1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
2. Podpisanie Rejestru interesów i weryfikacja parytetów
3. Ponowna ocena wniosku nr SWW-2/4/2017 w związku z prośbą o wydanie opinii
Rady dot. planowanej zmiany terminu złożenia wniosku o płatność i zatwierdzenie
listy operacji ocenionych i wybranych do finansowania w wyniku ponownej oceny
operacji dla naboru nr 4/2017
4. Ponowna ocena wniosku nr SWW-2/5/2017 w związku z prośbą o wydanie opinii
Rady dot. planowanej zmiany terminu złożenia wniosku o płatność i zatwierdzenie
listy operacji ocenionych i wybranych do finansowania w wyniku ponownej oceny
operacji dla naboru nr 5/2017
5. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy
nr 9/2018 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej , wg kolejności
składania
- 21 wniosków
6. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy
nr 10/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej , wg kolejności składania
- 11 wniosków
7. Przeprowadzenie głosowania nad złożonymi wnioskami oraz podjęcie uchwał
11. Zatwierdzenie list operacji zgodnych z ogłoszeniami o naborze wniosków oraz
zgodnych z LSR
12. Zatwierdzenie list ocenionych operacji wybranych i niewybranych do finansowania
13. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje,
które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady
14. Wolne wnioski, zapytania
15. Zakończenie posiedzenia

Opis przebiegu posiedzenia:

1.

Otwarcia posiedzenia i powitania zebranych dokonał pan Wojciech Chojnowski,
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.

2.

Stwierdzenie quorum i sporządzenie listy obecności – zgodnie z listą obecności
w posiedzeniu Rady wzięło udział 11 spośród 14 członków Rady, co zgodnie
z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” stanowi quorum.
W spotkaniu wziął udział także Prezes Zarządu oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia.
Lista obecności jest załącznikiem do Protokołu. Nieobecność na zebraniu członków
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Rady - Józefa Dropa, Żanety Lasoty i Pawła Szczepankiewicza została wcześniej
zgłoszona Przewodniczącemu Rady telefonicznie.
3.

Wybór Sekretarzy Posiedzenia - Przewodniczący Rady zaproponował na Sekretarza
posiedzenia
Na

pracownika

członków

Komisji

Biura

Stowarzyszenia:

Skrutacyjnej

Joanną

Przewodniczący

Dunikowską-Krzywda.
zaproponował

Joannę

Dunikowską-Krzywdą, Agnieszkę Lewandowską i Marcina Kaliszaka. Kandydatury
zostały przyjęte jednogłośnie przez członków Rady.
4.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. Członkowie Rady nie zgłosili
do niego uwag i został on zatwierdzony jednomyślnie.

5.

Przed rozpoczęciem procedury oceny operacji, co do których wpłynęły prośby
o wydanie opinii w związku z zaproponowaną przez beneficjentów zmianą umowy
o przyznaniu pomocy, wszyscy obecni na zebraniu członkowie Rady podpisali aktualny
Rejestr interesów, który daje możliwość weryfikacji ewentualnych powiązań członków
Rady

z

Wnioskodawcą.

Weryfikacja

aktualności

danych

zawartych

w Rejestrze nastąpiła przed posiedzeniem Rady zgodnie z pkt 6 „Procedur oceny
i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR dla operacji z zakresu
przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej 50 tys. zł”. Rejestr interesów
stanowi załącznik do Protokołu.
6.

Przewodniczący Rady odczytał pismo złożone przez Panią Natalię Karkowską
z prośbą o wydanie opinii przez Radę Stowarzyszenia w związku z planowaną zmianą
terminu

złożenia

wniosku

o

płatność,

a

tym

samym

zmianą

umowy

o przyznaniu pomocy. Zgodnie z §14 pkt 7 Umowy o przyznaniu pomocy, złożony
przez Beneficjenta wniosek o zmianę umowy będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli wraz
z wnioskiem zostanie złożona opinia organu decyzyjnego LGD potwierdzająca, że
wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru
operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania/ kryteriami, w oparciu
o które dokonano wyboru operacji własnej LGD.
Przed przystąpieniem do oceny operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura Joanna
Dunikowska-Krzywda

dokonała

weryfikacji

Rejestru

interesów

pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku. Do oceny
wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru
interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
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- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Zgodnie z „Procedurą oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR
dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej
50 tys. zł” członkowie Rady ponownie ocenili wniosek na kartach oceny zgodności
z LSR oraz kartach oceny według

lokalnych kryteriów wyboru operacji

do finansowania. Komisja Skrutacyjna podliczyła przyznane przez członków Rady
punkty i sporządziła Protokół Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do
Protokołu. Podjęto Uchwałę nr 375/18 w sprawie ponownej oceny operacji nr SWW2/4/2017. Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących,
nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
7.

