
                                                                                                     

 
 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

  

Łapanów, 15.11.2022 r.  

PROTOKÓŁ 

Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA  

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  „DOLINA RABY” 

 

 

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

15.11.2022 r. o godzinie 15.30 w Domu Kultury w Łapanowie. 

Przedmiotowe posiedzenie dotyczyło następujących naborów: 

• 4/2022 – zachowanie dziedzictwa lokalnego – przedsięwzięcie 1.1.2 LSR, 

• 5/2022 – zachowanie dziedzictwa lokalnego – przedsięwzięcie 1.1.2 LSR, 

• 6/2022 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej – przedsięwzięcie 1.2.1 LSR, 

• 7/2022 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej – przedsięwzięcie 1.2.1 LSR, 

• 8/2022 – rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej – przedsięwzięcie 1.2.1 LSR, 

• 9/2022 - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej i/lub zachowanie dziedzictwa lokalnego – przedsięwzięcie 

1.2.2 LSR, 

• 10/2022 - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej – przedsięwzięcie 2.2.3 LSR. 

 

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 pracownicy biura: p. Patryk 

Paszkot oraz p. Natalia Wełna oraz Prezes Zarządu p. Jan Marcinek. 

 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 4/2022, 5/2022, 6/2022, 7/2022, 

8/2022, 9/2022, 10/2022. 

9. Zapoznanie się z propozycją Zespołu Konkursowego dotyczącą oceny na zgodność  

z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru. 

10. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów 4/2022, 5/2022, 6/2022, 7/2022, 

8/2022, 9/2022, 10/2022 w zakresie oceny na zgodność z LSR oraz według lokalnych 

kryteriów wyboru. 

11. Ustalenie list rankingowych. 
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12. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia. 

13. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

14. Zamknięcie obrad. 

 

Przebieg posiedzenia:  

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia  

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Pani Lucyna Sułek. Przewodnicząca powitała 

zebranych i podziękowała za przybycie.  

 

Ad. 2 Podpisanie deklaracji poufności i uzupełnienie rejestru interesów. 

 

Wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu wypełnili i podpisali już uprzednio 

deklarację poufności i oświadczenia na potrzeby określenia grup interesu. Przewodnicząca 

zapytała członków Rady obecnych na sali czy od czasu sporządzenia rejestru interesów nie 

zaszły jakieś zmiany u członków Rady w zakresie zatrudnienia, aktywności społecznej i 

gospodarczej, które miałyby wpływ na określenie grup interesu. Troje obecnych na sali 

członków Rady zgłosiło potrzebę ponownego wypełnienie oświadczenia na potrzeby 

określenia grup interesu. W związku ze zmianą w trzech oświadczeniach na potrzeby 

określenia grup interesu dokonano aktualizacji rejestru interesów. 

 

W związku z zapisami wytycznych MRiRW nr 9/2/2021 nakładającymi obowiązek badania 

powiązań członków organu decyzyjnego LGD z wnioskodawcami oraz zachowania z tych 

czynności odpowiedniego śladu rewizyjnego dokonano badania przedmiotowych powiązań w 

oparciu o ogólnodostępne rejestry: 

https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx, 

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html 

https://mojepanstwo.pl/ 

https://www.imsig.pl/szukaj. 

 

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

 

Członkowie Rady zapoznali się z listą złożonych wniosków oraz uzupełnili i podpisali 

deklarację bezstronności. 

Przewodnicząca przed przystąpieniem do omawiania wniosków o przyznanie pomocy, 

dokonała analizy złożonych przez członków deklaracji bezstronności, rejestru interesów oraz 

materiału pochodzącego z badania powiązań członków organu decyzyjnego.  

Przewodnicząca Rady zwróciła się następnie do członków Rady z pytaniem dotyczącym 

posiadania przez nich wiedzy, co do występowania innych okoliczności, które mogą budzić 

wątpliwości, co do bezstronności któregokolwiek z nich w trakcie prac nad oceną operacji.  

W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącej nie zgłoszono dodatkowych wątpliwości. 

 

W związku z powyższym na podstawie w/w analiz i deklaracji bezstronności wykluczeni z 

głosowania zostali: 

https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html
https://mojepanstwo.pl/
https://www.imsig.pl/szukaj
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Wojciech Wrona - wykluczony z wszelkich prac i głosowania nad wnioskiem nr LGD DR – 

1/4/2022 i LGD DR – 2/10/2022 ze względu na fakt pozostawania z podmiotem ubiegającym 

się o przyznanie pomocy w stosunku faktycznym i prawnym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności. 

 

Renata Paruch - wykluczona z wszelkich prac i głosowania nad wnioskiem nr LGD DR – 

1/10/2022 ze względu na fakt pozostawania z podmiotem ubiegającym się o przyznanie 

pomocy w stosunku faktycznym i prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co 

do bezstronności. 

 

Zbigniew Wojas - wykluczony z wszelkich prac i głosowania nad wnioskiem nr LGD DR – 

2/6/2022, LGD DR – 6/9/2022, LGD DR – 3/10/2022 ze względu na fakt pozostawania z 

podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy w stosunku faktycznym i prawnym, który 

może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. 

 

Józef Kowalczyk - wykluczony z wszelkich prac i głosowania nad wnioskiem nr LGD DR – 

1/4/2022 ze względu na fakt pozostawania z podmiotem ubiegającym się o przyznanie 

pomocy w stosunku faktycznym i prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co 

do bezstronności. 

