
1 
 

 

 

 

 

 

 

Nienadowa, 14.01.2017 r. 

 

 

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” 

 

 

Ocena dotyczy złożonych wniosków w naborze ogłoszonym od 28.11.2016 do 

19.12.2016 r.:  

Nabór 1/2016 Wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez dotacje do 

inwestycji rozwojowych tworzących nowe miejsca pracy. 

 

Na posiedzenie Rady w dniu 14.01.2017 przybyło 13 członków Rady, potwierdzając 

przybycie w liście obecności. W posiedzeniu Rady uczestniczył również Prezes Zarządu LGD 

Pan Wiesław Bembenek, dyrektor biura Pani Agata Szmulik oraz pracownik ds. wdrażania 

projektów Pani Mirosława Marszałek-Pełzak.  

Spotkanie rozpoczęła Przewodnicząca Rady Pani Bożena Gmyrek, na podstawie listy 

obecności  stwierdziła prawomocność posiedzenia i został przedstawiony Radnym porządek 

obrad.  

Zebrani Radni nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego porządku obrad. Prządek 

obrad przyjęto jednogłośnie. 

 

Przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. Zostały zgłoszone kandydatury Pani Marty 

Cwian oraz Pana Wacława Pawłowskiego. Po zapytaniu Przewodniczącej Rady „Czy osoby 

zgłoszone do komisji skrutacyjnej wyrażają zgodę”, taką zgodę wyrażono.  

Przeprowadzono głosowanie: Za zgłoszoną kandydaturą Pani Marty Cwian było 12 

Radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 1.  Za zgłoszoną kandydatura pana Wacława 

Pawłowskiego było 12 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 1. 

 

 

Przystąpiono do oceny naboru 1/2016 Wspieranie rozwoju istniejących przedsiębiorstw 

poprzez dotacje do inwestycji rozwojowych tworzących nowe miejsca pracy. 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że w ramach ogłoszonego naboru 1/2016 do biura 

LGD zostało złożone 18 wniosków: 
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1) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2016/1 

Data wpływu wniosku: 28.11.2016 Godzina wpływu wniosku: 8.00 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Wojciech Grzech Firma Handlowo-Usługowa 

"Instal-Bud" Hurt Detal Materiałów Wod-Kan- Gaz C.O. i Przemysłowo - 

Budowlane 

Tytuł operacji: Remont budynku handlowo- biurowo- usługowego oraz zakup 

i montaż ekspozytorów 

Wnioskowana kwota dofinansowania: 300.000,00 zł. 

 

2) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2016/2 

Data wpływu wniosku: 28.11.2016 Godzina wpływu wniosku: 8.30 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Janusz Szybiak Firma Produkcyjno - 

Handlowa "TRAK" 

Tytuł operacji: Rozwój i wzrost konkurencyjności Firmy Produkcyjno-Handlowej 

"TRAK" Janusz Szybiak poprzez zakup nowoczesnych maszyn tartacznych 

Wnioskowana kwota dofinansowania: 300.000,00 zł. 

 

3) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2016/3 

Data wpływu wniosku: 28.11.2016 Godzina wpływu wniosku: 8.45 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Adam Szybiak Przedsiębiorstwo Produkcyjno 

- Handlowe 

Tytuł operacji: Rozwój i unowocześnienie firmy PPH Adam Szybiak poprzez 

inwestycje w środki trwałe 

Wnioskowana kwota dofinansowania:   300.000,00 zł. 

 

4) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2016/4 

Data wpływu wniosku: 28.11.2016 Godzina wpływu wniosku: 9.00 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Zakład Przetwórstwa Drzewnego S.C. Zenon 

Makuch i Ryszard Makuch 

Tytuł operacji: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie 

poziomu zatrudnienia poprzez zakup nowych maszyn do produkcji tartacznej 

Wnioskowana kwota dofinansowania:  174.210,00 zł. 

 

5) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2016/5 

Data wpływu wniosku: 01.12.2016 Godzina wpływu wniosku: 12.25 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa 

"AUTO - SPEC" Trześniowski Dariusz 

Tytuł operacji: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wyposażenie warsztatu 

w nowoczesne urządzenia 
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Wnioskowana kwota dofinansowania:  170.727,00  zł. 

