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Mszczonów, dn.31.01.2022 

 
Protokół z Posiedzenia 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” 
z dnia 31 stycznia  2022r. 

Posiedzenie Rady dotyczyło oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 

"Ziemia Chełmońskiego" oraz ustalenia kwot wsparcia. 

Posiedzenie odbyło się w dniu 31 stycznia 2022r. od godz. 9.30 w trybie obrad zdalnych  

z wykorzystaniem  środków  komunikacji elektronicznej pod nadzorem technicznej obsługi obrad  

on-line prowadzonej z siedziby Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie przy ul. Żyrardowskiej 

4 (Gmina Mszczonów). 

Posiedzenie Rady odbyło się w formie transmisji  on-line za wcześniejszą zgodą członków Rady  

z których  13  złożyło oświadczenie Członka Rady Stowarzyszenia LGD „Ziemia Chełmońskiego”  dot. 

wykorzystania środków komunikacji elektronicznej.  

Podczas posiedzenia  zapewniona  została transmisja  obrad  w czasie rzeczywistym, dwustronna  

komunikacja  w czasie  rzeczywistym, w ramach której odpowiednio członek Rady  mógł wypowiedzieć 

się  w czasie posiedzenia  oraz wykonać  osobiście prawo głosu. 

Posiedzenie Rady LGD „Ziemia Chełmońskiego” dotyczyło ogłoszonego w dniu 28 października na 

stronie www. ziemiachelmonskiego.pl - naboru /od 19.11-17.12.2021r./ wniosków o przyznanie 

pomocy w zakresie przedsięwzięć  nr 1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.  

Czas trwania naboru: 

od 19 listopada 2021 do 17 grudnia 2021 roku  do godziny 15:00. 

Zakres tematyczny naboru nr 3/2021: 

Zakładanie działalności gospodarczej 

Operacje w tym zakresie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 lub 7 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390). Zakres ten realizuje LSR dla LGD "Ziemia 

Chełmońskiego" poprzez: 
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dla naboru nr 3/2021 

Cel ogólny 1. Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR do 2023 r 
Cel szczegółowy 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR 
Przedsięwzięcie 1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej 
 
limit dostępnych środków: 2 267 344,12 zł/566 836,03 euro 

słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy  trzysta czterdzieści cztery złote 12/100 

 

Posiedzenie Rady w sprawie wyboru operacji realizowanych w ramach LSR oraz ustalenia kwot 

wsparcia, odbyło się  zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad: 

Proponowany porządek obrad  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Ocena złożonych wniosków w ramach naboru nr 3/2021” Podejmowanie działalności gospodarczej 

(premie). 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 oraz podjęcie stosownych uchwał. 

5. Wolne wnioski i zapytania. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

Obrady w trybie zdalnym – on-line z wykorzystaniem platformy do oceny  projektów  OMIKRON, 

rozpoczęły się o godz.: 9.30 i trwały do godz.: 13.30.  

Poza obecnymi członkami Rady w posiedzeniu  uczestniczyli Pani Magdalena Podsiadły – Prezes LGD 

oraz pracownicy biura Dorota Tyszkowska,  Katarzyna Sadecka Giska i  Elwira Koprowska –Skalska. 

 Ad.1,2 

Wszystkich zebranych na wstępie w imieniu swoim i  Przewodniczącej Rady Haliny Wawruch, powitała  

Pani Prezes Magdalena Podsiadły. 

Z wszystkimi sprawdzona została łączność i na podstawie odnotowanej obecności  tj. zalogowanych na 

spotkaniu na platformie Teams  uczestników Pani Halina Wawruch otworzyła posiedzenie Rady LGD 

"Ziemia Chełmońskiego".  

 
Ad. 3 

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad i poprosiła o zgłaszanie uwag. 
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Uwag nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad. W wyniku głosowania jawnego oddano 

następującą liczbę głosów: 

• za – głosów -13 

• wstrzymujących  - głosów- 0 

• przeciw – głosów-0 

Porządek obrad przyjęto jednomyślnie. 

Przewodnicząca Rady przypomniała o roli i zadaniach komisji skrutacyjnej i poprosiła o zgłaszanie 

kandydatów. Do komisji zostały zgłoszone: 

− Katarzyna Sadecka – Giska - specjalista ds. wdrażania LSR i szkoleń 

− Magdalena Podsiadły –Prezes Zarządu 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie skład komisji. W wyniku głosowania jawnego oddano 

następującą liczbę głosów: 

• za – głosów - 13 

• wstrzymujących  - głosów - 0  

• przeciw – głosów - 0 

Skład komisji został przyjęty.  