 

Andrzej Śliwa - wykluczony z wszelkich prac i głosowania nad wnioskiem nr LGD DR – 

1/5/2022, LGD DR – 1/6/2022, LGD DR – 2/9/2022 ze względu na fakt pozostawania z 

podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy w stosunku faktycznym i prawnym, który 

może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. 

 

Małgorzata Więckowska - wykluczona z wszelkich prac i głosowania nad wnioskiem nr LGD 

DR – 2/4/2022, LGD DR – 1/8/2022, LGD DR – 4/9/2022 ze względu na fakt pozostawania z 

podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy w stosunku faktycznym i prawnym, który 

może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. 

 

Tadeusz Olszewski - wykluczony z wszelkich prac i głosowania nad wnioskiem nr LGD DR 

– 2/10/2022, LGD DR – 1/10/2022 ze względu na fakt pozostawania z podmiotem 

ubiegającym się o przyznanie pomocy w stosunku faktycznym i prawnym, który może budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. 

 

Lucyna Sułek - wykluczona z wszelkich prac i głosowania nad wnioskiem nr LGD DR – 

2/4/2022 ze względu na fakt pozostawania z podmiotem ubiegającym się o przyznanie 

pomocy w stosunku faktycznym i prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co 

do bezstronności. 

 

Zofia Grabska - wykluczona z wszelkich prac i głosowania nad wnioskiem nr LGD DR – 

1/4/2022, 2/10/2022 ze względu na fakt pozostawania z podmiotem ubiegającym się o 

przyznanie pomocy w stosunku faktycznym i prawnym, który może budzić uzasadnione 

wątpliwości co do bezstronności. 
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Tadeusz Kozioł - wykluczony z wszelkich prac i głosowania nad wnioskiem nr LGD DR – 

4/9/2022 ze względu na fakt pozostawania z podmiotem ubiegającym się o przyznanie 

pomocy w stosunku faktycznym i prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co 

do bezstronności. 

 

Małgorzata Wyroba - wykluczona z wszelkich prac i głosowania nad wnioskiem nr LGD DR 

– 3/9/2022 ze względu na fakt pozostawania z podmiotem ubiegającym się o przyznanie 

pomocy w stosunku faktycznym i prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co 

do bezstronności. 

 

Ad. 4. Sprawdzenie quorum i parytetów.  

 

Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności ustalił quorum. Na liście obecności 

widnieje 15 podpisów, wszystkie osoby obecne na sali. Quorum zostało zachowane. 

 

Na podstawie Rejestru Interesów oraz materiału pochodzącego z badania powiązań członków 

organu decyzyjnego stwierdzono, że władze publiczne, ani żadna z pojedynczych grup 

interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu oraz, że partnerzy niebędący instytucjami 

publicznymi posiadają co najmniej 50% głosów.  

 

Zgodnie z paragraf 6 Regulaminu Rady Przewodnicząca poinformowała, że zachowane są 

parytety.  

 

Ad. 5 Wybór Sekretarza Posiedzenia.  

Przewodnicząca poprosiła o zgłoszenie kandydatur na Sekretarza Posiedzenia. Członkowie 

Rady zaproponowali, aby Sekretarzem Posiedzenia została Pani Maria Węglarz, który nie 

wyraził sprzeciwu. Zatem zgodnie z § 17 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. 

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. 

Przewodnicząca Rady złożyła wniosek o zmianę porządku obrad w związku z wpływem do 

biura LGD prośby beneficjenta o wydanie opinii w sprawie możliwości dokonania zmian w 

umowie przyznania pomocy.  Odczytała proponowany porządek obrad uwzględniający 
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zmianę. 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 §17 ust.1 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Dolina Raby”, uchwala się, co następuje: 

§1. 

Zatwierdza się porządek obrad na  posiedzeniu Rady w dniu 15.11.2022 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. 

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 4/2022, 5/2022, 6/2022, 7/2022, 

8/2022, 9/2022, 10/2022. 

9. Zapoznanie się z propozycją Zespołu Konkursowego dotyczącą oceny na zgodność  

z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru. 

10. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów 4/2022, 5/2022, 6/2022, 7/2022, 

8/2022, 9/2022, 10/2022 w zakresie oceny na zgodność z LSR oraz według lokalnych 

kryteriów wyboru. 

11. Ustalenie list rankingowych. 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości dokonania zmian w 

umowie przyznania pomocy. 

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. 

 

Przewodnicząca przystąpiła do omówienia sposobu przyznawania punktacji w ramach 

poszczególnych kryteriów. Przewodnicząca podkreśliła, 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 

lokalnych kryteriach wyboru, na podstawie których będą ocenianie złożone wnioski  

w ramach poszczególnych naborów. 

   

Ad.8 Omówienie wniosków złożonych w ramach naborów 4/2022, 5/2022, 6/2022, 7/2022, 

8/2022, 9/2022,10/2022. 
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Przewodnicząca poprosiła Kierownika Biura LGD o krótkie omówienie złożonych wniosków 

w ramach przedmiotowych naborów. Wnioski omówił Pan Patryk Paszkot. 

 

Ad.9 Zapoznanie się z propozycją Zespołu Konkursowego dotyczącą oceny na zgodność  

z LSR oraz oceny według lokalnych kryteriów wyboru.  

