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Posiedzenie odbyło się według następującego porządku obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych  

2. Stwierdzenie quorum  

3. Wybór Sekretarzy posiedzenia i Komisji Skrutacyjnej 

4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad 

5. Podpisanie  Rejestru interesów, weryfikacja parytetów 

6. Dokonanie oceny wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie 

pomocy nr 4/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:  

- zatwierdzenie listy operacji spełniających i niespełniających formalne wymogi     

naboru 

- zatwierdzenie listy operacji zgodnych i niezgodnych z PROW 2014-2020 

 -  omówienie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy    

wg kolejności składania - 12 wniosków 

-    przeprowadzenie głosowania nad złożonymi wnioskami 

-    zatwierdzenie listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR 

- zatwierdzenie listy operacji ocenionych wybranych i niewybranych  

do finansowania 

7. Dokonanie oceny wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie 

pomocy nr 5/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej: 

- zatwierdzenie listy operacji spełniających i niespełniających formalne wymogi   

naboru 

- zatwierdzenie listy operacji zgodnych i niezgodnych z PROW 2014-2020 

 -  omówienie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy    

wg kolejności składania - 18 wniosków 

-    przeprowadzenie głosowania nad złożonymi wnioskami 

-   zatwierdzenie listy operacji zgodnych i niezgodnych z LSR 

-   zatwierdzenie listy operacji ocenionych wybranych i niewybranych do finansowania 

8. Wolne wnioski, zapytania 

9. 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 13 spośród 14 członków Rady co zgodnie  
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z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” stanowi quorum.  

W spotkaniu wziął udział także Prezes Zarządu oraz 3 pracowników Biura 

Stowarzyszenia. Lista obecności jest załącznikiem nr 1 do Protokołu. Nieobecność  

na zebraniu członka Rady - Michała Kubiaka została wcześniej zgłoszona 

Przewodniczącemu Rady telefonicznie.  

3. Wybór Sekretarzy Posiedzenia – Przewodniczący Rady zaproponował na Sekretarzy 

posiedzenia, stanowiących jednocześnie Komisję Skrutacyjną, pracowników Biura 

Stowarzyszenia: Agnieszkę Lewandowską, Joannę Dunikowską-Krzywda 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 i wyboru do finansowania poszczególnych 

operacji wszyscy obecni na zebraniu członkowie Rady podpisali aktualny Rejestr 

interesów, który daje możliwość weryfikacji ewentualnych powiązań członków Rady  

z Wnioskodawcami. Weryfikacja aktualności danych zawartych w Rejestrze nastąpiła 

przed posiedzeniem Rady. Rejestr interesów stanowi załącznik nr 2 do Protokołu.  

6. Agnieszka Lewandowska, Kierownik Biura, poinformowała uczestników posiedzenia, 

że wszystkie operacje złożone podczas naboru wniosków nr 4/2017 w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej spełniły formalne wymogi naboru zgodnie  

z wypełnionymi przez pracowników Biura kartami oceny formalnej  

i przedstawiła listę operacji spełniających formalne wymogi naboru. Na podstawie listy 

obecności i rejestru interesów pracownik Biura Stowarzyszenia Joanna Dunikowska-

Krzywda dokonała sprawdzenia zachowania parytetów pomiędzy sektorami, do których 

należą członkowie Rady: 

 - sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

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. 

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr XXVI/271/17 Rady Stowarzyszenia 

Wielkopolska Wschodnia z dnia 07.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia list operacji 
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spełniających formalne wymogi naboru wniosków o przyznanie pomocy.  

Nad podjęciem uchwały głosowało 13 członków Rady, 13 było za, nie było głosów 

wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik  

nr 3 do Protokołu. 

7. Agnieszka Lewandowska (Kierownik Biura) poinformowała uczestników zebrania,  

że wszystkie operacje złożone podczas naboru wniosków nr 4/2017 w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z kartami weryfikacji zgodności operacji  

z PROW 2014-2020 wypełnionymi przez pracowników Biura i przedstawiła listę 

operacji zgodnych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia zachowania parytetów pomiędzy 

sektorami, do których należą członkowie Rady: 

 - sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr XXVI/272/17 Rady Stowarzyszenia 

Wielkopolska Wschodnia z dnia 07.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia list operacji 

zgodnych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Nad podjęciem uchwały głosowało 13 członków Rady, 13 było za, nie było głosów 

wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik  

nr 4 do Protokołu. 