 

6) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2016/6 

Data wpływu wniosku: 13.12.2016 Godzina wpływu wniosku: 8.10 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Agnieszka Daraż-Pierożyńska "4 BODY" 

Tytuł operacji: Uruchomienie Niepublicznego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego 

"ZACISZE" w miejscowości Winne - Podbukowina w gminie Dubiecko w powiecie 

przemyskim poprzez zakup niezbędnego wyposażenia 

Wnioskowana kwota dofinansowania: 280.866,00  zł. 

 

7) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2016/7 

Data wpływu wniosku: 15.12.2016 Godzina wpływu wniosku: 10.35 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Zakład Masarski Rafał Dźwierzyński 

Tytuł operacji: Podniesienie poziomu konkurencyjności oferty produktowej Zakładu 

Masarskiego Rafał Dźwierzyński na rynku regionalnym poprzez doposażenie parku 

maszynowego firmy oraz inwestycję w odnawialne źródła energii 

Wnioskowana kwota dofinansowania:  300.000,00  zł. 

 

8) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2016/8 

Data wpływu wniosku: 19.12.2016 Godzina wpływu wniosku: 8.00 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Paweł Grzech F.H.U "MONTER" 

Tytuł operacji: Zakup wyposażenia oraz dostosowanie budynku i przyległego terenu 

w celu rozwoju działalności 

Wnioskowana kwota dofinansowania: 112.480,79  zł. 

 

9) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2016/9 

Data wpływu wniosku: 19.12.2016  Godzina wpływu wniosku: 11.05 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Paweł Banaś F.H.U. HYDRO-MET 

Tytuł operacji: Inwestycyjna strategia budowania i rozwoju przewagi rynkowej firmy 

"Hydro-Met" Paweł Banaś 

Wnioskowana kwota dofinansowania:  197.467,00 zł. 

 

10) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2016/10 

Data wpływu wniosku: 19.12.2016 Godzina wpływu wniosku: 11.26 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Elżbieta Staszkiewicz "Wypiek ciast na 

zamówienie" 

Tytuł operacji: Rozwój firmy poprzez uruchomienie produkcji wyrobów 

garmażeryjnych oraz utworzenie dwóch nowych miejsc pracy. 

Wnioskowana kwota dofinansowania:  73.374,00  zł. 
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11) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2016/11 

Data wpływu wniosku: 19.12.2016  Godzina wpływu wniosku: 11.45 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Biuro Usługowo-Techniczne i Współpracy 

Europejskiej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  

Tytuł operacji: Modernizacja i rozbudowa Ośrodka "Zielona Polana" w Łączkach 

Wnioskowana kwota dofinansowania:  300.000,00 zł. 

 

12) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2016/12 

Data wpływu wniosku: 19.12.2016 Godzina wpływu wniosku: 12.45 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: ARBUD Firma Usługowo Handlowa  

Urban Arkadiusz 

Tytuł operacji: Uruchomienie i prowadzenie myjni samochodowej. 

Wnioskowana kwota dofinansowania: 249.600,00  zł. 

 

13) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2016/13 

Data wpływu wniosku: 19.12.2016 Godzina wpływu wniosku: 13.10 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: NOCULA JACEK Zakład Usług Leśnych 

Tytuł operacji: WPROWADZENIE NOWEJ USŁUGI I PODNIESIENIE 

KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ ZAKUP 

SPECJALISTYCZNEGO ŚRODKA TRWAŁEGO 

Wnioskowana kwota dofinansowania:   95.875,00 zł. 

 

14) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2016/14 

Data wpływu wniosku: 19.12.2016 Godzina wpływu wniosku: 13.40 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Marcin Szewerniak  Inżynieria Pożarnicza 

Tytuł operacji: Innowacyjna usługa doradztwa w realizacji koncepcji bezpieczeństwa 

pożarowego obiektu budowlanego w oparciu o podstawowe wymagania 

bezpieczeństwa pożarowego oraz dywersyfikacja świadczonych usług. 

Wnioskowana kwota dofinansowania:  145.000,00 zł. 

 

15) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2016/15 

Data wpływu wniosku: 19.12.2016 Godzina wpływu wniosku: 14.00 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Sklep Ogrodniczo Przemysłowy 

"OGROBUD" Wojciech Dołęga 

Tytuł operacji: Działalność usługowa polegająca na świadczeniu usług 

zagospodarowania terenów zielonych oraz wynajem sprzętu do tego 

przeznaczonego. 
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Wnioskowana kwota dofinansowania:  140.273,72  zł. 

