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Kramsk, 26.04.2022

PORZĄDEK 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 i weryfikacja parytetów

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

nr 22/2022 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, wg kolejności składania:

a) SWW-1/22/2022  –  Słodkiewicz  Magda  „Operacja  w  zakresie  podejmowania  działalności

gospodarczej”,

b) SWW-2/22/2022 – Wiktorska Edyta „Gabinet Terapii Holistycznych”,

c) SWW-3/22/2022 – Wiktorski Michał „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji

odnawialnych źródeł energii – pelletu”,

d) SWW-4/22/2022 – Gajda Magdalena „Ekologiczna produkcja szansą dla środowiska”,

e) SWW-5/22/2022 – Lewandowski Marek „Założenie działalności gospodarczej oferującej usługi

lakierowania i malowania proszkowego”,

f) SWW-6/22/2022 – Pszczolińska Justyna „Działalność fotograficzno-artystyczna”

g) SWW-7/22/2022 – Popek Antoni „Mobilny Ślusarz Antoni Popek”,

h) SWW-8/22/2022 – Głomb Grzegorz „Utworzenie działalności artystycznej oferującej oprawę

muzyczną i świetlną”,

i) SWW-9/22/2022 – Dąbrowski Jakub „Utworzenie działalności gospodarczej świadczącej usługi

w zakresie usług IT oraz usług reklamowych”,

j) SWW-10/22/2022  –  Rał  Hanna  „Utworzenie  Prywatnego   Żłobka  i  Przedszkola  ,,Żyrafa"  

w Woli Podłężnej”,

k) SWW-11/22/2022 – Sikorska Aleksandra „Moja firma – Mój sukces – Kwiaciarnia i  usługi

wypożyczania elementów dekoracyjnych”,

l) SWW-12/22/2022  –  Tuzin  Rafał  „Zapewnienie  obsługi  serwisowej  ekologicznych  urządzeń

grzewczych na terenie Powiatu konińskiego i jego okolic”,

m) SWW-13/22/2022 – Sędziak Dawid „Podejmowanie działalności gospodarczej”,

n) SWW-14/22/2022  –  Pecyna  Bartosz  „Podejmowanie  działalności  w  zakresie  obróbki

mechanicznej elementów metalowych”,

o) SWW-15/22/2022  –  Golon  Jakub  „Podjęcie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  usług

minikoparką”,

p) SWW-16/22/2022 – Golon Maciej „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie mobilnych

usług napraw maszyn i sprzętu rolniczego”,

q) SWW-17/22/2022 – Lachowicz Żaneta „Żenewie beauty styling”.



7. Przeprowadzenie głosowania nad złożonymi wnioskami oraz podjęcie uchwał, zatwierdzenie listy

operacji zgodnych z ogłoszeniami o naborze wniosków oraz zgodnych z LSR, zatwierdzenie listy

ocenionych operacji wybranych i niewybranych do finansowania.

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

Beneficjentów, niewymagających zwołania posiedzenia Rady.

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

przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady

10.Wolne wnioski, zapytania

11.Zakończenie posiedzenia