 

Koordynator Zespołu Konkursowego Pani Lucyna Sułek dokonała ogólnego podsumowania 

prac Zespołu Konkursowego dotyczących oceny na zgodność z LSR oraz oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru. Poinformowała, że szczegółowe omówienie będzie 

prezentowane przy pracach nad każdym z wniosków.  

 

Ad.10 Ocena wniosków złożonych w ramach naborów 4/2022, 5/2022, 6/2022, 7/2022, 

8/2022, 9/2022, 10/2022 w zakresie oceny na zgodność z LSR oraz według lokalnych 

kryteriów wyboru. 

I. Przystąpiono do oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach naboru 

4/2022. 

Operacje podlegały ocenie według kolejności złożenia wniosków: 

1.  

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Koło Gospodyń 

Wiejskich Łąkta Górna 

Organizacja Rodzinnej Majówki celem promowania 

lokalnej kultury i tradycji historycznych w Łąkcie 

Górnej 

LGD DR – 1/4/2022 

 

Salę posiedzeń opuścili:  Zofia Grabska, Józef Kowalczyk, Wojciech Wrona na czas oceny 

projektu ze względu na przesłanki co do zachowania bezstronności. 

 

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

zgodność z LSR) przystąpiła do oceny. Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję nad 

poszczególnymi etapami oceny na zgodność z LSR. Do przeprowadzonej oceny na zgodność 

z LSR nie wniesiono uwag. Następnie przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja 

spełnia warunki oceny na zgodność z LSR.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 12; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny na zgodność z LSR, która została podpisana przez 

Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

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

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodnicząca Rady zarządziła 

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

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  
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W drodze głosowania przyznano operacji 14 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 12; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, 

która została podpisana przez Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 13 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 Przewodnicząca Rady, 

stwierdzając jej poprawność, a następnie zarządziła głosowanie w sprawie akceptacji 

ustalonej kwoty oraz intensywność wsparcia, która wynosić będzie nie więcej niż 100 %. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 12; 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 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Wiśniczu 

Małym 

„Szkoła” zachowania dziedzictwa kulturalnego, 

lokalnego – młodzi strażacy w służbie zachowania 

tradycji lokalnych 

LGD DR – 2/4/2022 

 

Salę posiedzeń opuścili:  Lucyna Sułek i Małgorzata Więckowska na czas oceny projektu ze 

względu na przesłanki co do zachowania bezstronności. 

 

W związku z faktem, iż salę opuściła Przewodnicząca Rady Lucyna Sułek procedowanie tego 

punktu przejął Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Wrona. Ustalono, że dla zachowania 

spójności z pozostałą dokumentacją wszelkie dokumenty związane z oceną w/w operacji 

podpisze Przewodnicząca Rady Pani Lucyna Sułek. 

 

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

zgodność z LSR) przystąpiła do oceny. Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję nad 

poszczególnymi etapami oceny na zgodność z LSR. Do przeprowadzonej oceny na zgodność 

z LSR nie wniesiono uwag. Następnie przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja 

spełnia warunki oceny na zgodność z LSR.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 13; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny na zgodność z LSR, która została podpisana przez 

Przewodniczącą Rady 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. Przewodnicząca Rady zarządziła 

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

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 19 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 13; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, 

która została podpisana przez Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 13 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 Przewodnicząca Rady, 

stwierdzając jej poprawność, a następnie zarządziła głosowanie w sprawie akceptacji 

ustalonej kwoty oraz intensywność wsparcia, która wynosić będzie nie więcej niż 100 %. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 13; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

II.  Następnie przystąpiono do oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach 

naboru 5/2022. 

 

Operacje podlegały ocenie według kolejności złożenia wniosków: 

  1.  

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Stowarzyszenie ARS – 

Akademia, Rozwój, 

Szansa 

„Zakup instrumentów, strojów ludowych oraz 

elementów strojów dla grup regionalnych 

działających na terenie gminy Łapanów” 

LGD DR – 1/5/2022 

 

Salę posiedzeń opuścił Andrzej Śliwa na czas oceny projektu ze względu na przesłanki co do 

zachowania bezstronności. 

 

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

zgodność z LSR) przystąpiła do oceny. Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję nad 

poszczególnymi etapami oceny na zgodność z LSR. Do przeprowadzonej oceny na zgodność 

z LSR nie wniesiono uwag. Następnie przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja 

spełnia warunki oceny na zgodność z LSR.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 14; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 
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Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny na zgodność z LSR, która została podpisana przez 

Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

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

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodnicząca Rady zarządziła 

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

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 17 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, 

która została podpisana przez Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 13 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 Przewodnicząca Rady, 

stwierdzając jej poprawność, a następnie zarządziła głosowanie w sprawie akceptacji 

ustalonej kwoty oraz intensywność wsparcia, która wynosić będzie nie więcej niż 100 %. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 14; 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 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Bodzanowie 

„Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz szerzenie 

lokalnej kultury i tradycji regionalnych poprzez 

zakup niezbędnego wyposażenia kuchni w budynku 

OSP Bodzanów oraz wyposażenia plenerowego” 

LGD DR – 2/5/2022 

 

Nikt nie jest wykluczony z głosowania. 