Do protokołowania obrad Rady została zgłoszona Dorota Tyszkowska- koordynator ds. grantów  . 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zaproponowaną kandydaturę. W wyniku głosowania 

jawnego oddano następującą liczbę głosów: 

• za – głosów - 13 

• wstrzymujących  - głosów - 0  

• przeciw – głosów - 0 

Kandydatka została przyjęta i przystąpiła do protokołowania. 

Ad.4. 

Przewodnicząca Rady Pani Halina Wawruch przystąpiła do omówienia treści ogłoszenia numer 3/2021 

następnie przedyskutowała z Radą jednolite zasady oceny Rady w/g lokalnych kryteriów. 
Oznajmiła również, że do biura LGD Ziemia Chełmońskiego zgodnie z zakresem tematycznym wpłynęło: 

39 wniosków z terenu LGD. Jeden wniosek został wycofany na własną prośbę  po czy złożony  

powtórnie  - czyli do oceny złożonych zostało 38 wniosków z terenu LGD „ Ziemia Chełmońskiego”. 

Przewodnicząca dodała, że dostępny limit nie pozwala na przyznanie dofinansowania wszystkim 

Wnioskodawcom. 
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 Limit  wynosi - 2 267 344,12 zł / 566 836,03 euro natomiast  wartość dofinansowań o które 

wnioskowali  w 38 złożonych  wnioskach wynosi 3 040 000zł. 

Złożonych zostało 39 wniosków  z czego  jeden został wycofany. 

Pani Halina Wawruch w wyniku przeprowadzonej wstępnej oceny wniosków  

tj. oceny formalnej i oceny zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich poinformowała, 

że do biura LGD w ramach ogłoszenia nie wpłynęły wnioski po terminie ani w inne miejsce  

niż na podany w ogłoszeniu adres, ani wnioski, w których nie wskazano adresu Wnioskodawcy i nie ma 

możliwości ustalenia tego adresu. Pozytywną ocenę zgodności z Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020 przeszły wszystkie 38 projektów. 

Rada przystąpiła do oceny projektów które przeszły ocenę zgodności z Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich  2014-2020: 

Na wstępie oceny wniosków Przewodnicząca Rady - Halina Wawruch wyjaśniła w jakich przypadkach 

należy wyłączyć się z oceny wniosków aby zachowany był wymagany parytet. 

Przed przystąpieniem do oceny wszyscy członkowie Rady zostali poproszeni przez  prowadząca obrady 

o deklarację  bezstronności i oświadczenia o przynależności do grupy interesu w odniesieniu  

do wszystkich ocenianych projektów przy wykorzystaniu platformy OMIKRON. 

Do oceny wniosków przystąpiło 13 obecnych członków Rady - parytety sektorowości rozkładały się 

następująco: 

 14 CZŁONKÓW RADY – 100%  

SEKTOR LICZBA PRZEDSTAWICIELI RADY SKŁAD %/ 14 CZŁONKÓW 

RADY/ 

SPOŁECZNY 4 28,57% 

PUBLICZNY 5 35,71% 

GOSPODARCZY 5 35,71% 

 

 13 CZŁONKÓW  RADY   

OBECNYCH –92,86% 

 

SEKTOR LICZBA PRZEDSTAWICIELI RADY SKŁAD % PRZY  13 CZŁONKACH 

RADY 

SPOŁECZNY 4 30,77% 

PUBLICZNY 5 38,46% 

GOSPODARCZY 4 30,77% 
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Rada przystąpiła do oceny wg lokalnych kryteriów następujących projektów złożonych w naborze 
numer 3/2021 w zakresie przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej 
które przeszły pozytywną ocenę wstępną: 

Pani Halina Wawruch dokonała wprowadzenia przed  przystąpieniem do oceny stwierdzając,  

że  w naborze do oceny przedłożono 38 wniosków  spośród których żaden Wnioskodawca nie był 

wzywany  do złożenia wyjaśnień i wszystkie wpłynęły w terminie podanym w ogłoszeniu.  

Limit dostępnych  środków w naborze wynosił 2 267 344,12 zł / 566 836,03 euro i wystarczy na 
przyznanie 28 premii w  wysokości 80 000zł. 