Po dokonaniu przez Radę ponownej oceny operacji nr SWW-2/4/2017 członkowie
Komisji Skrutacyjnej sporządzili listę operacji wybranych do finansowania w wyniku
ponownej oceny ww. operacji. Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą
nr 376/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania w wyniku
ponownej oceny operacji nr SWW-2/4/2017. Głosowało 11 członków Rady, 11 było za,
nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi
załącznik do Protokołu.

8.

Przewodniczący Rady odczytał pismo złożone przez firmę PHU „MAR-POL” Marcin
Misiak z prośbą o wydanie opinii przez Radę Stowarzyszenia w związku z planowaną
zmianą terminu złożenia wniosku o płatność, a tym samym zmianą umowy
o przyznaniu pomocy. Zgodnie z §14 pkt 7 Umowy o przyznaniu pomocy, złożony
przez Beneficjenta wniosek o zmianę umowy będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli wraz
z wnioskiem zostanie złożona opinia organu decyzyjnego LGD potwierdzająca, że
wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru
operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania/ kryteriami, w oparciu
o które dokonano wyboru operacji własnej LGD.
Przed przystąpieniem do oceny operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura
Joanna

Dunikowska-Krzywda

dokonała
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weryfikacji

Rejestru

interesów

pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku. Do
oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru
interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Zgodnie z „Procedurą oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach LSR
dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów dużych o wartości powyżej
50 tys. zł” członkowie Rady ponownie ocenili wniosek na kartach oceny zgodności
z LSR oraz kartach oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji
do finansowania. Komisja Skrutacyjna podliczyła przyznane przez członków Rady
punkty i sporządziła Protokół Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik do
Protokołu. Podjęto Uchwałę nr 377/18 w sprawie ponownej oceny operacji nr SWW2/5/2017. Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących,
nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
9.

Po dokonaniu przez Radę ponownej oceny operacji nr SWW-2/5/2017 członkowie
Komisji Skrutacyjnej sporządzili listę operacji wybranych do finansowania w wyniku
ponownej oceny ww. operacji. Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą
nr 378/18 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do finansowania
w wyniku ponownej oceny operacji nr SWW-2/5/. Głosowało 11 członków Rady, 11
było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała
stanowi załącznik do Protokołu.

10.

Agnieszka Lewandowska, pracownik Biura, poinformował uczestników posiedzenia,
że operacje złożone podczas naboru wniosków nr 9/2018 w zakresie podejmowania
działalności gospodarczej spełniły formalne wymogi naboru zgodnie z wypełnionymi
przez pracowników Biura dokumentami: kartami oceny formalnej operacji oraz
kartami weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014–2020.
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Przystąpiono do oceny operacji złożonych podczas naboru nr 9/2018 poprzez
wypełnienie kart zgodności operacji z LSR oraz kart zgodności z lokalnymi kryteriami
wyboru operacji do finansowania:
a) Wniosek nr SWW-1/9/2018, Wnioskodawca: Kamila Simińska
tytuł operacji: Własna firma - moja droga do sukcesu zawodowego
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający
operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała
podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji
Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
b) Wniosek nr SWW-2/9/2018, Wnioskodawca: Marzena Urbaniak
tytuł operacji: Powstanie nowej innowacyjnej działalności w zakresie usług
jeździecko-hipoterapeutycznych-rekreacyjnych
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
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- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający
operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała
podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji
Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
c) Wniosek nr SWW-3/9/2018, Wnioskodawca: Krzysztof Białecki
tytuł operacji: Hotel dla zwierząt nad Białym Stawem
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający
operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała
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podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji
Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.

d) Wniosek nr SWW-4/9/2018, Wnioskodawca: Emilia Rybicka
tytuł operacji: Uruchomienie działalności gospodarczej opartej na innowacyjnej
technologii - studio fotograficzne
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający
operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała
podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji
Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
e) Wniosek nr SWW-5/9/2018, Wnioskodawca: Łukasz Lipiński
tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie montażu, demontażu
i sprzedaży nagrobków
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku.