 

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

zgodność z LSR) przystąpiła do oceny. Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję nad 

poszczególnymi etapami oceny na zgodność z LSR. Do przeprowadzonej oceny na zgodność 

z LSR nie wniesiono uwag. Następnie przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja 

spełnia warunki oceny na zgodność z LSR.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  
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Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny na zgodność z LSR, która została podpisana przez 

Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

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

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodnicząca Rady zarządziła 

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

Przewodnicząca Rady zarządziła 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: 15; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, 

która została podpisana przez Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 13 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 Przewodnicząca Rady, 

stwierdzając jej poprawność, a następnie zarządziła głosowanie w sprawie akceptacji 

ustalonej kwoty oraz intensywność wsparcia, która wynosić będzie nie więcej niż 100 %. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 15; 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 

Fundacja Plenerownia „Mapka i apka zawsze z tobą na szlaku” LGD DR – 3/5/2022 

 

Nikt nie jest wykluczony z głosowania. 

 

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

zgodność z LSR) przystąpiła do oceny. Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję nad 

poszczególnymi etapami oceny na zgodność z LSR. Do przeprowadzonej oceny na zgodność 

z LSR nie wniesiono uwag. Następnie przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja 

spełnia warunki oceny na zgodność z LSR.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny na zgodność z LSR, która została podpisana przez 

Przewodniczącą Rady 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. Przewodnicząca Rady zarządziła 

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

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 13 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, 

która została podpisana przez Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 13 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 Przewodnicząca Rady, 

stwierdzając jej poprawność, a następnie zarządziła głosowanie w sprawie akceptacji 

ustalonej kwoty oraz intensywność wsparcia, która wynosić będzie nie więcej niż 100 %. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

III.  Kolejno przystąpiono do oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach 

naboru 6/2022. 

 

 1.  

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Gmina Łapanów 
„Aranżacja wnętrza sali wraz z modernizacją sceny 

w Domu Kultury w Sobolowie” 
LGD DR – 1/6/2022 

 

Salę posiedzeń opuścił Andrzej Śliwa na czas oceny projektu ze względu na przesłanki co do 

zachowania bezstronności. 

 

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

zgodność z LSR) przystąpiła do oceny. Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję nad 

poszczególnymi etapami oceny na zgodność z LSR. Do przeprowadzonej oceny na zgodność 

z LSR nie wniesiono uwag. Następnie przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja 

spełnia warunki oceny na zgodność z LSR.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  
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Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny na zgodność z LSR, która została podpisana przez 

Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

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

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodnicząca Rady zarządziła 

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

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 15 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, 

która została podpisana przez Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 13 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 Przewodnicząca Rady, 

stwierdzając jej poprawność, a następnie zarządziła głosowanie w sprawie akceptacji 

ustalonej kwoty oraz intensywność wsparcia, która wynosić będzie nie więcej niż 63,63 %. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 14; 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 

Stowarzyszenie 

Gospodyń Wiejskich 

Gminy Gdów 

Modernizacja oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej 

w Krakuszowicach” 
LGD DR – 2/6/2022 

 

Salę posiedzeń opuścił Zbigniew Wojas na czas oceny projektu ze względu na przesłanki co 

do zachowania bezstronności. 

 

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

zgodność z LSR) przystąpiła do oceny. Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję nad 

poszczególnymi etapami oceny na zgodność z LSR. Do przeprowadzonej oceny na zgodność 

z LSR nie wniesiono uwag. Następnie przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja 

spełnia warunki oceny na zgodność z LSR.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  
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Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny na zgodność z LSR, która została podpisana przez 

Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

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

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodnicząca Rady zarządziła 

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

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 15 punkty w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, 

która została podpisana przez Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 13 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 Przewodnicząca Rady, 

stwierdzając jej poprawność, a następnie zarządziła głosowanie w sprawie akceptacji 

ustalonej kwoty oraz intensywność wsparcia, która wynosić będzie nie więcej niż 100 %. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

IV.  Następnie przystąpiono do oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach 

naboru 7/2022. 

 1.  

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Biskupicach 

„Zasmakuj w kulturze – poprawa oferty 

rekreacyjno-kulturalnej na terenie gminy 

Biskupice” 

LGD DR – 1/7/2022 

 

Nikt nie jest wykluczony z głosowania. 

 

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

zgodność z LSR) przystąpiła do oceny. Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję nad 

poszczególnymi etapami oceny na zgodność z LSR. Do przeprowadzonej oceny na zgodność 

z LSR nie wniesiono uwag. Następnie przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja 

spełnia warunki oceny na zgodność z LSR.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  
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Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny na zgodność z LSR, która została podpisana przez 

Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

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

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodnicząca Rady zarządziła 

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

Przewodnicząca Rady zarządziła 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: 15; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, 

która została podpisana przez Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 13 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 Przewodnicząca Rady, 

stwierdzając jej poprawność, a następnie zarządziła głosowanie w sprawie akceptacji 

ustalonej kwoty oraz intensywność wsparcia, która wynosić będzie nie więcej niż 100 %. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 15; 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 

OSP Stryszowa 
„Poznaj historię i teraźniejszość kościoła 

katolickiego na przykładzie parafii Łazany„ 
LGD DR – 2/7/2022 

 

Nikt nie jest wykluczony z głosowania. 

 

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

zgodność z LSR) przystąpiła do oceny. Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję nad 

poszczególnymi etapami oceny na zgodność z LSR. Do przeprowadzonej oceny na zgodność 

z LSR nie wniesiono uwag. Następnie przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja 

nie spełnia warunków oceny na zgodność z LSR.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 14; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny na zgodność z LSR, która została podpisana przez 

Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  
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Operacja nie spełnia warunków oceny na zgodność z LSR ponieważ nie realizuje celu 

szczegółowego LSR oraz wskaźnika produktu, brak zgodności z PROW 2014-2020, brak 

zgodności z obowiązującymi w ramach naboru warunkami udzielenia wsparcia, brak 

zgodności z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. W 

związku z powyższym operacja nie podlegała dalszej ocenie. 