 

16) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2016/16 

Data wpływu wniosku: 19.12.2016 Godzina wpływu wniosku: 14.40 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Szybiak Tomasz COMPETO 

Tytuł operacji: Poszerzenie oferty firmy COMPETO o dwie nowe usługi związane             

z wyceną nieruchomości. 

Wnioskowana kwota dofinansowania: 300.000,00  zł. 

 

17) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2016/17 

Data wpływu wniosku: 19.12.2016 Godzina wpływu wniosku: 15.45 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Agata StetkoSkubisz Firma 

HandlowoUsługowa "AGMAR" 

Tytuł operacji: UTWORZENIE MOBILNEGO SERWISU SAMOCHODOWEGO 

Wnioskowana kwota dofinansowania: 81.378,39  zł. 

 

18) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2016/18 

Data wpływu wniosku: 19.12.2016 Godzina wpływu wniosku: 15.55 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: SZCZEPANIAK MACIEJ Firma Handlowo 

Usługowa "GOSPODARZ" 

Tytuł operacji: Rozwinięcie przedsiębiorczości FHU "GOSPODARZ" poprzez wzrost 

zatrudnienia. 

Wnioskowana kwota dofinansowania: 300.000,00  zł. 

 

Przewodnicząca poinformowała, że wszystkie wnioski zostały złożone w miejscu 

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, operacje są zgodne z zakresem tematycznym, 

który został wskazany w ogłoszeniu o naborze oraz operacje są zgodne z formą wsparcia 

wskazaną w ogłoszeniu o naborze. Do każdego wniosku została wypełniona przez 

pracowników biura karta zgodności z ogłoszeniem o naborze oraz karta kontrolna wniosku. 

Na podstawie weryfikacji wstępnej złożone wnioski są zgodne z LSR, w tym z  Programem. 

 

 

Rada przystąpiła do oceny zgodności operacji z ogłoszeniem oraz zgodności operacji 

z LSR, w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2016/1 

Komisja Skrutacyjna wydała 13 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 13szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 13 osób. Z oceny wniosku wyłączyło się 2 Członków Rady potwierdzając 

wyłączenie w Rejestrze Interesów. 
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Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 11 kart do 

głosowania, zebrała 11 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

11 Członków Rady uznało operację za zgodną z LSR w tym z programem.  

 

Głosowanie nad sprawą 1/2016/2 

Komisja Skrutacyjna wydała 13 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 13szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 13 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył.  

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 13kart do 

głosowania, zebrała 13 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych. 

13 Członków Rady uznało operację za zgodną z LSR w tym z programem.  

 

Głosowanie nad sprawą 1/2016/3 

Komisja Skrutacyjna wydała 13 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 13szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 13 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył.  

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 13 kart do 

głosowania, zebrała 13 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

13 Członków Rady uznało operację za zgodną z LSR w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2016/4 

Komisja Skrutacyjna wydała 13 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 13szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 13osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 13 kart do 

głosowania, zebrała 13 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

13 Członków Rady uznało operację za zgodną z LSR w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2016/5 

Komisja Skrutacyjna wydała 13 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 13szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 
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interesów - 13osób. Z oceny wniosku wyłączył się 1 Członek Rady, potwierdzając to w 

Rejestrze Interesów. 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 12 kart do 

głosowania, zebrała 12 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

12 Członków Rady uznało operację za zgodną z LSR w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2016/6 

Komisja Skrutacyjna wydała 13 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 13szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 13osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 13 kart do 

głosowania, zebrała 13 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

13 Członków Rady uznało operację za zgodną z LSR w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2016/7 

Komisja Skrutacyjna wydała 13 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 13szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 13osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 13 kart do 

głosowania, zebrała 13 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

13 Członków Rady uznało operację za zgodną z LSR w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2016/8 

Komisja Skrutacyjna wydała 13 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 13szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 13osób. Z oceny wniosku wyłączyło się 2 Członków Rady potwierdzając to w 

Rejestrze interesów. 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 11 kart do 

głosowania, zebrała 11 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

11 Członków Rady uznało operację za zgodną z LSR w tym z programem. 
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Głosowanie nad sprawą 1/2016/9 