8

Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający
operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała
podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji
Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
f) Wniosek nr SWW-6/9/2018, Wnioskodawca: Teresa Kubska
tytuł operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa o charakterze gastronomicznym
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
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Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający
operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała
podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji
Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
g) Wniosek nr SWW-7/9/2018, Wnioskodawca: Marta Kucal
tytuł operacji: Biuro projektowe aranżacji wnętrz
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający
operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała
podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji
Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
h) Wniosek nr SWW-8/9/2018, Wnioskodawca: Izabela Szczecińska
tytuł operacji: Utworzenie nowej firmy zajmującej się kompleksową mobilną obsługą
serwisu

i

modernizacji

instalacji

technologicznych

o

znacznym

stopniu

energochłonności wraz z rozbudową tych instalacji o odnawialne źródła energii
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku.
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Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający
operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała
podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji
Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
i) Wniosek nr SWW-9/9/2018, Wnioskodawca: Filip Idczak
tytuł operacji: APEREM - usługi minikoparką oraz sklep internetowy
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
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Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający
operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała
podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji
Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
j) Wniosek nr SWW-10/9/2018, Wnioskodawca: Sebastian Urbaniak
tytuł operacji: Postawienie i wyposażenie piekarni, a następnie produkcja i sprzedaż
pieczywa
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający
operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała
podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji
Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
k) Wniosek nr SWW-11/9/2018, Wnioskodawca: Przemysław Marciniak
tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług vendingowych
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
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Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający
operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała
podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji
Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
l) Wniosek nr SWW-12/9/2018, Wnioskodawca: Tymoteusz Urbański
tytuł operacji: Innowacyjna firma sprzątająca
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
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Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający
operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała
podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji
Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
m) Wniosek nr SWW-13/9/2018, Wnioskodawca: Mateusz Wietrzykowski
tytuł operacji: Uruchomienie działalności gospodarczej opartej o innowacyjne usługi
w zakresie prac budowlanych i wykończeniowych
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający
operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała
podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji
Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
n) Wniosek nr SWW-14/9/2018, Wnioskodawca: Maciej Piasecki
tytuł operacji: Stolarstwo Maciej Piasecki
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
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Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówił Marcin Kaliszak, pracownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali
Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający
operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała
podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji
Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
o) Wniosek nr SWW-15/9/2018, Wnioskodawca: Tomasz Liberski
tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej - sprzedaż kory luzem
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówiła Agnieszka Lewandowska, kierownik Biura LGD.
Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które
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następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy
wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a
następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
p) Wniosek nr SWW-16/9/2018, Wnioskodawca: Łukasz Ratajczak
tytuł operacji: "PAJDA na kołach" promocja ruchu Slow Food z mocnym akcentem
uroku genialnego dania wielkopolskiej kuchni regionalnej "Pyry"
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówiła Agnieszka Lewandowska, kierownik Biura LGD
Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które
następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy
wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a
następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
q) Wniosek nr SWW-17/9/2018, Wnioskodawca: Kamila Lewandowska
tytuł operacji: Galeria "FOTKA de LUXE" nuta do wprowadzania działań
artystyczno-fotograficznych
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
16

Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówiła Agnieszka Lewandowska, kierownik Biura LGD.
Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które
następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy
wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a
następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
r) Wniosek nr SWW-18/9/2018, Wnioskodawca: Joanna Nitka
tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej celem świadczenia usług.
Utworzenie budynku mieszkalnego dla turystów
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
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Wniosek krótko omówiła Agnieszka Lewandowska, kierownik Biura LGD
Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które
następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy
wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a
następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
s) Wniosek nr SWW-19/9/2018, Wnioskodawca: Łukasz Koster
tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności polegającej na prowadzeniu sklepu z szeroką
gamą farb przemysłowych i materiałów budowlanych
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówiła Agnieszka Lewandowska, kierownik Biura LGD.
Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które
następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy
wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a
następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
t) Wniosek nr SWW-20/9/2018, Wnioskodawca: Justyna Pietrzak
tytuł operacji: Zakup platformy wiertniczej szansą na własną działalność
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
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a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówiła Agnieszka Lewandowska, kierownik Biura LGD.
Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które
następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy
wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a
następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
u) Wniosek nr SWW-21/9/2018, Wnioskodawca: Filip Ślesiński
tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na organizacji
plenerowych imprez rekreacyjnych
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
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Wniosek krótko omówiła Agnieszka Lewandowska, kierownik Biura LGD.
Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które
następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy
wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a
następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
Po dokonaniu przez Radę oceny wniosków złożonych w ramach naboru wniosków
nr 9/2018 członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzili listę operacji zgodnych
z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR. Na podstawie weryfikacji kart
oceny zgodności z LSR nie stwierdzono operacji niezgodnych z LSR. Po analizie
Protokołów Komisji Skrutacyjnej zawierających informację o przyznanych punktach
Komisja sporządziła listę ocenionych operacji wybranych do finansowania w celu
podjęcia stosownych uchwał. Operacje na liście ocenionych operacji wybranych do
finansowania zostały uporządkowane według malejącej liczby punktów uzyskanych w
ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. Na ww. liście określono, które
operacje mieszczą się w limicie środków określonych w ogłoszeniu o naborze
wniosków.
11.