 Przewodnicząca Rady stwierdziła, że największą trudność w ocenie wniosków złożonych w tym 

naborze nastręczała ocena wg 5,6 i 7 kryterium tj. złożonych deklaracji współpracy z sektorami  

gospodarczym i społecznym, innowacyjności oraz wykorzystania metod lub narzędzi z zakresu ochrony 

środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.  

Doprecyzowane zasady oceny, zostały przedyskutowane przez członków Rady w celu  wypracowanie 

wspólnego stanowiska  i wypracowania zgodności w ocenie. 

Rada przystąpiła do omówienia i oceny wniosków z naboru 3/2021 - Zakładanie działalności 

gospodarczej,  przedsięwzięcia nr 1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej,  które przeszły pozytywną 

ocenę wstępną: 

1 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/001/3/2021  

Wnioskodawca : Dymek Wojciech 

Tytuł operacji : Zakup wyposażenia celem utworzenia mobilnego gabinetu weterynaryjnego pod 
nazwą „ FUMO-VET Wojciech Dymek” 
 
Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

Aleksandra Dobińska  i Ewelina Kuzińska  

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety. 
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Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę -  załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji 58 punktów  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomocy. 

 
Za uchwałą nr 1/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
11 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 1/P/3/2021/2022 została przyjęta.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 36,36 

publiczny 4 36,36 

społeczny 3 27,27 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 
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Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 

 

 

 

2 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/002/3/2021 

Wnioskodawca : Pawlak Dominika 

Tytuł operacji : Rehabilitacja koni  

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączył się następujący członkowie Rady: 

Katarzyna Paciorek 

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji  83 punktów  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  
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Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomocy. 

 
Za uchwałą nr 2/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
12 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 2/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 12 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 33,33 

publiczny 5 41,67 

społeczny 3 25,00 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 41,67 
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3 

Wniosek: LGD-ZCH/P/003/3/2021 

Wnioskodawca : Bednarska Małgorzata 

Tytuł operacji : Mobilne biuro projektowania aranżacji wnętrz 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

Aleksandra Dobińska  i Ewelina Kuzińska  

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę -załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji  74 punkty  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomocy. 

 
Za uchwałą nr 3/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
11 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 3/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 36,36 

publiczny 4 36,36 

społeczny 3 27,27 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 

 

 

 
4 

Wniosek: LGD-ZCH/P/004/3/2021 

Wnioskodawca : Michalak Grażyna 

Tytuł operacji : Usługi mobilne związane z ochroną i pielęgnacja roślin oraz całorocznym utrzymaniem 
terenu. 
 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

Aleksandra Dobińska  i Ewelina Kuzińska  
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Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji  79 punktów  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomocy. 

 
Za uchwałą nr 4/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
11 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 4/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

 

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 
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Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 36,36 

publiczny 4 36,36 

społeczny 3 27,27 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 

 

 
5 

Wniosek: LGD-ZCH/P/005/3/2021 

Wnioskodawca : Tomaszewska Izabela 

Tytuł operacji : Mobilne usługi sprzątające 
 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

Aleksandra Dobińska  i Ewelina Kuzińska  

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 
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Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji  83 punkty  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomocy. 
Za uchwałą nr 5/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
11 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 5/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 36,36 

publiczny 4 36,36 

społeczny 3 27,27 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 
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Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 

 

 
6 

Wniosek: LGD-ZCH/P/006/3/2021 

Wnioskodawca : Tomaszewski Dominik 

Tytuł operacji : Mobilna usługa DETAILINGOWA 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

Aleksandra Dobińska  i Ewelina Kuzińska  

W wyniku wyłączenia się z procesu  wyboru operacji Przewodniczącej Rady Haliny Wawruch, która 

wyłączyła się z oceny ze względu na  zamieszkanie w Gminie  Żabia Wola, Pani Prezes Magdalena 

Podsiadły przeprowadziła ocenę wsystemie OMIKRON i dokonała analizy rozkładu występowania grup 

interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Pani Magdalena Podsiadły zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji  83 punkty  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  
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100 % intensywność pomocy. 

 
Za uchwałą nr 6/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
11 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 6/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 36,36 

publiczny 4 36,36 

społeczny 3 27,27 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 
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7 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/007/3/2021 

Wnioskodawca : Krzemiński Bartłomiej 

Tytuł operacji : Mobilne studio fotografii produktowej 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

Agnieszka Ptaszkiewicz i Grażyna Starus  

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji  83 punkty  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomocy. 