Komisja Skrutacyjna wydała 13 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 13szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 13osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 13 kart do 

głosowania, zebrała 13 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

13 Członków Rady uznało operację za zgodną z LSR w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2016/10 

Komisja Skrutacyjna wydała 13 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 13szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 13osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 13 kart do 

głosowania, zebrała 13 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

13 Członków Rady uznało operację za zgodną z LSR w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2016/11 

Komisja Skrutacyjna wydała 13 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 13szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 13osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 13 kart do 

głosowania, zebrała 13 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

13 Członków Rady uznało operację za zgodną z LSR w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2016/12 

Komisja Skrutacyjna wydała 13 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 13szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 13osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 13 kart do 

głosowania, zebrała 13 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

13 Członków Rady uznało operację za zgodną z LSR w tym z programem. 
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Głosowanie nad sprawą 1/2016/13 

Komisja Skrutacyjna wydała 13 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 13szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 13osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 13 kart do 

głosowania, zebrała 13 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

13 Członków Rady uznało operację za zgodną z LSR w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2016/14 

Komisja Skrutacyjna wydała 13 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 13szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 13osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 13 kart do 

głosowania, zebrała 13 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

13 Członków Rady uznało operację za zgodną z LSR w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2016/15 

Komisja Skrutacyjna wydała 13 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 13szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 13osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 13 kart do 

głosowania, zebrała 13 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

13 Członków Rady uznało operację za zgodną z LSR w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2016/16 

Komisja Skrutacyjna wydała 13 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 13szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 13osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 13 kart do 

głosowania, zebrała 13 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

13 Członków Rady uznało operację za zgodną z LSR w tym z programem. 
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Głosowanie nad sprawą 1/2016/17 

Komisja Skrutacyjna wydała 13 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 13szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 13osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 13 kart do 

głosowania, zebrała 13 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

13 Członków Rady uznało operację za zgodną z LSR w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2016/18 

Komisja Skrutacyjna wydała 13 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 13szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 13osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 13 kart do 

głosowania, zebrała 13 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

13 Członków Rady uznało operację za zgodną z LSR w tym z programem. 

 

 

Rada przystąpiła do przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem 

 

Przystąpiono do głosowania w celu podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia 

listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 13 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr III/50/17 

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze 

głosowało 13, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0.  

 

 

Rada przystąpiła do przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR, w tym z Programem 

 

Przystąpiono do głosowania w celu podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia 

listy operacji zgodnych z LSR, w tym z Programem. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 13 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr III/51/17 

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR, w tym z Programem  

głosowało 13, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0. 
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Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru  

 

Ocena w sprawie 1/2016/1 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 11 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 11 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 12,18 

 

Ocena w sprawie 1/2016/2 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 13 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 13 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 7,15 

 

Ocena w sprawie 1/2016/3 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 13 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 13 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 11,31 

 

Ocena w sprawie 1/2016/4 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 13 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 13 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 10,38 

 

Ocena w sprawie 1/2016/5 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 12 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 12 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 10,75 

 

Ocena w sprawie 1/2016/6 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 13 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 13 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 12,69 

 

Ocena w sprawie 1/2016/7 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 13 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 13 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 11,00 
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Ocena w sprawie 1/2016/8 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 11 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 11 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 10,36 

 

Ocena w sprawie 1/2016/9 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 13 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 13 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 9,92 

 

Ocena w sprawie 1/2016/10 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 13 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 13 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 11,69 

 

Ocena w sprawie 1/2016/11 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 13 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 13 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 10,31 

 

Ocena w sprawie 1/2016/12 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 13 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 13 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 12,00 

 

Ocena w sprawie 1/2016/13 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 13 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 13 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 9,15 

 

Ocena w sprawie 1/2016/14 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 13 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 13 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 8,31 

 

Ocena w sprawie 1/2016/15 
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Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 13 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 13 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 9,92 

 

Ocena w sprawie 1/2016/16 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 13 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 13 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 7,92 

 

Ocena w sprawie 1/2016/17 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 13 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 13 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 9,85 

 

Ocena w sprawie 1/2016/18 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 13 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 13 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 6 

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w wyniku oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji wszystkie wnioski otrzymały minimalną liczbę punktów. Stwierdziła, że zgodnie 

z Procedurą ogłaszania, oceny i wyboru operacji oraz Regulaminem Rady w przypadku 

dwóch lub więcej operacji, które otrzymały taką samą liczbę punktów o ich kolejności na 

liście rankingowej decyduje czas złożenia wniosku w biurze LGD. 

 

 

Rada przystąpiła do ustalenia kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2016/1 

Przed przystąpieniem do głosowania oceniający weryfikowali czy w złożonym wniosku 

prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w § 18 rozporządzenia LSR intensywność 

pomocy, czy kwota pomocy została zastosowana zgodnie ze wskazaną w LSR oraz 

w granicach określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR, czy koszty kwalifikowane 

określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowanych 

określonych w rozporządzeniu LSR oraz czy są uzasadnione zakresem operacji. 