8. Przystąpiono do oceny operacji złożonych podczas naboru wniosku nr 4/2017  

w zakresie podejmowania działalności gospodarczej poprzez wypełnienie kart 

zgodności operacji z LSR oraz jeśli ocena zgodności z LSR była pozytywna kart 

zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji do finansowania. Ocena odbyła się 

według kolejności złożenia wniosków: 

a) Wniosek nr SWW-1/4/2017, Wnioskodawca: Joanna Żabierek,  

tytuł operacji: Adaptacja i doposażenie istniejącego budynku wiejskiego na potrzeby 

utworzenia i prowadzenia działalności agroturystycznej. 

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 13 członków Rady. Na podstawie listy obecności  

i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

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  nr 5 do Protokołu. 

b) Wniosek nr SWW-2/4/2017, Wnioskodawca: Natalia Karkowska,  

tytuł operacji: Wprowadzenie do wyposażenia nowoczesnego aparatu rentgenowskiego 

PAX-i cyfrowy system obrazowania z wyposażeniem oraz unit stomatologiczny EKO 

50B z fotelem stomatologicznym ATU4P.  

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 13 członków Rady. Na podstawie listy obecności 

 i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

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  nr 6 do Protokołu. 
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c) Wniosek nr SWW-3/4/2017, Wnioskodawca: Hubert Kaczalski,  

tytuł operacji: Profesjonalny zespół muzyczny, DJ i Konferansjer. 

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 13 członków Rady. Na podstawie listy obecności  

i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

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  nr 7 do Protokołu. 

d) Wniosek nr SWW-4/4/2017, Wnioskodawca: Renata Szpikowska 

tytuł operacji: Produkcja kosmetyków naturalnych, proekologicznych, zawierających 

naturalne składniki pochodzenia roślinnego. 

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 13 członków Rady. Na podstawie listy obecności  

i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

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 
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członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia 

oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej 

stanowi załącznik  nr 8 do Protokołu. 

e) Wniosek nr SWW-5/4/2017, Wnioskodawca: Daniel Matyjasik 

tytuł operacji: Produkcja kosmetyków naturalnych, proekologicznych, zawierających 

naturalne składniki pochodzenia roślinnego. 

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 13 członków Rady. Na podstawie listy obecności  

i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

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  nr 9 do Protokołu. 

f) Wniosek nr SWW-6/4/2017, Wnioskodawca: Aleksandra Gruberska 

            tytuł operacji: Ścianka wspinaczkowa. 

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 13 członków Rady. Na podstawie listy obecności 

 i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 
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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  nr 10 do Protokołu. 

g) Wniosek nr SWW-7/4/2017, Wnioskodawca: Aleksandra Kopras 

            tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej - mobilne Studio Fotograficzne  

KoprasFoto. 

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 13 członków Rady. Na podstawie listy obecności  

i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

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  nr 11 do Protokołu. 

h) Wniosek nr SWW-8/4/2017, 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.  

Do oceny wniosku przystąpiło 13 członków Rady. Na podstawie listy obecności  

i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów: 
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- sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

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  nr 12 do Protokołu. 

i) Wniosek nr SWW-9/4/2017, Wnioskodawca: Albert Marciniak 

            tytuł operacji: Samozatrudnienie poprzez otwarcie firmy vendingowej. 

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 13 członków Rady. Na podstawie listy obecności 

 i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

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  nr 13 do Protokołu. 

j) Wniosek nr SWW-10/4/2017, Wnioskodawca: Marek Sobierajski 

            tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej - firma budowlana. 

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 13 członków Rady. Na podstawie listy obecności i 

Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

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  nr 14 do Protokołu. 

k) Wniosek nr SWW-11/4/2017, Wnioskodawca: Patryk Błaszkiewicz 

            tytuł operacji: Innowacyjny zakład krawiecki. 

