozwinięcie działalności gospodarczej Grupy 

Inwestor Sp. z o.o. poprzez zakup dwóch 

nowoczesnych wózków widłowych oraz pompy 

ciepła 

12/3/2017 

 

a) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca oceny 

wstępnej) przystąpiła do oceny. Przewodniczący zarządził dyskusję nad poszczególnymi 

etapami oceny wstępnej. Do przeprowadzonej oceny wstępnej nie wniesiono uwag. Następnie 

przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja nie spełnia warunki wstępnej oceny 

wniosku o przyznanie pomocy.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny wstępnej, która została podpisana przez 

Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

 

W związku z powyższym wniosek nie podlegał dalszej ocenie. 

 

13. 

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Stanisław Kaja 

Kamieniarstwo 

Ogólne 

Rozwój działalności gospodarczej, poprzez 

modernizację parku maszynowego oraz zakup i 

montaż elektrowni fotowoltaicznej 

13/3/2017 

 

a) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca oceny 

wstępnej) przystąpiła do oceny. Przewodniczący zarządził dyskusję nad poszczególnymi 

etapami oceny wstępnej. Do przeprowadzonej oceny wstępnej nie wniesiono uwag. Następnie 

przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja spełnia warunki wstępnej oceny 

wniosku o przyznanie pomocy.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 14 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 3 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny wstępnej, która została podpisana przez 

Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

b) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca kryteriów 

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodniczący zarządził dyskusję 

nad każdym kryterium wyboru operacji. Ze względu na brak rozbieżności w ocenie, 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  
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W drodze głosowania przyznano operacji 24 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 14 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 3 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, która 

została podpisana przez Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 12 lit. h Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych 

przez podmioty inne niż LGD, przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia zasadnej w świetle 

przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. wraz 

z późniejszymi zmianami oraz postanowień LSR i Procedurą wyboru i oceny operacji  

w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD.   

Uznano, że kwota wskazana we wniosku jest zasadna. Weryfikacji ustalonej kwoty dokonał 

Przewodniczący Rady, stwierdzając jej poprawność a następnie zarządził głosowanie  

w sprawie akceptacji ustalonej kwoty. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 14 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 3 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

 

14. 

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

TOM-DAR-GAZ s.c. 

Wzrost konkurencyjności firmy TOM-DAR-

GAZ s.c. poprzez utworzenie na rynku 

lokalnym innowacyjnej myjni bezdotykowej 

14/3/2017 

 

a) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca oceny 

wstępnej) przystąpiła do oceny. Przewodniczący zarządził dyskusję nad poszczególnymi 

etapami oceny wstępnej. Do przeprowadzonej oceny wstępnej nie wniesiono uwag. Następnie 

przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja spełnia warunki wstępnej oceny 

wniosku o przyznanie pomocy.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny wstępnej, która została podpisana przez 

Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

b) Rada po zapoznaniu się z propozycją oceny Zespołu Konkursowego (dotycząca kryteriów 

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodniczący zarządził dyskusję 

nad każdym kryterium wyboru operacji. Ze względu na brak rozbieżności w ocenie, 

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 26 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 
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Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełnił kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, która 

została podpisana przez Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 12 lit. h Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych 

przez podmioty inne niż LGD, przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia zasadnej w świetle 

przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. wraz 

z późniejszymi zmianami oraz postanowień LSR i Procedurą wyboru i oceny operacji  

w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD.   

Uznano, że kwota wskazana we wniosku jest zasadna. Weryfikacji ustalonej kwoty dokonał 

Przewodniczący Rady, stwierdzając jej poprawność a następnie zarządził głosowanie  

w sprawie akceptacji ustalonej kwoty. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

 

Ad. 11 Ustalenie list rankingowych  

 

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/2017, 2/2017, 3/2017 zostały podsumowane 

przez Przewodniczącego Rady i sekretarza w formie: 

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

zgodnych z LSR; 

b) listy operacji wybranych: 

 objętych wnioskami o przyznanie pomocy, które zostały złożone w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy; 

 zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru 

wniosków o przyznanie pomocy; 

 zgodnych z LSR; 

 które uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny spełnienia 

kryteriów wyboru i zostały wybrane przez LGD do finansowania; 

 zawierającą wskazanie, które z tych operacji mieszczą się w limicie środków 

podanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy na dzień 

przekazania wniosków o przyznania wniosków o przyznanie pomocy do ZW. 

 

Ad. 12 Podjęcie Uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia. 

 

W stosunku do każdej operacji w ramach naboru 1/2017, 2/2017, 3/2017 będącej 

przedmiotem posiedzenia Rady, podjęto decyzję w formie uchwały o wybraniu bądź nie 

wybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.  