 
Za uchwałą nr 7/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
11 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 7/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 36,36 

publiczny 4 36,36 

społeczny 3 27,27 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 

 

 

8 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/009/3/2021 

Wnioskodawca : Offerczak - Ciura Agnieszka 

Tytuł operacji : Neuropatia - z naturą po zdrowie 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

Aleksandra Dobińska  i Ewelina Kuzińska  

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 
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 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę -załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji  83 punkty  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomocy. 

 

 
Za uchwałą nr 9/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
11 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 9/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 
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Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 36,36 

publiczny 4 36,36 

społeczny 3 27,27 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 

 

 

9 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/010/3/2021 

Wnioskodawca : Orłowska Iwona 

Tytuł operacji : Nowy wymiar nadzorów budowlanych i inwestorskich oraz usług towarzyszących 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączył się następujący członek Rady: 

Jarosław Lewicki, Halina Wawruch 

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 
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Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji  83 punkty  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomocy. 

 
Za uchwałą nr 10/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
11 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 10/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 3 27,27 

publiczny 4 36,36 

społeczny 4   36,36 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 
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Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 

 

 

 

 10 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/011/3/2021 

Wnioskodawca : Sawicki Jan 

Tytuł operacji : Usługi projektowania i wdrażania sklepów internetowych wraz z usługą wykonywania 

zdjęć produktowych i marketingu internetowego 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączył się następujący członek Rady: 

Jarosław Gogół  

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji  93 punkty  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  
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Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomocy. 

 
Za uchwałą nr 11/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
12 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 11/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 3 25,00 

publiczny 5 41,67 

społeczny 4 33,33 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 41,67 
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11 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/012/3/2021 

Wnioskodawca : Gręda Magdalena 

Tytuł operacji: Mobilne SPA dla koni 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

 Agnieszka Ptaszkiewicz i Grażyna Starus  

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji  83 punkty  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomocy. 

 
Za uchwałą nr 12/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
11 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 12/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 36,36 

publiczny 4 36,36 

społeczny 3 27,27 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 

 

 

12 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/013/3/2021 

Wnioskodawca : Kwiatkowska Anna 

Tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą Anna Kwiatkowska. 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

Agnieszka Ptaszkiewicz i Grażyna Starus 

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 
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 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji  78 punktów  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomocy. 

 
Za uchwałą nr 13/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
11 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 13/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

 

 

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 
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Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 36,36 

publiczny 4 36,36 

społeczny 3 27,27 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 

 

 

13 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/014/3/2021 

Wnioskodawca : Bilińska Ewa 

Tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą Ewa Bilińska 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączył się następujący członek Rady: 

Jarosław Gogół  

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 
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Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji   83 punkty  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomoc 

 
Za uchwałą nr 14/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
12 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 14/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 3 25,00 

publiczny 5   41,67 

społeczny 4 33,33 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 
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Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 41,67 

 

 

 

14 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/015/3/2021 

Wnioskodawca : Błaszczyk Marta 

Tytuł operacji: Mobilna wypożyczalnia quadów dla dzieci i młodzieży w gminie Sochaczew 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

 Aleksandra Dobińska  i Ewelina Kuzińska  

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji   78 punktów  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  
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100 % intensywność pomoc 

 
Za uchwałą nr 15/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
11 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 15/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 36,36 

publiczny 4 36,36 

społeczny 3 27,27 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 
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15 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/016/3/2021 

Wnioskodawca : Anyszewska Zuzannna 

Tytuł operacji: Produkcja i sprzedaż pysznej zdrowej KOMBUCHY 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

Aleksandra Dobińska  i Ewelina Kuzińska  

W wyniku wyłączenia się z procesu  wyboru operacji Przewodniczącej Rady Haliny Wawruch, która 

wyłączyła się z oceny ze względu na  zamieszkanie w Gminie  Żabia Wola, Pani Prezes Magdalena 

Podsiadły przeprowadziła ocenę wsystemie OMIKRON i dokonała analizy rozkładu występowania grup 

interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Pani Magdalena Podsiadły zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji   93 punkty  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomoc 

 
Za uchwałą nr 16/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
11 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 16/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 36,36 

publiczny 4 36,36 

społeczny 3 27,27 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 

 

 

 

16 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/017/3/2021 

Wnioskodawca : Idzik Piotr 

Tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą Piotr Idzik 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

Agnieszka Ptaszkiewicz i Grażyna Starus 

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 
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 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono podpisaną przez oceniających członków Rady listę oraz załącznik 

wygenerowany z systemu Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego 

parytetu w procedurze oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji   83 punkty  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomoc 