Po zakończonej analizie dokumentów Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłoszenie 

ewentualnych uwag. Przedstawiła przygotowaną przez Biuro LGD analizę wniosku pod 

względem wyliczenia kwoty pomocy przy wskazanym przez beneficjenta poziomie 

intensywności pomocy oraz wysokości kosztów kwalifikowanych. 

Stwierdziła, że wnioskodawca nieprawidłowo obliczył poziom wnioskowanej kwoty pomocy.  
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Wnioskuje o 300.000,00 zł, wyliczenia wskazują na 299.977,34 zł. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 11 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 11 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia w wysokości 

299.977,34 zł głosowało 11, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0.  

Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość kwoty pomocy 299.977,34 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2016/2 

Przed przystąpieniem do głosowania oceniający weryfikowali czy w złożonym wniosku 

prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w § 18 rozporządzenia LSR intensywność 

pomocy, czy kwota pomocy została zastosowana zgodnie ze wskazaną w LSR oraz 

w granicach określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR, czy koszty kwalifikowane 

określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowanych 

określonych w rozporządzeniu LSR oraz czy są uzasadnione zakresem operacji. 

Po zakończonej analizie dokumentów Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłoszenie 

ewentualnych uwag. Żadnych uwag nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 13 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 13 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 13, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość kwoty pomocy 300.000,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2016/3 

Przed przystąpieniem do głosowania oceniający weryfikowali czy w złożonym wniosku 

prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w § 18 rozporządzenia LSR intensywność 

pomocy, czy kwota pomocy została zastosowana zgodnie ze wskazaną w LSR oraz 

w granicach określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR, czy koszty kwalifikowane 

określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowanych 

określonych w rozporządzeniu LSR oraz czy są uzasadnione zakresem operacji. 

Po zakończonej analizie dokumentów Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłoszenie 

ewentualnych uwag. Żadnych uwag nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 13 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 13 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 
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z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 13, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość kwoty pomocy 300.000,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2016/4 

Przed przystąpieniem do głosowania oceniający weryfikowali czy w złożonym wniosku 

prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w § 18 rozporządzenia LSR intensywność 

pomocy, czy kwota pomocy została zastosowana zgodnie ze wskazaną w LSR oraz 

w granicach określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR, czy koszty kwalifikowane 

określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowanych 

określonych w rozporządzeniu LSR oraz czy są uzasadnione zakresem operacji. 

Po zakończonej analizie dokumentów Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłoszenie 

ewentualnych uwag. Żadnych uwag nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 13 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 13 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 13, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość kwoty pomocy 174.210,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2016/5 

Przed przystąpieniem do głosowania oceniający weryfikowali czy w złożonym wniosku 

prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w § 18 rozporządzenia LSR intensywność 

pomocy, czy kwota pomocy została zastosowana zgodnie ze wskazaną w LSR oraz 

w granicach określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR, czy koszty kwalifikowane 

określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowanych 

określonych w rozporządzeniu LSR oraz czy są uzasadnione zakresem operacji. 

Po zakończonej analizie dokumentów Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłoszenie 

ewentualnych uwag. Żadnych uwag nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 12 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 12 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 12, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość kwoty pomocy 170.727,00 zł. 

 

 

 



16 
 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2016/6 

Przed przystąpieniem do głosowania oceniający weryfikowali czy w złożonym wniosku 

prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w § 18 rozporządzenia LSR intensywność 

pomocy, czy kwota pomocy została zastosowana zgodnie ze wskazaną w LSR oraz 

w granicach określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR, czy koszty kwalifikowane 

określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowanych 

określonych w rozporządzeniu LSR oraz czy są uzasadnione zakresem operacji. 

Po zakończonej analizie dokumentów Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłoszenie 

ewentualnych uwag. Żadnych uwag nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 13 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 13 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 13, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość kwoty pomocy 280.866,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2016/7 

Przed przystąpieniem do głosowania oceniający weryfikowali czy w złożonym wniosku 

prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w § 18 rozporządzenia LSR intensywność 

pomocy, czy kwota pomocy została zastosowana zgodnie ze wskazaną w LSR oraz 

w granicach określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR, czy koszty kwalifikowane 

określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowanych 

określonych w rozporządzeniu LSR oraz czy są uzasadnione zakresem operacji. 