Agnieszka Lewandowska, kierownik Biura, poinformowała uczestników posiedzenia,
że operacje złożone podczas naboru wniosków nr 10/2018 w zakresie rozwijania
działalności gospodarczej spełniły formalne wymogi naboru zgodnie z wypełnionymi
przez pracowników Biura dokumentami: kartami oceny formalnej operacji oraz
kartami weryfikacji zgodności operacji z PROW 2014–2020. Wniosek o przyznanie
pomocy nr SWW-12/10/2018 złożony przez firmę "SAPA" Marcin Sapa został
wycofany przez wnioskodawcę po zakończeniu terminu naboru wniosków
i w związku z tym nie został poddany ocenie.
Przystąpiono do oceny operacji złożonych podczas naboru nr 10/2018 poprzez
wypełnienie kart zgodności operacji z LSR oraz kart zgodności z lokalnymi kryteriami
wyboru operacji do finansowania:
a) Wniosek nr SWW-1/10/2018, Wnioskodawca: MAŁA GASTRONOMIA Iwona
Grzelak
tytuł operacji: Zakup nowoczesnego wyposażenia gastronomicznego
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
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a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówiła Agnieszka Lewandowska, kierownik Biura LGD.
Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które
następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy
wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a
następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
b) Wniosek nr SWW-2/10/2018, Wnioskodawca: Śniegowski Artur
tytuł operacji: Innowacyjna usługa w sektorze budowlanym szansą na rozwój firmy
w lokalnym rynku
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
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Wniosek krótko omówiła Agnieszka Lewandowska, kierownik Biura LGD
Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które
następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy
wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a
następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
c) Wniosek nr SWW-3/10/2018, Wnioskodawca: Stolarstwo Borowski Michał
tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa STOLARSTWO Borowski Michał poprzez
wdrożenie nowych produktów i usług
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówiła Agnieszka Lewandowska, kierownik Biura LGD.
Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które
następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy
wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a
następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
d) Wniosek nr SWW-4/10/2018, Wnioskodawca: Handel i Usługi Elektroinstalacyjne
Jacek Ochnicki
tytuł operacji: Agroturystyka u Ochnickich w Wielanach
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Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówiła Agnieszka Lewandowska, kierownik Biura LGD.
Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które
następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy
wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a
następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
e) Wniosek nr SWW-5/10/2018, Wnioskodawca: Energy4car Jarosław Kubiak
tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez rozszerzenie oferty
usługowej firmy
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
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Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówiła Agnieszka Lewandowska, kierownik Biura LGD.
Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które
następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy
wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a
następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
f) Wniosek nr SWW-6/10/2018, Wnioskodawca: Usługi Koparko-Ładowarką Natalia
Lewińska
tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie robót ziemnych poprzez
zakup innowacyjnej koparki z funkcją wykopów kątowych
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówiła Agnieszka Lewandowska, kierownik Biura LGD.
Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które
następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy
wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a
następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
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g) Wniosek nr SWW-7/10/2018, Wnioskodawca: Studio Edukacji Waldemar Jednoróg
tytuł operacji: Muzyczna Wypożyczalnia
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówiła Agnieszka Lewandowska, kierownik Biura LGD.
Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które
następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy
wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a
następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
h) Wniosek nr SWW-8/10/2018, Wnioskodawca: Roman Rosiak
tytuł operacji: Zakup innowacyjnej automatycznej strugarki profilujacej kluczem do
rozwoju przedsiębiorstwa Roman Rosiak
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i stwierdziła zależności pomiędzy członkiem Rady
Janem Rosiakiem w związku z pokrewieństwem z Wnioskodawcą i tym samym został
on wyłączony z oceny operacji.
Do oceny wniosku przystąpiło 10 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 40,00 %
- sektor gospodarczy: 20,00 %
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- sektor społeczny: 20,00 %
- mieszkańcy: 20,00 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówiła Agnieszka Lewandowska, kierownik Biura LGD.
Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które
następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy
wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a
następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
i) Wniosek