 
Za uchwałą nr 17/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
11 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 17/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 
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Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 36,36 

publiczny 4 36,36 

społeczny 3 27,27 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 

 

 

 17  

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/018/3/2021 

Wnioskodawca : Niewiadomska Magdalena 

Tytuł operacji: Rozwój oferty spędzania czasu wolnego w gminie Sochaczew dzięki utworzeniu 

mobilnej wypożyczalni sprzętu 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

Aleksandra Dobińska  i Ewelina Kuzińska  

W wyniku wyłączenia się z procesu  wyboru operacji Przewodniczącej Rady Haliny Wawruch, która 

wyłączyła się z oceny ze względu na  zamieszkanie w Gminie  Żabia Wola, Pani Prezes Magdalena 

Podsiadły przeprowadziła ocenę wsystemie OMIKRON i dokonała analizy rozkładu występowania grup 

interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Pani Magdalena Podsiadły zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 
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W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji   78 punktów  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomoc 

 
Za uchwałą nr 18/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
11 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 18/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 36,36 

publiczny 4 36,36 

społeczny 3 27,27 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 
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Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 

 

 

 

18 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/019/3/2021 

Wnioskodawca : Zborowski Piotr 

Tytuł operacji: Profesjonalne studio nagrań komponowania aranżacji i pisania tekstów autorskich 

utworów muzycznych w gmin 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

Aleksandra Dobińska  i Ewelina Kuzińska  

W wyniku wyłączenia się z procesu  wyboru operacji Przewodniczącej Rady Haliny Wawruch, która 

wyłączyła się z oceny ze względu na  zamieszkanie w Gminie  Żabia Wola, Pani Prezes Magdalena 

Podsiadły przeprowadziła ocenę wsystemie OMIKRON i dokonała analizy rozkładu występowania grup 

interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Pani Magdalena Podsiadły zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 
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operacji   83 punkty  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomoc 

 
Za uchwałą nr 19/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
11 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 19/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 36,36 

publiczny 4 36,36 

społeczny 3 27,27 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 
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Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 

 

 

19 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/020/3/2021 

Wnioskodawca: Przanowska Klaudia 

Tytuł operacji: Podejmowanie działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem poradni 
dietetycznej i stworzenie nowego miejsca pracy 
 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączył się następujący członek Rady: 

Agnieszka Fidrych 

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji   78 punktów  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomoc 



38 

 
Za uchwałą nr 20/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
12 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 20/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 33,33 

publiczny 5 41,67 

społeczny 3 25,00 

 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 41,67 
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20 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/021/3/2021 

Wnioskodawca: Kozłowski Łukasz 

Tytuł operacji: Mobilna - innowacyjna - ogólnobudowlana 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączył się  następujący członek Rady: 

Ireneusz Łukawski 

W wyniku wyłączenia się z procesu  wyboru operacji Przewodniczącej Rady Haliny Wawruch, która 

wyłączyła się z oceny ze względu na  zamieszkanie w Gminie  Żabia Wola, Pani Prezes Magdalena 

Podsiadły przeprowadziła ocenę wsystemie OMIKRON i dokonała analizy rozkładu występowania grup 

interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Pani Magdalena Podsiadły zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji   93 punkty  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomoc 

 
Za uchwałą nr 21/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
12 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 21/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 33,33 

publiczny 4 33,33 

społeczny 4 33,33 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 33.33 

 

 

21 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/022/3/2021 

Wnioskodawca: Pawełek - Dybiec Paulina 

Tytuł operacji: Bubble Tea - nowe, zdrowe i pychota 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączył się  następujący członek Rady: 

Ireneusz Łukawski 

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 
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ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji   93 punkty  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomoc 

 
Za uchwałą nr 22/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
12 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 22/P/3/2021/2022 została przyjęta.  