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 13 członków Rady. Na podstawie listy obecności  

i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

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  nr 15 do Protokołu. 

l) Wniosek nr SWW-12/4/2017, Wnioskodawca: Filip Idczak 

            tytuł operacji: Inrem - utworzenie sklepu internetowego dla małych firm  

instalatorskich. 
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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 13 członków Rady. Na podstawie listy obecności 

 i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

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  nr 16 do Protokołu. 

9. Po dokonaniu przez Radę oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 4/2017  

w zakresie podejmowania działalności gospodarczej członkowie Komisji Skrutacyjnej 

sporządzili listę operacji zgodnych ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego  

przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. 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 nr 4/2017. Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem 

operacji do finansowania. Przystąpiono do głosowania nad uchwałami: 

a) Uchwała nr XXVI/273/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-1/4/2017 

Głosowało 13 członków Rady, 13 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do Protokołu. 

Parytety: 
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- sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

b) Uchwała nr XXVI/274/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-2/4/2017 

Głosowało 13 członków Rady, 13 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

c) Uchwała nr XXVI/275/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-3/4/2017 

Głosowało 13 członków Rady, 13 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

d) Uchwała nr XXVI/276/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-4/4/2017 

Głosowało 13 członków Rady, 13 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

e) Uchwała nr XXVI/277/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-5/4/2017 
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Głosowało 13 członków Rady, 13 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

f) Uchwała nr XXVI/278/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-6/4/2017 

Głosowało 13 członków Rady, 13 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

g) Uchwała nr XXVI/279/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-7/4/2017 

Głosowało 13 członków Rady, 13 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 23 do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

h) Uchwała nr XXVI/280/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-8/4/2017 

Głosowało 13 członków Rady, 13 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 24 do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 
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i) Uchwała nr XXVI/281/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-9/4/2017 

Głosowało 13 członków Rady, 13 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 25 do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

j) Uchwała nr XXVI/282/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-10/4/2017 

Głosowało 13 członków Rady, 13 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 26 do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

k) Uchwała nr XXVI/283/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-11/4/2017 

Głosowało 13 członków Rady, 13 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 27 do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

l) Uchwała nr XXVI/284/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-12/4/2017 

Głosowało 13 członków Rady, 13 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 
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- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

10. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem listy operacji zgodnych 

z LSR w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Na podstawie listy 

obecności i rejestru interesów pracownik Biura Stowarzyszenia Joanna Dunikowska-

Krzywda dokonała sprawdzenia zachowania parytetów pomiędzy sektorami, do których 

należą członkowie Rady: 

 - sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

 Podjęto uchwałę nr XXVI/285/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych  

ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia 

„Wielkopolska Wschodnia”. Głosowało 13 członków Rady, 13 było za, nie było głosów 

wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik  

nr 29 do Protokołu. 

11. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem listy ocenionych 

operacji wybranych do finansowania w zakresie podejmowania działalności 

gospodarczej. Na podstawie listy obecności i rejestru interesów pracownik Biura 

Stowarzyszenia Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia zachowania 

parytetów pomiędzy sektorami, do których należą członkowie Rady: 

 - sektor publiczny: 46,15 %  

- sektor gospodarczy: 23,08 % 

- sektor społeczny: 23,08% 

- mieszkańcy: 7,69 %. 

Podjęto uchwałę nr XXVI/286/17 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji 

wybranych do finansowania. Głosowało 13 członków Rady, 13 było za, nie było głosów 

wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik  

nr 30 do Protokołu. 

12. Opuszczenie posiedzenia przez członka Rady Tadeusza Jankowskiego - członek Rady  

z sektora publicznego opuścił posiedzenie i z powodu ważnych obowiązków 

służbowych nie uczestniczył w dalszej części zebrania Rady. 