Po zakończonej analizie dokumentów Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłoszenie 

ewentualnych uwag. Żadnych uwag nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 13 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 13 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 13, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość kwoty pomocy 300.000,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2016/8 

Przed przystąpieniem do głosowania oceniający weryfikowali czy w złożonym wniosku 

prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w § 18 rozporządzenia LSR intensywność 

pomocy, czy kwota pomocy została zastosowana zgodnie ze wskazaną w LSR oraz 

w granicach określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR, czy koszty kwalifikowane 
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określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowanych 

określonych w rozporządzeniu LSR oraz czy są uzasadnione zakresem operacji. 

Po zakończonej analizie dokumentów Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłoszenie 

ewentualnych uwag. Żadnych uwag nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 11 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 11 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 11, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość kwoty pomocy 112.480,79 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2016/9 

Przed przystąpieniem do głosowania oceniający weryfikowali czy w złożonym wniosku 

prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w § 18 rozporządzenia LSR intensywność 

pomocy, czy kwota pomocy została zastosowana zgodnie ze wskazaną w LSR oraz 

w granicach określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR, czy koszty kwalifikowane 

określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowanych 

określonych w rozporządzeniu LSR oraz czy są uzasadnione zakresem operacji. 

Po zakończonej analizie dokumentów Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłoszenie 

ewentualnych uwag. Przedstawiła przygotowaną przez Biuro LGD analizę wniosku pod 

względem wyliczenia kwoty pomocy przy wskazanym przez beneficjenta poziomie 

intensywności pomocy oraz wysokości kosztów kwalifikowanych. 

Stwierdziła, że wnioskodawca nieprawidłowo obliczył poziom wnioskowanej kwoty pomocy.  

Wnioskuje o 197.467,00 zł, wyliczenia wskazują na 179.877,96 zł. 

 

Przystąpiono do głosowania 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 13 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 13 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia w wysokości 

179.877,97 głosowało 13, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0.  

Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość kwoty pomocy 179.877,96 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2016/10 

Przed przystąpieniem do głosowania oceniający weryfikowali czy w złożonym wniosku 

prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w § 18 rozporządzenia LSR intensywność 

pomocy, czy kwota pomocy została zastosowana zgodnie ze wskazaną w LSR oraz 

w granicach określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR, czy koszty kwalifikowane 

określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowanych 

określonych w rozporządzeniu LSR oraz czy są uzasadnione zakresem operacji. 
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Po zakończonej analizie dokumentów Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłoszenie 

ewentualnych uwag. Żadnych uwag nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 13 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 13 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 13, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość kwoty pomocy 73.374,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2016/11 

Przed przystąpieniem do głosowania oceniający weryfikowali czy w złożonym wniosku 

prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w § 18 rozporządzenia LSR intensywność 

pomocy, czy kwota pomocy została zastosowana zgodnie ze wskazaną w LSR oraz 

w granicach określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR, czy koszty kwalifikowane 

określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowanych 

określonych w rozporządzeniu LSR oraz czy są uzasadnione zakresem operacji. 

Po zakończonej analizie dokumentów Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłoszenie 

ewentualnych uwag. Żadnych uwag nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 13 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 13 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 13, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość kwoty pomocy 300.000,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2016/12 

Przed przystąpieniem do głosowania oceniający weryfikowali czy w złożonym wniosku 

prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w § 18 rozporządzenia LSR intensywność 

pomocy, czy kwota pomocy została zastosowana zgodnie ze wskazaną w LSR oraz 

w granicach określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR, czy koszty kwalifikowane 

określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowanych 

określonych w rozporządzeniu LSR oraz czy są uzasadnione zakresem operacji. 

Po zakończonej analizie dokumentów Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłoszenie 

ewentualnych uwag. Żadnych uwag nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 13 osób. 
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W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 13 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 13, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość kwoty pomocy 249.600,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2016/13 

Przed przystąpieniem do głosowania oceniający weryfikowali czy w złożonym wniosku 

prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w § 18 rozporządzenia LSR intensywność 

pomocy, czy kwota pomocy została zastosowana zgodnie ze wskazaną w LSR oraz 

w granicach określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR, czy koszty kwalifikowane 

określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowanych 

określonych w rozporządzeniu LSR oraz czy są uzasadnione zakresem operacji. 