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 33,33 

publiczny 4 33,33 

społeczny 4 33,33 
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Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 33.33 

 

 

22 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/023/3/2021 

Wnioskodawca: Staniak Maria 

Tytuł operacji: Mobilna usługa gastronomiczna - kanapki EKO 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączył się  następujący członek Rady: 

Ireneusz Łukawski 

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji   88 punktów  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  
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Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomoc 

 
Za uchwałą nr 23/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
12 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 23/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 33,33 

publiczny 4 33,33 

społeczny 4 33,33 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 33.33 
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23 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/024/3/2021 

Wnioskodawca: Piotrowicz Paweł 

Tytuł operacji: Pro Kultura Studio 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączył się następujący członek Rady: 

Halina Wawruch i Piotr Kleszko  

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę -  załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji   83 punkty  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomoc 

 
Za uchwałą nr 24/P/3/20211/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
11 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 24/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 3 27,27 

publiczny 4 36,36 

społeczny 4 36,36 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 

 

 

 

24 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/025/3/2021 

Wnioskodawca: Muras Ilona 

Tytuł operacji: Mobilny salon kosmetyczny 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

Agnieszka Ptaszkiewicz i Grażyna Starus 

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 
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 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji   83 punkty  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomoc 

 
Za uchwałą nr 25/P/3/2021/2022w głosowaniu jawnym oddano:   
11 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 25/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 36,36 
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publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

publiczny 4 36,36 

społeczny 3 27,27 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 

 

 

 

25 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/026/3/2021 

Wnioskodawca: Kierubińska-Gradkowska Małgorzata 

Tytuł operacji: Utworzenie pracowni kreatywnej 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

Agnieszka Ptaszkiewicz i Grażyna Starus 

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 



48 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji   78 punktów  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomoc 

 
Za uchwałą nr 26/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
12 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 26/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 36,36 

publiczny 4 36,36 

społeczny 3 27,27 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 
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Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 

 

 

 

26 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/027/3/2021 

Wnioskodawca: Gradkowski Grzegorz 

Tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej na terenie LGD Ziemia Chełmońskiego 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

Agnieszka Ptaszkiewicz i Grażyna Starus 

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę -  załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji   66 punktów  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomoc 
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Za uchwałą nr 27/P/3/2021/2022w głosowaniu jawnym oddano:   
11 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 27/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 36,36 

publiczny 4 36,36 

społeczny 3 27,27 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 

 

 

 

27 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/028/3/2021 

Wnioskodawca: Krupa Agnieszka 
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Tytuł operacji:  Mobilna pomoc kadrowo – księgowa 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

Aleksandra Dobińska  i Ewelina Kuzińska  

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę  - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji   93 punkty  tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomoc 

 
Za uchwałą nr 28/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
11  głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 28/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 
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Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 36,36 

publiczny 4 36,36 

społeczny 3 27,27 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 

 

 

28 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/029/3/2021 

Wnioskodawca: Sołtan Kacper 

Tytuł operacji:  QlinariaArt 
 
Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączył się następujący członek Rady: 

Urszula Ciężka 

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 
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W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji   89 punktów tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomoc 

 
Za uchwałą nr 29/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
12 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 29/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 33,33 

publiczny 4 33,33 

społeczny 4 33,33 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 
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Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 33.33 

 

 

29 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/030/3/2021 

Wnioskodawca: Lubach-Łygas Edyta 

Tytuł operacji:  Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług 
wynajmu przyczep kempingowych 
 
Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączył się następujący członek Rady: 

Halina Wawruch, Jarosław Lewicki 

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji   88 punktów tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  
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Ustalona kwota wsparcia 80 000 zł  

100 % intensywność pomoc 

 
Za uchwałą nr 30/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
11 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 30/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 3 27,27 

publiczny 4 36,36 

społeczny 4   36,36 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 
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30 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/031/3/2021 

Wnioskodawca: Różyk Piotr 

Tytuł operacji: Gastronomia Pizzeria - INNOWACYJNA - dowóz do klienta 
 
Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączył się  następujący członek Rady: 

Ireneusz Łukawski 

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji   92 punkty tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 

100 % intensywność pomoc 

 
Za uchwałą nr 31/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
12 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 31/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 33,33 

publiczny 4 33,33 

społeczny 4 33,33 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 33.33 

 

 

31  

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/032/3/2021 

Wnioskodawca: Sobol Ewelina 

Tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie ekologicznej Stolarni 
"Ewelina" wytwarzającej drewniane przedmioty użytkowe 
 
Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączył się następujący członek Rady: 

Jarosław Gogół 
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Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji   93 punkty tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 

100 % intensywność pomoc 

 
Za uchwałą nr 32/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
12 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 32/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 
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gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

gospodarczy 3 25,00 

publiczny 5   41,67 

społeczny 4 33,33 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 41,67 
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Wniosek: LGD-ZCH/P/033/3/2021 

Wnioskodawca: Szafrańska Elżbieta 

Tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą El Mobil 
 
Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

Aleksandra Dobińska  i Ewelina Kuzińska  

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 
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Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji   74 punkty tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 