13. Agnieszka Lewandowska (Kierownik Biura) poinformowała uczestników posiedzenia, 

że wszystkie operacje złożone podczas naboru wniosków nr 5/2017 w zakresie 
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rozwijania działalności gospodarczej spełniły formalne wymogi naboru zgodnie  

z wypełnionymi przez pracowników Biura Kartami oceny formalnej  

i przedstawiła listę operacji spełniających formalne wymogi naboru. Na podstawie listy 

obecności i rejestru interesów pracownik Biura Stowarzyszenia Joanna Dunikowska-

Krzywda dokonała sprawdzenia zachowania parytetów pomiędzy sektorami, do których 

należą członkowie Rady: 

 - sektor publiczny: 41,67 %  

- sektor gospodarczy: 25,00 % 

- sektor społeczny: 25,00 % 

- mieszkańcy: 8,33 %. 

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr XXVI/287/17 Rady Stowarzyszenia 

Wielkopolska Wschodnia z dnia 07.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia list operacji 

spełniających formalne wymogi naboru wniosków o przyznanie pomocy.  

Nad podjęciem uchwały głosowało 12 członków Rady, 12 było za, nie było głosów 

wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 31 

 do Protokołu. 

14. Agnieszka Lewandowska (Kierownik Biura) poinformowała uczestników zebrania,  

że wszystkie operacje złożone podczas naboru wniosków nr 5/2017 w zakresie 

rozwijania działalności gospodarczej są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z Kartami weryfikacji zgodności operacji  

z PROW 2014-2020 wypełnionymi przez pracowników Biura i przedstawiła listę 

operacji zgodnych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia zachowania parytetów pomiędzy 

sektorami, do których należą członkowie Rady: 

 - sektor publiczny: 41,67 %  

- sektor gospodarczy: 25,00 % 

- sektor społeczny: 25,00 % 

- mieszkańcy: 8,33 %. 

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr XXVI/288/17 Rady Stowarzyszenia 

Wielkopolska Wschodnia z dnia 07.03.2017 r. w sprawie zatwierdzenia list operacji 

zgodnych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Nad podjęciem uchwały głosowało 12 członków Rady, 12 było za, nie było głosów 

wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 32 

do Protokołu. 
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15. Przystąpiono do oceny operacji złożonych podczas naboru wniosków nr 5/2017  

w zakresie rozwijania działalności gospodarczej poprzez wypełnienie kart zgodności 

operacji z LSR oraz jeśli ocena zgodności z LSR była pozytywna kart zgodności  

z lokalnymi kryteriami wyboru operacji do finansowania. Ocena odbyła się według 

kolejności złożenia wniosków: 

a) Wniosek nr SWW-1/5/2017, Wnioskodawca: Rządkowska Halina Zajazd "Ligrana" 

            tytuł operacji: Zakup nowoczesnego wyposażenia do Zajazdu "Ligrana". 

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 12 członków Rady. Na podstawie listy obecności 

i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 41,67 %  

- sektor gospodarczy: 25,00 % 

- sektor społeczny: 25,00 % 

- mieszkańcy: 8,33 %. 

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  nr 33 do Protokołu. 

b) Wniosek nr SWW-2/5/2017, Wnioskodawca: PHU "MAR-POL" Marcin Misiak 

            tytuł operacji: Zakup koparko-ładowarki z głowicą koszącą. 

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 12 członków Rady. Na podstawie listy obecności  

i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów: 

 - sektor publiczny: 41,67 %  

- sektor gospodarczy: 25,00 % 

- sektor społeczny: 25,00 % 
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- mieszkańcy: 8,33 %. 

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  nr 34 do Protokołu. 

c) Wniosek nr SWW-3/5/2017, Wnioskodawca: Stolarstwo Meblowe - Piotr Kowalski 

            tytuł operacji: Wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonych produktów  

przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do praktyki produkcyjnej innowacyjnego systemu 

okleinowania obrzeży prostych w całym ciągu linii technologicznej. 

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 12 członków Rady. Na podstawie listy obecności  

i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów: 

 - sektor publiczny: 41,67 %  

- sektor gospodarczy: 25,00 % 

- sektor społeczny: 25,00 % 

- mieszkańcy: 8,33 %. 

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  nr 35 do Protokołu. 

d) Wniosek nr SWW-4/5/2017, Wnioskodawca: Stolarstwo Borowski Michał 

            tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowych i udoskonalonych 

produktów w przedsiębiorstwie STOLARSTWO Borowski Michał. 