 

V.  Kolejno przystąpiono do oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach 

naboru 8/2022. 

 

1.  

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Uczniowski Klub 

Sportowy JP2 Stary 

Wiśnicz 

„Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację 

placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Starym Wiśniczu oraz zakup sprzętu” 

LGD DR – 1/8/2022 

 

Salę posiedzeń opuściła Małgorzata Więckowska na czas oceny projektu ze względu na 

przesłanki co do zachowania bezstronności. 

 

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

zgodność z LSR) przystąpiła do oceny. Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję nad 

poszczególnymi etapami oceny na zgodność z LSR. Do przeprowadzonej oceny na zgodność 

z LSR nie wniesiono uwag. Następnie przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja 

spełnia warunki oceny na zgodność z LSR.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny na zgodność z LSR, która została podpisana przez 

Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

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

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodnicząca Rady zarządziła 

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

Przewodnicząca Rady zarządziła 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: 14; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, 

która została podpisana przez Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 13 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  
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w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD.  Uznano, że kwota wskazana 

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

stwierdzając jej poprawność, a następnie zarządziła głosowanie w sprawie akceptacji 

ustalonej kwoty oraz intensywność wsparcia, która wynosić będzie nie więcej niż 100 %. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane. 

 

VI.  Następnie przystąpiono do oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach 

naboru 9/2022. 

 

1.  

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Fundacja Pomocy 

Dzieciom „Świat to za 

mało!” 

Tradycja – tożsamość – przyszłość: zachowanie 

lokalnego dziedzictwa kulturalnego, przyrodniczego 

i historycznego jako fundamentu tożsamości 

lokalnej przyszłych pokoleń 

LGD DR – 1/9/2022 

 

Nikt nie jest wykluczony z głosowania. 

 

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

zgodność z LSR) przystąpiła do oceny. Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję nad 

poszczególnymi etapami oceny na zgodność z LSR. Do przeprowadzonej oceny na zgodność 

z LSR nie wniesiono uwag. Następnie przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja 

spełnia warunki oceny na zgodność z LSR.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny na zgodność z LSR, która została podpisana przez 

Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

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

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodnicząca Rady zarządziła 

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

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 19 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, 

która została podpisana przez Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 13 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 
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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 Przewodnicząca Rady, 

stwierdzając jej poprawność, a następnie zarządziła głosowanie w sprawie akceptacji 

ustalonej kwoty oraz intensywność wsparcia, która wynosić będzie nie więcej niż 100 %. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 15; 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 

Stowarzyszenie 

„Przyjazna Wolica” 

Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w 

Wolicy 
LGD DR – 2/9/2022 

 

Salę posiedzeń opuścił Andrzej Śliwa na czas oceny projektu ze względu na przesłanki co do 

zachowania bezstronności. 

 

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

zgodność z LSR) przystąpiła do oceny. Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję nad 

poszczególnymi etapami oceny na zgodność z LSR. Do przeprowadzonej oceny na zgodność 

z LSR nie wniesiono uwag. Następnie przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja 

spełnia warunki oceny na zgodność z LSR.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny na zgodność z LSR, która została podpisana przez 

Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

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

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodnicząca Rady zarządziła 

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

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 19 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, 

która została podpisana przez Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 13 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 
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we wniosku jest zasadna. Weryfikacji ustalonej kwoty dokonał Przewodnicząca Rady, 

stwierdzając jej poprawność, a następnie zarządziła głosowanie w sprawie akceptacji 

ustalonej kwoty oraz intensywność wsparcia, która wynosić będzie nie więcej niż 100 %. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 14; 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 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Łazanach 

Łazanki wczoraj, dziś i jutro czyli ocalić od 

zapomnienia smaki dzieciństwa 
LGD DR – 3/9/2022 

 

Salę posiedzeń opuściła Małgorzata Wyroba na czas oceny projektu ze względu na przesłanki 

co do zachowania bezstronności. 

 

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

zgodność z LSR) przystąpiła do oceny. Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję nad 

poszczególnymi etapami oceny na zgodność z LSR. Do przeprowadzonej oceny na zgodność 

z LSR nie wniesiono uwag. Następnie przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja 

spełnia warunki oceny na zgodność z LSR.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny na zgodność z LSR, która została podpisana przez 

Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

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

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodnicząca Rady zarządziła 

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

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 15 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, 

która została podpisana przez Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 13 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 Przewodnicząca Rady, 
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stwierdzając jej poprawność, a następnie zarządziła głosowanie w sprawie akceptacji 

ustalonej kwoty oraz intensywność wsparcia, która wynosić będzie nie więcej niż 100 %. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 14; 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 

Ludowy Klub Sportowy 

„Gryf” Chronów 

Poprawa bazy rekreacyjno-kulturalnej poprzez 

budowę drewnianej wiaty w miejscowości Chronów 
LGD DR – 4/9/2022 

 

Salę posiedzeń opuścili Tadeusz Kozioł i Małgorzata Więckowska na czas oceny projektu ze 

względu na przesłanki co do zachowania bezstronności. 

