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6. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy  

nr 11/2019 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, wg kolejności składania  

- 10 wniosków 

7. Omówienie wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy  

nr 12/2019 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, wg kolejności składania   

- 22 wnioski 

8. Przeprowadzenie głosowania nad złożonymi wnioskami oraz podjęcie uchwał   

9. Zatwierdzenie list operacji zgodnych z ogłoszeniami o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR.  

10. Zatwierdzenie list ocenionych operacji wybranych i niewybranych do finansowania 

11. Informacja Przewodniczącego Rady o wydanych opiniach dot. zmiany umowy przez 

Beneficjentów, niewymagających zwołania posiedzenia Rady 

12. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były 

przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady 
13. Wolne wnioski, zapytania 

14. 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 10 spośród 13 członków Rady, co zgodnie  

z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” stanowi quorum.  

W spotkaniu wziął udział także Członek Zarządu oraz pracownicy Biura Stowarzyszenia. 

Lista obecności jest załącznikiem do Protokołu. Nieobecność na zebraniu członków Rady 

– Andrzeja Nowaka, Jana Rosiaka i Pawła Szczepankiewicza została wcześniej zgłoszona 

Przewodniczącemu Rady telefonicznie.  

3. Wybór Sekretarzy Posiedzenia - Przewodniczący Rady zaproponował na Sekretarza 

posiedzenia pracownika Biura Stowarzyszenia: Agnieszkę Lewandowską.  

Na członków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący zaproponował 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. 
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5. Przed rozpoczęciem procedury oceny operacji, 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. Agnieszka Lewandowska, pracownik Biura, poinformował uczestników posiedzenia, że 

operacje złożone podczas naboru wniosków nr 11/2019 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.  

Przystąpiono do oceny operacji złożonych podczas naboru nr 11/2019 poprzez wypełnienie 

kart zgodności operacji z LSR oraz kart zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji 

do finansowania: 

a) Wniosek nr SWW-1/11/2019, Wnioskodawca: Tymoteusz Urbański 

tytuł operacji: Czyszczenie wodą zdemineralizowaną – innowacyjna firma sprzątająca 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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 
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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 do Protokołu. 

b) Wniosek nr SWW-2/11/2019, Wnioskodawca: Mateusz Wietrzykowski 

tytuł operacji: Restauracja „Graj w Zielone” – Uruchomienie innowacyjnej działalności 

gospodarczej w zakresie gastronomii 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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-3/11/2019, Wnioskodawca: Kamil Dębiński 

tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności związanej z obsługą techniczną imprez 

okolicznościowych 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. 

operacji i nie stwierdziła zależności pomiędzy członkami Rady  wnioskodawcą mogących 

budzić obawy, co do bezstronnej oceny wniosku. Do oceny wniosku przystąpiło 10 
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członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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. 

d) Wniosek nr SWW-4/11/2019, Wnioskodawca: Marta Kucal 

tytuł operacji: Biuro projektowe aranżacji wnętrz 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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. 

e) Wniosek nr SWW-5/11/2019, Wnioskodawca: Michał Pinkowski 

tytuł operacji: Mobilne usługi barmańskie, baristyczne i cateringowe 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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-6/11/2019, Wnioskodawca: Beata Maciejewska  

tytuł operacji: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa oferującego innowacyjne usługi 

poszukiwania wody pod studnie głębinowe maszyną elektrooporową dla mieszkańców 

powiatu konińskiego i powiatów ościennych 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 
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członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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. 

g) Wniosek nr SWW-7/11/2019, Wnioskodawca: Ireneusz Skitek 

tytuł operacji: Zakup samochodu typu BUS w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej 

pod nazwą Bus-TranS Skitek Ireneusz oferującą usługi przewozu osób z innowacyjnymi 

elementami 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska dokonała weryfikacji Rejestru interesów pod kątem oceny ww. 

operacji i stwierdziła zależności pomiędzy członkiem Rady Danutą Mazur w związku  

z istniejącym stosunkiem pracy z Wnioskodawcą i tym samym została ona wyłączona  

z oceny operacji. Do oceny wniosku przystąpiło 9 członków Rady. Na podstawie listy 

obecności i Rejestru interesów Agnieszka Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 33,34 %  

- sektor gospodarczy: 22,22  % 

- sektor społeczny: 22,22 % 

- mieszkańcy: 22,22 %. 

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 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-8/11/2019, Wnioskodawca: Przemysław Ptak 

tytuł operacji: Auto-Ptak Przemysław Ptak 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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-9/11/2019, Wnioskodawca: Adrian Dzwoniarski 

tytuł operacji: Własna działalność gospodarcza – usługi laserem 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 
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członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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. 

j) Wniosek nr SWW-10/11/2019, Wnioskodawca: Kamila Lewandowska 

tytuł operacji: HOFIsnack pomysłem na zagospodarowanie wyrzucanego na śmietnik 

pieczywa 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20 % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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 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. 

Po dokonaniu przez Radę oceny wniosków złożonych w ramach naboru wniosków  

 nr 11/2019 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.  