Wyniki przyjętych uchwał przedstawiały się następująco:  

Z sali na czas głosowania wychodzi Pan Piotr Mucha z uwagi na złożone oświadczenie  

w przedmiocie bezstronności.  

UCHWAŁA NR IV/17/01 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Dolina Raby”  

w sprawie oceny operacji LGD DR – 1/1/2017  



Strona 24 z 27 
 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 15 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

Z sali na czas głosowania wychodzi Pai Ada Długosz z uwagi na złożone oświadczenie  

w przedmiocie bezstronności.  

 

UCHWAŁA NR IV/17/02 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Dolina Raby”  

w sprawie oceny operacji LGD DR – 2/1/2017 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 15 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

UCHWAŁA NR IV/17/03 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Dolina Raby”  

w sprawie oceny operacji LGD DR – 3/1/2017 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 15 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 2 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

UCHWAŁA NR IV/17/04 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Dolina Raby”  

w sprawie oceny operacji LGD DR – 4/1/2017 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 15 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 2 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

UCHWAŁA NR IV/17/05 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Dolina Raby”  

w sprawie oceny operacji LGD DR – 5/1/2017 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 15 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 2 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

UCHWAŁA NR IV/17/06 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Dolina Raby”  

w sprawie oceny operacji LGD DR – 1/2/2017 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 17 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

Z sali na czas głosowania wychodzi Pan Tomasz Nowak z uwagi na złożone oświadczenie  

w przedmiocie bezstronności.  
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UCHWAŁA NR IV/17/07 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Dolina Raby”  

w sprawie oceny operacji LGD DR – 1/3/2017 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

UCHWAŁA NR IV/17/08 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Dolina Raby”  

w sprawie oceny operacji LGD DR – 2/3/2017 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

UCHWAŁA NR IV/17/09 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Dolina Raby”  

w sprawie oceny operacji LGD DR – 3/3/2017 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

UCHWAŁA NR IV/17/10 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Dolina Raby”  

w sprawie oceny operacji LGD DR – 4/3/2017 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

UCHWAŁA NR IV/17/11 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Dolina Raby”  

w sprawie oceny operacji LGD DR – 5/3/2017 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

UCHWAŁA NR IV/17/12 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Dolina Raby”  

w sprawie oceny operacji LGD DR – 6/3/2017 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

UCHWAŁA NR IV/17/13 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Dolina Raby”  

w sprawie oceny operacji LGD DR – 7/3/2017 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 
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Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

UCHWAŁA NR IV/17/14 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Dolina Raby”  

w sprawie oceny operacji LGD DR – 8/3/2017 

 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

UCHWAŁA NR IV/17/15 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Dolina Raby”  

w sprawie oceny operacji LGD DR – 9/3/2017 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

UCHWAŁA NR IV/17/16 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Dolina Raby”  

w sprawie oceny operacji LGD DR – 10/3/2017 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

UCHWAŁA NR IV/17/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Dolina Raby”  

w sprawie oceny operacji LGD DR – 11/3/2017 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

UCHWAŁA NR IV/17/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Dolina Raby”  

w sprawie oceny operacji LGD DR – 12/3/2017 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

UCHWAŁA NR IV/17/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Dolina Raby”  

w sprawie oceny operacji LGD DR – 13/3/2017 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

UCHWAŁA NR IV/17/20 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Dolina Raby”  

w sprawie oceny operacji LGD DR – 14/3/2017 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 
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Za: 16 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

Ad. 13 Ocena operacji własnej LGD „Dolina Raby” 

Przystąpiono co oceny operacji własnej LGD „Dolina Raby” pn. „Podniesienie wiedzy dla osób 

zainteresowanych podjęciem samodzielnej działalności gospodarczej (nie tylko w branży produkcji 

żywności i napojów)”. Koordynator Zespołu Janusz Pazdan przedstawił propozycję oceny operacji 

według lokalnych kryteriów wyboru. Do przedstawionej propozycji nie wniesiono żadnych uwag.  

W drodze głosowania przyznano operacji 15 punktów w wyniku oceny zgodności z 

kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 17 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

 

UCHWAŁA NR IV/17/21 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ”Dolina Raby”  

w sprawie oceny operacji LGD DR – operacja własna/1 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 17 ; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

 

Ad.14. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

Nie wniesiono. 

 

 

Ad.15 Zakończenie obrad 

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie. 

 

 

 

 

 

 

………………………………      ……………………………. 

Maria Węglarz        Tadeusz Olszewski 

Sekretarz Posiedzenia       Przewodniczący Rady 

 

 