 

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

zgodność z LSR) przystąpiła do oceny. Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję nad 

poszczególnymi etapami oceny na zgodność z LSR. Do przeprowadzonej oceny na zgodność 

z LSR nie wniesiono uwag. Następnie przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja 

spełnia warunki oceny na zgodność z LSR.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 13; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny na zgodność z LSR, która została podpisana przez 

Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

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

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodnicząca Rady zarządziła 

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

Przewodnicząca Rady zarządziła 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: 13; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, 

która została podpisana przez Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 13 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 Przewodnicząca Rady, 
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stwierdzając jej poprawność, a następnie zarządziła głosowanie w sprawie akceptacji 

ustalonej kwoty oraz intensywność wsparcia, która wynosić będzie nie więcej niż 100 %. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 13; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

5.  

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Fundacja Plenerownia 
Szerzenie dziedzictwa lokalnego poprzez 

organizację wystaw 
LGD DR – 5/9/2022 

 

Brak wykluczeni z głosowania. 

 

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

zgodność z LSR) przystąpiła do oceny. Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję nad 

poszczególnymi etapami oceny na zgodność z LSR. Do przeprowadzonej oceny na zgodność 

z LSR nie wniesiono uwag. Następnie przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja 

spełnia warunki oceny na zgodność z LSR.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny na zgodność z LSR, która została podpisana przez 

Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

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

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodnicząca Rady zarządziła 

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

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 11 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, 

która została podpisana przez Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 13 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 Przewodnicząca Rady, 

stwierdzając jej poprawność, a następnie zarządziła głosowanie w sprawie akceptacji 

ustalonej kwoty oraz intensywność wsparcia, która wynosić będzie nie więcej niż 100 %. 
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Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

6.  

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Stowarzyszenie 

Gospodyń Wiejskich 

Gminy Gdów 

Popularyzacja dziedzictwa kulturowego Ziemi 

Gdowskiej poprzez zakup strojów ludowych dla 

członkiń Kół Gospodyń Wiejskich 

LGD DR – 6/9/2022 

 

Salę posiedzeń opuścił Zbigniew Wojas na czas oceny projektu ze względu na przesłanki co 

do zachowania bezstronności. 

 

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

zgodność z LSR) przystąpiła do oceny. Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję nad 

poszczególnymi etapami oceny na zgodność z LSR. Do przeprowadzonej oceny na zgodność 

z LSR nie wniesiono uwag. Następnie przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja 

spełnia warunki oceny na zgodność z LSR.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny na zgodność z LSR, która została podpisana przez 

Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

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

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodnicząca Rady zarządziła 

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

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 15 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, 

która została podpisana przez Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 13 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 Przewodnicząca Rady, 

stwierdzając jej poprawność, a następnie zarządziła głosowanie w sprawie akceptacji 

ustalonej kwoty oraz intensywność wsparcia, która wynosić będzie nie więcej niż 100 %. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 14; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 
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Quorum i parytety zostały zachowane.  

 

VII. Kolejno przystąpiono do oceny operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach 

naboru 10/2022. 

 

1.  

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Gmina Trzciana 
Modernizacja i wyposażenie kompleksu 

rekreacyjnego w miejscowości Trzciana 
LGD DR – 1/10/2022 

 

Salę posiedzeń opuścili  Renata Paruch i Tadeusz Olszewski na czas oceny projektu ze 

względu na przesłanki co do zachowania bezstronności. 

 

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

zgodność z LSR) przystąpiła do oceny. Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję nad 

poszczególnymi etapami oceny na zgodność z LSR. Do przeprowadzonej oceny na zgodność 

z LSR nie wniesiono uwag. Następnie przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja 

spełnia warunki oceny na zgodność z LSR.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 13; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny na zgodność z LSR, która została podpisana przez 

Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

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

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodnicząca Rady zarządziła 

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

Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad ustaleniem łącznej ilości punktów.  

W drodze głosowania przyznano operacji 14 punktów w wyniku oceny zgodności  

z kryteriami wyboru operacji. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 13; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, 

która została podpisana przez Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 13 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 Przewodnicząca Rady, 

stwierdzając jej poprawność, a następnie zarządziła głosowanie w sprawie akceptacji 

ustalonej kwoty oraz intensywność wsparcia, która wynosić będzie nie więcej niż 63,63 %. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 
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Za: 13; 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 

Gmina Żegocina 
Poprawa atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej 

gminy Żegocina 
LGD DR – 2/10/2022 

 

Salę posiedzeń opuścili  Wojciech Wrona, Zofia Grabska i Tadeusz Olszewski na czas oceny 

projektu ze względu na przesłanki co do zachowania bezstronności. 

 

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

zgodność z LSR) przystąpiła do oceny. Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję nad 

poszczególnymi etapami oceny na zgodność z LSR. Do przeprowadzonej oceny na zgodność 

z LSR nie wniesiono uwag. Następnie przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja 

spełnia warunki oceny na zgodność z LSR.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 12; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny na zgodność z LSR, która została podpisana przez 

Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

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

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodnicząca Rady zarządziła 

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

Przewodnicząca Rady zarządziła 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: 12; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, 

która została podpisana przez Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 13 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 Przewodnicząca Rady, 

stwierdzając jej poprawność, a następnie zarządziła głosowanie w sprawie akceptacji 

ustalonej kwoty oraz intensywność wsparcia, która wynosić będzie nie więcej niż 63,63 %. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 12; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  
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3.  