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 12 członków Rady. Na podstawie listy obecności  

i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 41,67 %  

- sektor gospodarczy: 25,00 % 

- sektor społeczny: 25,00 % 

- mieszkańcy: 8,33 %. 

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  nr 36 do Protokołu. 

e) Wniosek nr SWW-5/5/2017, Wnioskodawca: Stolarstwo Kowalski Jakub 

     tytuł operacji: Wprowadzenie do praktyki produkcyjnej przedsiębiorstwa innowacji 

produktowej i procesowej polegającej na zautomatyzowanym systemie szlifowania 

krawędzi płyt MDF. 

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 12 członków Rady. Na podstawie listy obecności  

i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów: 

 - sektor publiczny: 41,67 %  

- sektor gospodarczy: 25,00 % 

- sektor społeczny: 25,00 % 

- mieszkańcy: 8,33 %. 

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  nr 37 do Protokołu. 
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f) Wniosek nr SWW-6/5/2017, Wnioskodawca: "energy4car" Jarosław Kubiak 

     tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej oraz tworzenie nowego miejsca pracy 

poprzez modernizację. 

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 12 członków Rady. Na podstawie listy obecności  

i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów: 

 - sektor publiczny: 41,67 %  

- sektor gospodarczy: 25,00 % 

- sektor społeczny: 25,00 % 

- mieszkańcy: 8,33 %. 

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  nr 38 do Protokołu. 

g) Wniosek nr SWW-7/5/2017, Wnioskodawca: Apteka Rodzinna Marcin Popiołkowski 

             tytuł operacji: Zakup wyposażenia apteki. 

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 12 członków Rady. Na podstawie listy obecności 

i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów: 

 - sektor publiczny: 41,67 %  

- sektor gospodarczy: 25,00 % 

- sektor społeczny: 25,00 % 

- mieszkańcy: 8,33 %. 

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 
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członkowie Rady uznali operację za zgodną z LSR, a następnie dokonała podliczenia 

oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej 

stanowi załącznik  nr 39 do Protokołu. 

h) Wniosek nr SWW-8/5/2017, Wnioskodawca: Roman Rosiak 

 tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa Roman Rosiak poprzez zakup innowacyjnego   

Traka i wdrożenie do oferty firmy nowych usług. 

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 11 członków Rady. Na podstawie listy obecności  

i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów: 

 - sektor publiczny: 45,46 %  

- sektor gospodarczy: 18,18 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 

- mieszkańcy: 9,09 %. 

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  nr 40 do Protokołu. 

i) Wniosek nr SWW-9/5/2017, Wnioskodawca:  PHU BJM SP. Z O.O. 

tytuł operacji: Zakup wyposażenia kuchni w ramach realizacji inwestycji "Budowa 

hotelu z salami konferencyjno-bankietowymi wraz z zapleczem kuchennym”. 

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 12 członków Rady. Na podstawie listy obecności  

i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów: 

 - sektor publiczny: 41,67 %  

- sektor gospodarczy: 25,00 % 
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- sektor społeczny: 25,00 % 

- mieszkańcy: 8,33 %. 

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  nr 41 do Protokołu. 

j) Wniosek nr SWW-10/5/2017, Wnioskodawca: "GRUBERSKI" Zakład Wiertniczy 

Jacek Gruberski 

            tytuł operacji: Rozwój Centrum Rekreacji FART. 

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 12 członków Rady. Na podstawie listy obecności  

i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów: 

 - sektor publiczny: 41,67 %  

- sektor gospodarczy: 25,00 % 

- sektor społeczny: 25,00 % 

- mieszkańcy: 8,33 %. 

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  nr 42 do Protokołu. 

k) Wniosek nr SWW-11/5/2017, Wnioskodawca: "GRUBERSKI" Zakład Wiertniczy 

Marzena Gruberska 

            tytuł operacji: Nowoczesna kręgielnia w Centrum Rekreacji FART. 