100 % intensywność pomoc 

 
Za uchwałą nr 33/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
11 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 33/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 36,36 

publiczny 4 36,36 

społeczny 3 27,27 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 
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Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 
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Wniosek: LGD-ZCH/P/034/3/2021 

Wnioskodawca: Zalewska Marta 

Tytuł operacji: Gabinet terapii hiperbarycznej w Gminie Teresin 
 
Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

Agnieszka Ptaszkiewicz i Grażyna Starus 

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji 83 punkty tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  
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Ustalona kwota wsparcia 80 000 

100 % intensywność pomoc 

 
Za uchwałą nr 34/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
11 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 34/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 36,36 

publiczny 4 36,36 

społeczny 3 27,27 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 
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34 

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/035/3/2021 

Wnioskodawca: Kujawa Ewa 

Tytuł operacji: Uruchomienie gospodarstwa agroturystycznego w miejscowości Mizerka 
 
Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

Ireneusz Łukawski  

Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji   51 punktów tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 

100 % intensywność pomoc 

 
Za uchwałą nr 35/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
12 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 35/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  
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Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 33,33 

publiczny 4 33,33 

społeczny 4 33,33 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 33.33 
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Wniosek: LGD-ZCH/P/036/3/2021 

Wnioskodawca: Linda Grześkiewicz - Strumidło 

Tytuł operacji: Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności w lokalnej społeczności przez 
podjęcie działalności w zakresie usług psychologicznych. 
 
Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

Agnieszka Ptaszkiewicz i Grażyna Starus 
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Po dokonaniu wyłączeń z udziału w procesie wyboru operacji Przewodnicząca Rady dokonała analizy 

rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji  83 punkty tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 

100 % intensywność pomoc 

 
Za uchwałą nr 36/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
11 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 36/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 
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Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 36,36 

publiczny 4 36,36 

społeczny 3 27,27 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 
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Wniosek: LGD-ZCH/P/037/3/2021 

Wnioskodawca: OGRODOWSKA KAROLINA 

Tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą Instytut Artystyczny MIA Karolina 

Ogrodowska 

Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

Katarzyna Paciorek 

W wyniku wyłączenia się z procesu  wyboru operacji Przewodniczącej Rady Haliny Wawruch, która 

wyłączyła się z oceny ze względu na  zamieszkanie w Gminie  Żabia Wola, Pani Prezes Magdalena 

Podsiadły przeprowadziła ocenę wsystemie OMIKRON i dokonała analizy rozkładu występowania grup 

interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Pani Magdalena Podsiadły zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 
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W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji   71 punktów tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 

100 % intensywność pomoc 

 
Za uchwałą nr 37/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
12 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 37/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 12 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 33,33 

publiczny 5 41,67 

społeczny 3 25,00 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 
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Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 41,67 
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Wniosek: LGD-ZCH/P/038/3/2021 

Wnioskodawca: Ciecierski Mariusz 

Tytuł operacji: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej świadczącej usługi inżynieryjne 
oraz badawczo-rozwojowe w dziedzinie budownictwa 
 
Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

Aleksandra Dobińska  i Ewelina Kuzińska  

W wyniku wyłączenia się z procesu  wyboru operacji Przewodniczącej Rady Haliny Wawruch, która 

wyłączyła się z oceny ze względu na  zamieszkanie w Gminie  Żabia Wola, Pani Prezes Magdalena 

Podsiadły przeprowadziła ocenę wsystemie OMIKRON i dokonała analizy rozkładu występowania grup 

interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Pani Magdalena Podsiadły zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 
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Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji   88 punkty tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 

100 % intensywność pomoc 

 
Za uchwałą nr 38/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
11 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 38/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 4 36,36 

publiczny 4 36,36 

społeczny 3 27,27 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 
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38  

 
Wniosek: LGD-ZCH/P/039/3/2021 

Wnioskodawca: Drągowski Michał 

Tytuł operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa o nazwie NWB Nowy Wymiar Budownictwa Michał 
Drągowski w miejscowości Zaręby, gmina Żabia Wola 
 
Z udziału w procesie wyboru operacji wyłączyli się następujący członkowie Rady: 

Halina Wawruch i Piotr Kleszko 

W wyniku wyłączenia się z procesu  wyboru operacji Przewodniczącej Rady Haliny Wawruch, która 

wyłączyła się z oceny ze względu na  zamieszkanie w Gminie  Żabia Wola, Pani Prezes Magdalena 

Podsiadły przeprowadziła ocenę w systemie OMIKRON i dokonała analizy rozkładu występowania grup 

interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w trakcie procedury oceny 

 i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 lit. b 

rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 

ust. 3 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach 

dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec 

powyższego Pani Magdalena Podsiadły zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 

W głosowaniu stwierdzono, iż jest wymagane kworum oraz zostały zachowane parytety.  