7. Agnieszka Lewandowska, kierownik Biura, poinformowała uczestników posiedzenia, że 

operacje złożone podczas naboru wniosków nr 12/2019 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. Przystąpiono do oceny operacji 

złożonych podczas naboru nr 12/2019 poprzez wypełnienie kart zgodności operacji z LSR 

oraz kart zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji do finansowania: 

a) Wniosek nr SWW-1/12/2019, Wnioskodawca: Mała Gastronomia Iwona Grzelak 

tytuł operacji: Rozwój firmy szansą na sukces w biznesie 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 
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- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20 % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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-2/12/2019, Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 

MAGS Grzegorz Kantarowski 

tytuł operacji: Rozwój firmy PHU MAGS Grzegorz Kantarowski 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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 
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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 do Protokołu. 

c) Wniosek nr SWW-3/12/2019, Wnioskodawca: ARENDIA Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością oddział Kramsk  

tytuł operacji: Zakup innowacyjnej wysokowydajnej suszarni owoców, warzyw i ziół 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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 Marcina 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. 

d) Wniosek nr SWW-4/12/2019, Wnioskodawca: Cieślak Tomasz FHU 

tytuł operacji: Zastosowanie na obszarze działania LGD Wielkopolska Wschodnia 

jednosuportowej piły wzdłużnej CNC do cięcia kamienia szansą na rozwój 

przedsiębiorstwa CIEŚLAK TOMASZ FHU 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 
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członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20 % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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-5/12/2019, Wnioskodawca: Fizjoterapia i trening koni Monika 

Tołkacz-Paszkiewicz 

tytuł operacji: Zakup i instalacja hali ujeżdżalni do rehabilitacji ruchowej koni 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20 % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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 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-6/12/2019, Wnioskodawca: Salon Kosmetyczno-Fryzjerski Monika 

Matczak-Rakoca 

tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez odnowienie lokalu oraz 

wyposażenie salonu spa 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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. 

g) Wniosek nr SWW-7/12/2019, Wnioskodawca: Criollo Adrian Karwacki 

tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa Criollo Adrian Karwacki poprzez wybudowanie 

potrzebnych pomieszczeń oraz zakup urządzeń do produkcji, pakowania i magazynowania 

lodu w kostkach oraz lodu kruszonego 
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Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20 % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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-8/12/2019, Wnioskodawca: Goździk Tomasz Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe „TOMBIG” 

tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez poszerzenie oferty produktowej 

usługi cięcia profili aluminiowych oraz docieplenie i doświetlenie hali w przedsiębiorstwie 

TOMBIG 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 
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- mieszkańcy: 20 %. 

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-9/12/2019, Wnioskodawca: Dan-Pol Danuta Pietrzak 

tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez budowę wioski Eco SPA/welness 

oraz utworzenie miejsca pracy 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20 % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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. 
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j) Wniosek nr SWW-10/12/2019, Wnioskodawca: Auto-Blach-Hol Marzena Pieszak 

tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej polegający na modernizacji stanowisk 

warsztatowych oraz wdrożenia usługi mycia pojazdów 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20 % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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-11/12/2019, Wnioskodawca: Jolanta Zesławska Mobilne Studio 

Kosmetologii Kosmet 

tytuł operacji: Rozwój działalności. Zakup wyposażenia Salonu kosmetyczno-fryzjerskiego 

Kosmet 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  
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- sektor gospodarczy: 20 % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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-12/12/2019, Wnioskodawca: Euro-Car Glass Piotr i Anna 

Andrzejczak s.c. 

tytuł operacji: Podniesienie konkurencyjności firmy Euro-Car Glass Piotr i Anna 

Andrzejczak s.c. poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań budowy klimatyzowanej 

komory do nanoszenia farby na szyby metodą sitodruku wraz z termomodernizacją 

budynku 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20 % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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 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. 

m) Wniosek nr SWW-13/12/2019, Wnioskodawca: Ośrodek Szkolenia Psów „Szary 

Wilk” Tomasz Opszalski 

tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa Ośrodek Szkolenia Psów „Szary Wilk” Tomasz 

Opszalski dzięki inwestycji w rozwój hotelu dla psów i rozpoczęciu nowej usługi 

pielęgnacji zwierząt 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20 % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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-14/12/2019, Wnioskodawca: „Gruberski” Zakład Wiertniczy 

Marzena Gruberska 

tytuł operacji: Rozwój Centrum Rekreacji FART poprzez termomodernizację 
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Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20 % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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-15/12/2019, Wnioskodawca: Kon-Conditor Beata Kubacka-

Jankowska 

tytuł operacji: Zakup sprzętu do rekreacji wodnej i rowerowej dla gospodarstwa 

agroturystycznego „Nad Wartą” 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20 % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 
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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 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. 

p) Wniosek nr SWW-16/12/2019, Wnioskodawca: Przybylska Halina I. Agencja 

Ochrony Osób i Mienia „Herkules” II. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 

tytuł operacji: Rozwój firmy Przybylska Halina I. Agencja Ochrony Osób i Mienia 

„Herkules” II. PHU poprzez budowę stacji LPG 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20 % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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. 
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q) Wniosek nr SWW-17/12/2019, Wnioskodawca: Arkadiusz Grzelczak Cedrus – Tereny 