nr

SWW-9/10/2018,

Wnioskodawca:

Plan

B

Usługi

Muzyczne

poprzez

wdrożenie

i Fotograficzne Szauer Daria
tytuł

operacji:

Rozwijanie

działalności

gospodarczej

innowacyjnych usług fotograficznych
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówiła Agnieszka Lewandowska, kierownik Biura LGD.
Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które
następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy
wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a
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następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
j) Wniosek nr SWW-10/10/2018, Wnioskodawca: Szymon Łajdecki Thema Artis
tytuł

operacji:

Podniesienie

konkurencyjności

firmy

poprzez

zastosowanie

innowacyjnych rozwiązań w firmie THEMA ARTIS
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa
interesu nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez
Radę, Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz
przedstawiciele mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówiła Agnieszka Lewandowska, kierownik Biura LGD.
Członkowie Rady dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które
następnie przekazali Komisji Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy
wszyscy oceniający operację członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a
następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do Protokołu.
k) Wniosek nr SWW-11/10/2018, Wnioskodawca: Fizjoterapia i Trening Koni Monika
Tołkacz-Paszkiewicz
tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez stacjonarną opiekę
fizjoterapeutyczną i rehabilitacyjną dla koni
Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik
Biura Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała weryfikacji Rejestru interesów
pod kątem oceny ww. operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady
a wnioskodawcą mogących budzić obawy co do bezstronnej oceny wniosku.
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Do oceny wniosku przystąpiło 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności
i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rady władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa interesu
nie mogą mieć więcej niż 49 % prawa głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę,
Członkowie Rady reprezentujący sektor gospodarczy, sektor społeczny oraz przedstawiciele
mieszkańców powinni łącznie dysponować co najmniej 50 % głosów.
Wniosek krótko omówiła Agnieszka Lewandowska, kierownik Biura LGD. Członkowie Rady
dokonali oceny wniosku poprzez wypełnienie kart oceny, które następnie przekazali Komisji
Skrutacyjnej. Komisja dokonała sprawdzenia czy wszyscy oceniający operację członkowie
Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia oddanych głosów i
ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do
Protokołu.
Po dokonaniu przez Radę oceny wniosków złożonych w ramach naboru wniosków
nr 10/2018 członkowie Komisji Skrutacyjnej sporządzili listę operacji zgodnych z
ogłoszeniem

naboru

wniosków

oraz

zgodnych

z

LSR.

Na podstawie weryfikacji kart oceny zgodności z LSR nie stwierdzono operacji niezgodnych
z

LSR.

Po

analizie

Protokołów

Komisji

Skrutacyjnej

zawierających

informację

o przyznanych punktach Komisja sporządziła listę ocenionych operacji wybranych
do finansowania w celu podjęcia stosownych uchwał. Operacje na liście ocenionych operacji
wybranych do finansowania zostały uporządkowane według malejącej liczby punktów
uzyskanych w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. Na ww. liście określono, które
operacje mieszczą się w limicie środków określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków.
W przypadku operacji, które w wyniku oceny uzyskały identyczną liczbę punktów, a limit
środków przewidzianych w danym naborze nie pozwala na wybór wszystkich złożonych
wniosków, kolejność na liście ustala się zgodnie z kolejnością złożenia wniosku do Biura.
Wniosek nr SWW-5/10/2018 pt. Rozwój działalności gospodarczej poprzez rozszerzenie
oferty usługowej firmy złożony przez firmę Energy4car Jarosław Kubiak, którego
wnioskowana kwota pomocy nie zmieściła się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu
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naboru wniosków został wybrany do finansowania zgodnie z pkt 7 „Procedur oceny i wyboru
operacji do finansowania w ramach LSR dla operacji z zakresu przedsiębiorczości i projektów
dużych o wartości powyżej 50 tys. zł”, który mówi o tym, że „w przypadku, gdy
wnioskowana