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 12 członków Rady. Na podstawie listy obecności  

i Rejestru interesów Joanna Dunikowska-Krzywda dokonała sprawdzenia parytetów: 

 - sektor publiczny: 41,67 %  

- sektor gospodarczy: 25,00 % 

- sektor społeczny: 25,00 % 

- mieszkańcy: 8,33 %. 

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  nr 43 do Protokołu. 

16. Opuszczenie posiedzenia przez członka Rady Pawła Szczepankiewicza - członek Rady  

z sektora publicznego opuścił posiedzenie i z powodu ważnych obowiązków 

służbowych nie uczestniczył w dalszej części zebrania Rady. 

l) Wniosek nr SWW-12/5/2017, Wnioskodawca:  Maciej Pietrzykowski "PCG" 

            tytuł operacji: Wyposażenie gabinetu medycyny naturalnej w innowacyjny sprzęt   

terapeutyczny oraz biurowy. 

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: 36,37 % 

- sektor gospodarczy: 27,27 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 

- mieszkańcy: 9,09 %. 

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  nr 44 do Protokołu. 
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m) Wniosek nr SWW-13/5/2017, Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

"PROMET" Jerzy Żurański              

tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa PROMET poprzez zakup nowoczesnego 

wyposażenia produkcyjnego. 

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: 36,37 % 

- sektor gospodarczy: 27,27 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 

- mieszkańcy: 9,09 %. 

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  nr 45 do Protokołu. 

n) Wniosek nr SWW-14/5/2017, Wnioskodawca: Sklep Delikatesy "Ania" Anna 

Michalska 

tytuł operacji: Rozszerzenie asortymentu i zmiana organizacji procesu sprzedaży 

kluczem do rozwoju sklepu Delikatesy "Ania". 

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: 36,37 % 

- sektor gospodarczy: 27,27 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 

- mieszkańcy: 9,09 %. 
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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  nr 46 do Protokołu. 

o) Wniosek nr SWW-15/5/2017, 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: 36,37 % 

- sektor gospodarczy: 27,27 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 

- mieszkańcy: 9,09 %. 

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  nr 47 do Protokołu. 

p) Wniosek nr SWW-16/5/2017, Wnioskodawca: Goździk Tomasz Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe "TOMBIG"           

tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup piły do cięcia  

aluminium w przedsiębiorstwie Tombig. 

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: 36,37 % 

- sektor gospodarczy: 27,27 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 

- mieszkańcy: 9,09 %. 

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  nr 48 do Protokołu. 

q) Wniosek nr SWW-17/5/2017, Wnioskodawca: Gościniec Cztery Pory Roku Małgorzata 

Matuszak 

            tytuł operacji: Wyposażenie hotelu Cztery Pory Roku. 

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: 36,37 % 

- sektor gospodarczy: 27,27 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 

- mieszkańcy: 9,09 %. 

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  nr 49 do Protokołu. 

r) Wniosek nr SWW-18/5/2017, Wnioskodawca: RJ Ogrody Roman Juszczyk       

  tytuł operacji: Stworzenie miejsca dla hortiterapii i organizacja w nim zajęć. 

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  



27 

 

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: 36,37 % 

- sektor gospodarczy: 27,27 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 

- mieszkańcy: 9,09 %. 

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  nr 50 do Protokołu. 

17. Po dokonaniu przez Radę oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr 5/2017  

w zakresie rozwijania działalności gospodarczej członkowie Komisji Skrutacyjnej 

sporządzili listę operacji zgodnych ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego  

przez społeczność Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”. 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 nr 5/2017. Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem 

operacji do finansowania. Przystąpiono do głosowania nad uchwałami: 

a) Uchwała nr XXVI/289/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-1/5/2017 

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 51 do Protokołu.  

Parytety: 

- sektor publiczny: 36,37 % 

- sektor gospodarczy: 27,27 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 
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- mieszkańcy: 9,09 %. 

b) Uchwała nr XXVI/290/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-2/5/2017 

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 52 do Protokołu.  

Parytety: 

- sektor publiczny: 36,37 % 

- sektor gospodarczy: 27,27 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 

- mieszkańcy: 9,09 %. 

c) Uchwała nr XXVI/291/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-3/5/2017 

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 53 do Protokołu.  