Zieleni 

tytuł operacji: Wdrożenie innowacyjnej infrastruktury do przedsiębiorstwa Arkadiusz 

Grzelczak Cedrus – Tereny Zieleni szansą na rozwój i wzmocnienie potencjału działalności 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20 % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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. 

r) Wniosek nr SWW-18/12/2019, Wnioskodawca: Maciej Flasiński Usługi Remontowo-

Wykończeniowe 

tytuł operacji: Rozwój firmy poprzez inwestycje w innowacyjne maszyny i urządzenia 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  
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- sektor gospodarczy: 20 % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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. 

s) Wniosek nr SWW-19/12/2019, Wnioskodawca: Marvend Halina Marciniak  

tytuł operacji: Rozwój działalności poprzez rozbudowę pawilonu handlowego oraz 

zakupem wyposażenia 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20 % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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 
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oddanych głosów i ustalenia przyznanych punktów. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi 

załącznik do Protokołu. 

t) Wniosek nr SWW-20/12/2019, Wnioskodawca: „Biały Fortepian” Luiza Pinkowska 

tytuł operacji: Kompleksowa usługa cateringowa podczas imprez plenerowych 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20 % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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. 

u) Wniosek nr SWW-21/12/2019, Wnioskodawca: Energy4car Jarosław Kubiak 

tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez rozszerzenie oferty usługowej 

firmy 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  
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- sektor gospodarczy: 20 % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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. 

v) Wniosek nr SWW-22/12/2019, Wnioskodawca: AIR DRON Polska Patryk 

Świętanowski 

tytuł operacji: Rozwój działalności gospodarczej AIR DRON Polska Patryk Świętanowski 

Przed przystąpieniem do rozpatrywania operacji obecny na posiedzeniu pracownik Biura 

Agnieszka Lewandowska 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 10 

członków Rady. Na podstawie listy obecności i Rejestru interesów Agnieszka 

Lewandowska dokonała sprawdzenia parytetów: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20 % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

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 
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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 12/2019 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.  

8. Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem operacji do finansowania oraz 

zatwierdzeniem list operacji. Przystąpiono do głosowania nad uchwałami: 

1) Uchwała nr 471/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-1/11/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

2) Uchwała nr 472/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku nr SWW-2/11/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 
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3) Uchwała nr 473/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  nr SWW-3/11/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

4) Uchwała nr 474/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  nr SWW-4/11/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

5) Uchwała nr 475/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  nr SWW-5/11/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

6) Uchwała nr 476/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  nr SWW-6/11/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

 

 



28 
 

7) Uchwała nr 477/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  nr SWW-7/11/2019 

Głosowało 9 członków Rady, 9 było za, nie było głosów wstrzymujących, nie było 

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 33,34 %  

- sektor gospodarczy: 22,22  % 

- sektor społeczny: 22,22 % 

- mieszkańcy: 22,22 %. 

8) Uchwała nr 478/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  nr SWW-8/11/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

9) Uchwała nr 479/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  nr SWW-9/11/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

10) Uchwała nr 480/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku   

nr SWW-10/11/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 
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11) Uchwała nr 481/19 w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych  

z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20 % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

12) Uchwała nr 482/19 w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji 

wybranych do finansowania 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20 % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

13) Uchwała nr 483/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-1/12/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

14) Uchwała nr 484/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-2/12/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 
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- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

15) Uchwała nr 485/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-3/12/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

16) Uchwała nr 486/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-4/12/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

17) Uchwała nr 487/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-5/12/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

18) Uchwała nr 488/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-6/12/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 
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- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

19) Uchwała nr 489/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku 

nr SWW-7/12/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

20) Uchwała nr 490/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-8/12/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

21) Uchwała nr 491/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-9/12/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 
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22) Uchwała nr 492/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-10/12/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

23) Uchwała nr 493/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-11/12/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

24) Uchwała nr 494/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-12/12/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

25) Uchwała nr 495/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-13/12/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 
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- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

26) Uchwała nr 496/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-14/12/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

27) Uchwała nr 497/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-15/12/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

28) Uchwała nr 498/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-16/12/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

29) Uchwała nr 499/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-17/12/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 
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- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

30) Uchwała nr 500/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-18/12/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

31) Uchwała nr 501/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-19/12/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

32) Uchwała nr 502/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-20/12/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 
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33) Uchwała nr 503/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-21/12/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

34) Uchwała nr 504/19 w sprawie wyboru operacji, dotycząca wniosku  

nr SWW-22/12/2019 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

35) Uchwała nr 505/19 w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych  

z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20 % 

- sektor społeczny: 20 % 

- mieszkańcy: 20 %. 

36) Uchwała nr 506/19 w sprawie w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji 

wybranych do finansowania 

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

głosów przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu. 

Parytety: 

- sektor publiczny: 40 %  

- sektor gospodarczy: 20  % 