Imię i 

nazwisko/Nazwa 

Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Numer wniosku 

nadany przez LGD 

Centrum Kultury w 

Gdowie 

Modernizacja sceny na Zarabiu oraz zakup 

wyposażenia na potrzeby imprez plenerowych 

LGD DR – 

3/10/2022 

 

Salę posiedzeń opuścił Zbigniew Wojas na czas oceny projektu ze względu na przesłanki co 

do zachowania bezstronności. 

 

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

zgodność z LSR) przystąpiła do oceny. Przewodnicząca Rady zarządziła dyskusję nad 

poszczególnymi etapami oceny na zgodność z LSR. Do przeprowadzonej oceny na zgodność 

z LSR nie wniesiono uwag. Następnie przystąpiono do głosowania za uznaniem, że operacja 

spełnia warunki oceny na zgodność z LSR.  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny na zgodność z LSR, która została podpisana przez 

Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

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

wyboru operacji) przystąpiła do dalszej oceny wniosku. Przewodnicząca Rady zarządziła 

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

Przewodnicząca Rady zarządziła 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: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Następnie Sekretarz wypełniła kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, 

która została podpisana przez Przewodniczącą Rady oraz Sekretarza.  

c) Zgodnie z pkt 13 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 Przewodnicząca Rady, 

stwierdzając jej poprawność, a następnie zarządziła głosowanie w sprawie akceptacji 

ustalonej kwoty oraz intensywność wsparcia, która wynosić będzie nie więcej niż 63,63 %. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  
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Ad. 11 Ustalenie list rankingowych  

 

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 4/2022, 5/2022, 6/2022, 7/2022, 8/2022, 9/2022, 

10/2022 zostały podsumowane przez Przewodniczącą Rady i Sekretarza w formie: 

 

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

zgodnych z LSR; 

b) listy operacji wybranych zgodnych z naborem tematycznym. 

 

W przypadku równej ilości punktów o kolejności na liście rankingowej decyduje według 

kolejności:  

1. wysokość kosztów kwalifikowanych projektu (im wyższe tym wyższa pozycja na liście); 

2. termin złożenia wniosku (im wcześniej tym wyższa pozycja na liście rankingowej). 

 

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

 

W stosunku do każdej operacji w ramach naboru 4/2022, 5/2022, 6/2022, 7/2022, 8/2022, 

9/2022, 10/2022 podjęto decyzję w formie uchwały o wybraniu bądź nie wybraniu 

operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.  

 

Przewodnicząca Rady według kolejności ocenianych wniosków, przedstawiała projekty 

każdej uchwały, po czym głosowano nad uchwałą.  

Wyniki przyjętych uchwał przedstawiały się następująco:  

Nabór 4/2022 

Salę posiedzeń opuścili Zofia Grabska, Józef Kowalczyk, Wojciech Wrona na czas 

podejmowania uchwały ze względu na przesłanki co do zachowania bezstronności. 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/22/01 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Raby” w sprawie oceny operacji LGD DR – 1/4/2022  

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 12; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja została wybrana do finansowania i mieści się w limicie środków. 

 

*** 

Salę posiedzeń opuściły Lucyna Sułek i Małgorzata Więckowska na czas podejmowania 

uchwały ze względu na przesłanki co do zachowania bezstronności.  

 

W związku z faktem, iż salę opuściła Przewodnicząca Rady Lucyna Sułek procedowanie tego 

punktu przejął Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Wrona. Ustalono, że dla zachowania 

spójności z pozostałą dokumentacją wszelkie dokumenty związane z oceną w/w operacji 

podpisze Przewodnicząca Rady Pani Lucyna Sułek. 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/22/02 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Raby” w sprawie oceny operacji LGD DR – 2/4/2022 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 13; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Operacja została wybrana do finansowania i mieści się w limicie środków. 

 

Nabór nr 5/2022 

Salę posiedzeń opuścił Andrzej Śliwa na czas podejmowania uchwały ze względu na 

przesłanki co do zachowania bezstronności.  

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/22/03 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Raby” w sprawie oceny operacji LGD DR – 1/5/2022 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Operacja została wybrana do finansowania i mieści się w limicie środków. 

 

*** 

Nikt nie jest wykluczony z głosowania. 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/22/04 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Raby” w sprawie oceny operacji LGD DR – 2/5/2022 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja została wybrana do finansowania i mieści się w limicie środków. 

*** 

Nikt nie jest wykluczony z głosowania. 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/22/05 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Raby” w sprawie oceny operacji LGD DR – 3/5/2022 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja została wybrana do finansowania jednak nie mieści się w limicie środków. 

*** 

Salę posiedzeń opuścił Andrzej Śliwa na czas podejmowania uchwały ze względu na 

przesłanki co do zachowania bezstronności. 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/22/06 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Raby” w sprawie oceny operacji LGD DR – 1/6/2022 
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Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja została wybrana do finansowania, i mieści się w limicie środków. 

 

*** 

Salę posiedzeń opuścił Zbigniew Wojas na czas podejmowania uchwały ze względu na 

przesłanki co do zachowania bezstronności. 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/22/07 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Raby” w sprawie oceny operacji LGD DR – 2/6/2022 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja została wybrana do finansowania i mieści się w limicie środków. 

 

*** 

Nikt nie jest wykluczony z głosowania. 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/22/08 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Raby” w sprawie oceny operacji LGD DR – 1/7/2022 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja została wybrana do finansowania i mieści się w limicie środków. 

 

*** 

Nikt nie jest wykluczony z głosowania. 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/22/09 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Raby” w sprawie oceny operacji LGD DR – 2/7/2022 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 14; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 1 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja nie została wybrana do finansowania z powodu braku zgodności operacji z LSR. 