kwota

pomocy

powoduje,

że

operacja

nie

mieści

się

w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu Rada może obniżyć kwotę wsparcia do poziomu
powodującego, że dana operacja zmieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu,
o ile w Oświadczeniu wnioskodawcy Wnioskodawca wyraził zgodę na zmniejszenie kwoty
wsparcia w takim przypadku”. Zgodnie z procedurą przeanalizowano deklarację podmiotu
ubiegającego się o przyznanie pomocy, który wskazał dopuszczalny procentowy poziom
obniżenie kwoty wsparcia. Pracownik Biura LGD Marcin Kaliszak skontaktował się
telefonicznie z wnioskodawcą w celu weryfikacji podtrzymania stanowiska podmiotu co do
możliwości obniżenia poziomu dofinansowania do pozostałych w ramach limitu środków.
Beneficjent potwierdził zamiar realizacji operacji pomimo obniżonej kwoty pomocy.
12.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem operacji do finansowania oraz
zatwierdzeniem

list

operacji.

Przystąpiono

do

głosowania

nad

uchwałami:

1. Uchwała nr 375/18 w sprawie ponownej oceny operacji nr SWW-2/4/2017. Głosowało 11
członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych.
Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
2. Uchwała nr 376/18 w sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych do finansowania w
wyniku ponownej oceny operacji nr SWW-2/4/2017
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
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3. Uchwała nr 377/18 w sprawie ponownej oceny operacji nr SWW-2/5/2017. Głosowało 11
członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych.
Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
4. Uchwała nr 378/18 w sprawie zatwierdzenia list operacji wybranych do finansowania w
wyniku ponownej oceny operacji nr SWW-2/5/2017
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było
głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
5.

Uchwała

nr

379/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-1/9/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
6.

Uchwała

nr

380/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-2/9/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
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- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
7.

Uchwała

nr

381/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-3/9/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
8.

Uchwała

nr

382/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-4/9/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
9.

Uchwała

nr

383/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-5/9/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
10.

Uchwała

nr

384/18

w

sprawie

nr SWW-6/9/2018
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wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
11.

Uchwała

nr

385/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-7/9/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
12.

Uchwała

nr

386/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-8/9/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
13.

Uchwała

nr

387/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-9/9/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
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- mieszkańcy: 18,18 %.
14.

Uchwała

nr

388/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-10/9/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
15.

Uchwała

nr

389/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-11/9/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
16.

Uchwała

nr

390/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-12/9/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
17.

Uchwała

nr

391/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-13/9/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
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Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
18.

Uchwała

nr

392/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-14/9/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
19.

Uchwała

nr

393/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-15/9/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
20.

Uchwała

nr

394/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-16/9/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
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21.

Uchwała

nr

395/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-17/9/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
22.

Uchwała

nr

396/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-18/9/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
23. Uchwała nr 397/18 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-19/9/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
24. Uchwała nr 398/18 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-20/9/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
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- mieszkańcy: 18,18 %.
25.

Uchwała

nr

399/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-21/9/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
26. Uchwała nr 400/18 w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych
z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
27. Uchwała nr 401/18 w sprawie w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych
operacji wybranych do finansowania
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
28.

Uchwała

nr

402/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-1/10/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
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Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
29.

Uchwała

nr

403/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-2/10/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
30.

Uchwała

nr

404/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-3/10/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
31.

Uchwała

nr

405/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-4/10/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
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32.

Uchwała

nr

406/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-5/10/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
33.

Uchwała

nr

407/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-6/10/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
34.

Uchwała

nr

408/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-7/10/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
35.

Uchwała

nr

409/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-8/10/2018
Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 40,00 %
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- sektor gospodarczy: 20,00 %
- sektor społeczny: 20,00 %
- mieszkańcy: 20,00 %.
36.

Uchwała

nr

410/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-9/10/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
37.

Uchwała

nr

411/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-10/10/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
38.

Uchwała

nr

412/18

w

sprawie

wyboru

operacji,

dotycząca

wniosku

nr SWW-11/10/2018
Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było głosów
przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Parytety:
- sektor publiczny: 36,36 %
- sektor gospodarczy: 27,28 %
- sektor społeczny: 18,18 %
- mieszkańcy: 18,18 %.
39. Uchwała nr 413/18 w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych
z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR
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