Parytety: 

- sektor publiczny: 36,37 % 

- sektor gospodarczy: 27,27 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 

- mieszkańcy: 9,09 %. 

d) Uchwała nr XXVI/292/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-4/5/2017 

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 54 do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 36,37 % 

- sektor gospodarczy: 27,27 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 

- mieszkańcy: 9,09 %. 

e) Uchwała nr XXVI/293/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-5/5/2017 

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 55 do Protokołu.  

Parytety: 

- sektor publiczny: 36,37 % 
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- sektor gospodarczy: 27,27 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 

- mieszkańcy: 9,09 %. 

f) Uchwała nr XXVI/294/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-6/5/2017 

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 56 do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 36,37 % 

- sektor gospodarczy: 27,27 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 

- mieszkańcy: 9,09 %. 

g) Uchwała nr XXVI/295/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-7/5/2017 

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 57 do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 36,37 % 

- sektor gospodarczy: 27,27 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 

- mieszkańcy: 9,09 %. 

h) Uchwała nr XXVI/296/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-8/5/2017 

Głosowało 10 członków Rady, 10 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 58 do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40,00 % % 

- sektor gospodarczy: 20,00 % 

- sektor społeczny: 30,00 % 

- mieszkańcy: 10,00 %. 

i) Uchwała nr XXVI/297/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-9/5/2017 

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 59 do Protokołu. 
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Parytety: 

- sektor publiczny: 36,37 % 

- sektor gospodarczy: 27,27 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 

- mieszkańcy: 9,09 %. 

j) Uchwała nr XXVI/298/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-10/5/2017 

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 60 do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 36,37 % 

- sektor gospodarczy: 27,27 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 

- mieszkańcy: 9,09 %. 

k) Uchwała nr XXVI/299/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-11/5/2017 

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 61 do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 36,37 % 

- sektor gospodarczy: 27,27 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 

- mieszkańcy: 9,09 %. 

l) Uchwała nr XXVI/300/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-12/5/2017 

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 62 do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 36,37 % 

- sektor gospodarczy: 27,27 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 

- mieszkańcy: 9,09 %. 

m) Uchwała nr XXVI/301/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-13/5/2017 
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Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 63 do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 36,37 % 

- sektor gospodarczy: 27,27 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 

- mieszkańcy: 9,09 %. 

n) Uchwała nr XXVI/302/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-14/5/2017 

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 64 do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 36,37 % 

- sektor gospodarczy: 27,27 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 

- mieszkańcy: 9,09 %. 

o) Uchwała nr XXVI/303/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-15/5/2017 

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 65 do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 36,37 % 

- sektor gospodarczy: 27,27 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 

- mieszkańcy: 9,09 %. 

p) Uchwała nr XXVI/304/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-16/5/2017 

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 66 do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 36,37 % 

- sektor gospodarczy: 27,27 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 

- mieszkańcy: 9,09 %. 
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q) Uchwała nr XXVI/305/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-17/5/2017 

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 67 do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 36,37 % 

- sektor gospodarczy: 27,27 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 

- mieszkańcy: 9,09 %. 

r) Uchwała nr XXVI/306/17 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-18/5/2017 

Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 68 do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 36,37 % 

- sektor gospodarczy: 27,27 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 

- mieszkańcy: 9,09 %. 

18. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem listy operacji zgodnych 

z LSR w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Na podstawie listy obecności  

i rejestru interesów pracownik Biura Stowarzyszenia Joanna Dunikowska-Krzywda 

dokonała sprawdzenia zachowania parytetów pomiędzy sektorami, do których należą 

członkowie Rady: 

- sektor publiczny: 36,37 % 

- sektor gospodarczy: 27,27 % 

- sektor społeczny: 27,27 % 

- mieszkańcy: 9,09 %. 

 Podjęto uchwałę nr XXVI/307/17 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych  

ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia 

„Wielkopolska Wschodnia”. Głosowało 11 członków Rady, 11 było za, nie było głosów 

wstrzymujących, nie było głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik  

nr 69 do Protokołu. 

19. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem listy ocenionych 

operacji wybranych do finansowania w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. 