Do protokołu załączono przez oceniających członków Rady listę - załącznik wygenerowany z systemu 

Omikron pn. „Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze 

oceny i wyboru operacji”. 

Członkowie Rady mieli czas na zapoznanie się z wnioskiem i wypełnienie dokumentów w generatorze 

od dnia 10 stycznia br.  Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad ocenianym wnioskiem.  

Po analizie wniosku Członkowie Rady dokonali zatwierdzenia Kart zgodności z LSR oraz dokonali oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Przewodnicząca poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej w generatorze oceny, wniosek jest 

zgodny z LSR i na podstawie średniej z kart, uzyskał w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji   93 punkty tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS.  

 

Ustalona kwota wsparcia 80 000 

100 % intensywność pomoc 

 
Za uchwałą nr 39/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:   
11 głosów Za, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała 39/P/3/2021/2022 została przyjęta.  
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Liczba członków Rady: 
14 

Ilość osób obecnych: 13 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 11 

 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 5 35,71 

publiczny 5 35,71 

społeczny 4 28,57 

 

Sektor Liczba przedstawicieli Skład % 

gospodarczy 3 27,27 

publiczny 4 36,36 

społeczny 4 36,36 

 

 

Sektorowość bez wyłączeń 
Sektorowość po wyłączeniach 

  

 

Grupy interesu bez wyłączeń 
Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 5 35.71 

 

Grupa interesu Liczba przedstawicieli Skład % 

publiczna władza 4 36.36 

 

 

 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Na zakończenie oceny  poszczególnych wniosków poddano pod głosowanie następujące 

uchwały zbiorcze podsumowujące wybór operacji  z naboru 3/2021 Podejmowanie 

działalności gospodarczej: 

Uchwałę nr I/P/3/2021/2022 w sprawie: zatwierdzenie wstępnej weryfikacji operacji w ramach 

poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
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przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i przyjęcia 

listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, 

które  przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę  zgodności z LSR, ocenę  zgodności  z Programem w 

zakresie naboru nr 3/2021/2022 w ramach przedsięwzięcia  

1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Za uchwałą nr I/P/3/2021/2022 w głosowaniu jawnym oddano:  
13 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała I/P/3/2021/2022 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 
Uchwałę nr II/P/3/2021/2022 w sprawie: zatwierdzenie listy operacji wybranych do dofinansowania 

w ramach LSR w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 i przyjęcia listy operacji wybranych do dofinasowania w ramach LSR w ramach naboru 

3/2021/2022 w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej 

w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. 

Za uchwałą nr II/P/3/2021/2022  w głosowaniu jawnym oddano:  
13 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Przeciw, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała II/P/2/2020 została przyjęta. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

W głosowaniu nad przyjęciem uchwał brało udział 13 obecnych członków Rady – parytety zostały 

zachowane, żadna z grup interesu nie przekroczyła 49 % głosujących. 

 13 CZŁONKÓW  RADY   

OBECNYCH –92,86% 

 

SEKTOR LICZBA PRZEDSTAWICIELI RADY SKŁAD % PRZY  13 CZŁONKACH 

RADY 

SPOŁECZNY 4 30,77% 

PUBLICZNY 5 38,46% 

GOSPODARCZY 4 30,77% 
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Ad.5 

W punkcie posiedzenia „wolne wnioski i zapytania” nie poruszano żadnych spraw. 

 

Ad.6 

Przewodnicząca Rady LGD podziękowała członkom Rady oraz Pani Prezes za owocne obrady  

oraz pracownikom biura za pomoc w ocenie i sprawną obsługę posiedzenia,  

po czym o godzinie 13.30  zamknęła posiedzenie. 

 

Podpisy: 

Przewodnicząca Rady LGD      

„Ziemia Chełmońskiego” 

-Halina Wawruch- 

     

 

 

              

 

 

Komisja Skrutacyjna:  

Magdalena Podsiadły 

 

 

 Katarzyna Sadecka – Giska 

 

 

 

Protokolant :   

Dorota Tyszkowska    

 