 

*** 

Salę posiedzeń opuściła Małgorzata Więckowska na czas podejmowania uchwały ze względu 

na przesłanki co do zachowania bezstronności. 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/22/10 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Raby” w sprawie oceny operacji LGD DR – 1/8/2022 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 14; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 
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Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja została wybrana do finansowania i mieście się w limicie środków.  

 

*** 

Nikt nie jest wykluczony z głosowania. 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/22/11 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Raby” w sprawie oceny operacji LGD DR – 1/9/2022 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja została wybrana do finansowania i mieści się w limicie środków. 

 

*** 

Salę posiedzeń opuścił Andrzej Śliwa na czas podejmowania uchwały ze względu na 

przesłanki co do zachowania bezstronności. 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/22/12 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Raby” w sprawie oceny operacji LGD DR – 2/9/2022 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja została wybrana do finansowania i mieści się w limicie środków. 

 

*** 

Salę posiedzeń opuściła Małgorzata Wyroba na czas podejmowania uchwały ze względu na 

przesłanki co do zachowania bezstronności. 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/22/13 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Raby” w sprawie oceny operacji LGD DR – 3/9/2022 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja została wybrana do finansowania i mieści się w limicie środków.  

 

*** 

Salę posiedzeń opuścili Tadeusz Kozioł i Małgorzata Więckowska na czas podejmowania 

uchwały ze względu na przesłanki co do zachowania bezstronności. 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/22/14 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Raby” w sprawie oceny operacji LGD DR – 4/9/2022 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 13; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  
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Operacja została wybrana do finansowania i mieści się w limicie środków. 

 

*** 

Nikt nie jest wykluczony z głosowania. 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/22/15 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Raby” w sprawie oceny operacji LGD DR – 5/9/2022 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja została wybrana do finansowania i mieści się w limicie środków. 

 

*** 

Salę posiedzeń opuścił Zbigniew Wojas na czas podejmowania uchwały ze względu na 

przesłanki co do zachowania bezstronności. 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/22/16 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Raby” w sprawie oceny operacji LGD DR – 6/9/2022 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja została wybrana do finansowania i mieści się w limicie środków. 

 

*** 

Salę posiedzeń opuścili  Renata Paruch i Tadeusz Olszewski na czas podejmowania uchwały 

ze względu na przesłanki co do zachowania bezstronności. 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/22/17 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Raby” w sprawie oceny operacji LGD DR – 1/10/2022 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 13; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja została wybrana do finansowania i mieści się w limicie środków. 

 

*** 

Salę posiedzeń opuścili  Wojciech Wrona, Zofia Grabska, Tadeusz Olszewski na czas 

podejmowania uchwały ze względu na przesłanki co do zachowania bezstronności. 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/22/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Raby” w sprawie oceny operacji LGD DR – 2/10/2022 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

Za: 12; przeciw: 0; wstrzymało się od głosu: 0 

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja została wybrana do finansowania i mieści się w limicie środków. 
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*** 

Salę posiedzeń opuścili  Zbigniew Wojas na czas podejmowania uchwały ze względu na 

przesłanki co do zachowania bezstronności. 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/22/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Raby” w sprawie oceny operacji LGD DR – 3/10/2022 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

Quorum i parytety zostały zachowane.  

Operacja została wybrana do finansowania i mieści się w limicie środków. 

 

*** 

 Ad.13 Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej możliwości dokonania zmian 

w umowie przyznania pomocy. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż 10.11.2022 r. do Biura LGD wpłynęło pismo 

beneficjenta w sprawie wydania opinii organu decyzyjnego dotyczącej możliwości dokonania 

zmian w umowie przyznania pomocy. Członkowie Rady otrzymali w/w pismo celem 

zapoznania się. Przewodnicząca zarządziła dyskusje nad poszczególnymi punktami pisma. Na 

pytania Radnych w tej sprawie odpowiadał Kierownik Biura. Następnie przewodnicząca 

poprosiła Radę o wypracowanie stanowiska w tej sprawie. Po wypracowaniu stanowiska 

Sekretarz Posiedzenia przygotowała projekt uchwały Rady wraz z uzasadnieniem. Projekt 

został odczytany. W związku z brakiem uwag do projektu Przewodnicząca zarządziła 

głosowanie nad zaproponowanym projektem uchwały. 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/22/20 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 

Raby” w sprawie wydania opinii organu decyzyjnego dotyczącej możliwości dokonania przez 

beneficjenta zmian w umowie przyznania pomocy nr 02553-6935-UM0613320/22 z dnia 

14.09.2022 r. dotyczącej operacji nr LGD DR – 5/3/2022. 

Wyniki głosowania przedstawiały się następująco: 

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

 

Ad. 14 Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

 

Kierownik Biura poprosił zebranych o wypełnienie elektronicznych ankiet na potrzeby 

opracowania nowego LSR oraz o rozpropagowanie ich wśród mieszkańców obszaru. 

Burmistrz Nowego Wiśnicza zapytała jak długo należy oczekiwać na podpisanie umów z 

Wnioskodawcami w ramach właśnie ocenionych projektów. Kierownik Biura wyjaśnił jakie 

są terminy wynikające z rozporządzenia RLKS. Nie było innych głosów, wniosków i zapytań.  

 

Ad. 15 Zamknięcie obrad 

Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła posiedzenie. 

 

 

    