Po zakończonej analizie dokumentów Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłoszenie 

ewentualnych uwag. Żadnych uwag nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 13 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 13 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 13, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość kwoty pomocy 95.875,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2016/14 

Przed przystąpieniem do głosowania oceniający weryfikowali czy w złożonym wniosku 

prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w § 18 rozporządzenia LSR intensywność 

pomocy, czy kwota pomocy została zastosowana zgodnie ze wskazaną w LSR oraz 

w granicach określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR, czy koszty kwalifikowane 

określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowanych 

określonych w rozporządzeniu LSR oraz czy są uzasadnione zakresem operacji. 

Po zakończonej analizie dokumentów Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłoszenie 

ewentualnych uwag. Żadnych uwag nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 13 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 13 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 13, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość kwoty pomocy 145.000,00 zł. 
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Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2016/15 

Przed przystąpieniem do głosowania oceniający weryfikowali czy w złożonym wniosku 

prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w § 18 rozporządzenia LSR intensywność 

pomocy, czy kwota pomocy została zastosowana zgodnie ze wskazaną w LSR oraz 

w granicach określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR, czy koszty kwalifikowane 

określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowanych 

określonych w rozporządzeniu LSR oraz czy są uzasadnione zakresem operacji. 

Po zakończonej analizie dokumentów Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłoszenie 

ewentualnych uwag. Przedstawiła przygotowaną przez Biuro LGD analizę wniosku pod 

względem wyliczenia kwoty pomocy przy wskazanym przez beneficjenta poziomie 

intensywności pomocy oraz wysokości kosztów kwalifikowanych. 

Stwierdziła, że wnioskodawca nieprawidłowo obliczył poziom wnioskowanej kwoty pomocy.  

Wnioskuje o 140.273,72 zł, wyliczenia wskazują na 140.273,70 zł. 

 

Przystąpiono do głosowania 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 13 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 13 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 13, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość kwoty pomocy 140.273,70 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2016/16 

Przed przystąpieniem do głosowania oceniający weryfikowali czy w złożonym wniosku 

prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w § 18 rozporządzenia LSR intensywność 

pomocy, czy kwota pomocy została zastosowana zgodnie ze wskazaną w LSR oraz 

w granicach określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR, czy koszty kwalifikowane 

określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowanych 

określonych w rozporządzeniu LSR oraz czy są uzasadnione zakresem operacji. 

Po zakończonej analizie dokumentów Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłoszenie 

ewentualnych uwag. Żadnych uwag nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 13 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 13 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 13, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość kwoty pomocy 300.000,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2016/17 
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Przed przystąpieniem do głosowania oceniający weryfikowali czy w złożonym wniosku 

prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w § 18 rozporządzenia LSR intensywność 

pomocy, czy kwota pomocy została zastosowana zgodnie ze wskazaną w LSR oraz 

w granicach określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR, czy koszty kwalifikowane 

określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowanych 

określonych w rozporządzeniu LSR oraz czy są uzasadnione zakresem operacji. 

Po zakończonej analizie dokumentów Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłoszenie 

ewentualnych uwag. Żadnych uwag nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 13 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 13 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 13, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość kwoty pomocy 81.378,39 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2016/18 

Przed przystąpieniem do głosowania oceniający weryfikowali czy w złożonym wniosku 

prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w § 18 rozporządzenia LSR intensywność 

pomocy, czy kwota pomocy została zastosowana zgodnie ze wskazaną w LSR oraz 

w granicach określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR, czy koszty kwalifikowane 

określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów kwalifikowanych 

określonych w rozporządzeniu LSR oraz czy są uzasadnione zakresem operacji. 

Po zakończonej analizie dokumentów Przewodnicząca Rady poprosiła o zgłoszenie 

ewentualnych uwag. Żadnych uwag nie było. 

 

Przystąpiono do głosowania 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 13 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 13 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 13, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

Przewodnicząca Rady ogłosiła ustaloną wysokość kwoty pomocy 300.000,00 zł. 

 

 

Rada przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie dokonania wyboru operacji do 

dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia i wskazaniem czy operacja mieści się 

w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2016/1 
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Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu 

bierze udział 11 Członków Rady. Poinformowała, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały nr III/52/17 

w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 11 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr III/52/17 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 11, przeciw 0, od głosu 

wstrzymało się 0.  

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2016/2 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu 

bierze udział 13 Członków Rady. Poinformowała, że operacja nie mieści się w limicie 

dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały nr 

III/53/17 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 13 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr III/53/17 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 13, przeciw 0, od głosu 

wstrzymało się 0.  

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2016/3 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu 

bierze udział 13 Członków Rady. Poinformowała, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały nr III/54/17 

w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 13 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr 

III/54/17 w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 13, przeciw 0, 

od głosu wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2016/4 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu 

bierze udział 13 Członków Rady. Poinformowała, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały nr III/55/17 

w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 13 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr 

III/55/17 w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 13, przeciw 0, 

od głosu wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2016/5 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu 

bierze udział 12 Członków Rady. Poinformowała, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały nr III/56/17 

w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. 
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W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 12 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr 

III/56/17 w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 12, przeciw 0, 

od głosu wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2016/6 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu 

bierze udział 13 Członków Rady. Poinformowała, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały nr III/57/17 

w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 13 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr 

III/57/17 w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 13, przeciw 0, 

od głosu wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2016/7 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu 

bierze udział 13 Członków Rady. Poinformowała, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały nr III/58/17 

w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 13 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr 

III/58/17 w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 13, przeciw 0, 

od głosu wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2016/8 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu 

bierze udział 11 Członków Rady. Poinformowała, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały nr III/59/17 w 

sprawie wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 11 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr 

III/59/17 w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 11, przeciw 0, 

od głosu wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2016/9 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu 

bierze udział 13 Członków Rady. Poinformowała, że operacja nie mieści się w limicie 

dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały nr 

III/60/17 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 13 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr 

III/60/17 w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 13, przeciw 0, 

od głosu wstrzymało się 0. 
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Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2016/10 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu 

bierze udział 13 Członków Rady. Poinformowała, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały nr III/61/17 

w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 13 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr 

III/61/17 w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 13, przeciw 0, 

od głosu wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2016/11 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu 

bierze udział 13 Członków Rady. Poinformowała, że operacja nie mieści się w limicie 

dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały nr 

III/62/17 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 13 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr 

III/62/17 w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 13, przeciw 0, 

od głosu wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2016/12 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu 

bierze udział 13 Członków Rady. Poinformowała, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały nr III/63/17 

w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 13 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr 

III/63/17 w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 13, przeciw 0, 

od głosu wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2016/13 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu 

bierze udział 13 Członków Rady. Poinformowała, że operacja nie mieści się w limicie 

dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały nr 

III/64/17 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 13 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr 

III/64/17 w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 13, przeciw 0, 

od głosu wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2016/14 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu 

bierze udział 13 Członków Rady. Poinformowała, że operacja nie mieści się w limicie 
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dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały nr 

III/65/17 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 13 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr 

III/65/17 w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 13, przeciw 0, 

od głosu wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2016/15 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu 

bierze udział 13 Członków Rady. Poinformowała, że operacja nie mieści się w limicie 

dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały nr 

III/66/17 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 13 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr 

III/66/17 w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 13, przeciw 0, 

od głosu wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2016/16 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu 

bierze udział 13 Członków Rady. Poinformowała, że operacja nie mieści się w limicie 

dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały nr 

III/67/17 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 13 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr 

III/67/17 w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 13, przeciw 0, 

od głosu wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2016/17 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu 

bierze udział 13 Członków Rady. Poinformowała, że operacja nie mieści się w limicie 

dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały nr 

III/68/17 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 13 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr 

III/68/17 w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 13, przeciw 0, 

od głosu wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2016/18 

Na podstawie Rejestru Interesów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w głosowaniu 

bierze udział 13 Członków Rady. Poinformowała, że operacja nie mieści się w limicie 

dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytała treść uchwały nr 

III/69/17 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 13 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr 
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III/69/17 w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 13, przeciw 0, 

od głosu wstrzymało się 0. 

 

 

Rada przystąpiła do zatwierdzenia i przyjęcia listy operacji wybranych do 

dofinansowania 

 

Przewodnicząca Rady przedstawiła listę wniosków wybranych do dofinansowania wg 

kolejności uzyskanych punktów, malejąco. Przystąpiono do głosowania w celu podjęcia 

uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 13 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr 

III/70/17 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania 

głosowało 13, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0. 

 

Na tym posiedzenie Rady zakończono. 

 

 

 

Nienadowa, 14.01.2017 r. 

 

 

 

 

 Sekretarz Rady                                                                Przewodnicząca Rady 

 

Krystyna Sówka                                                                 Bożena Gmyrek 

 


