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Protokół z posiedzenia Rady Programowej  

 

 Na dzień 17.04.2020r. ustalono termin posiedzenia Rady Programowej, która, po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Marszałkowskim, ze względu na zaistniałą sytuację 

epidemiologiczną związana z rozprzestrzenianiem się COVID-19, musiała odbyć się zdalnie. 

W zdalnym posiedzeniu Rady wzięło udział w sumie 12 członków. 

Ze względu na tryb przeprowadzania głosowania członkowie Rady mieli możliwość 

dokonywania oceny wniosków w aplikacji OMIKRON od dnia 06.04.2020r. do dnia  

16.04.2020r. Ustalono, że wszelkie dokumenty po posiedzeniu Rady zostaną podpisane 

wyłącznie przez Przewodniczącego Zebrania. 

 Przewodniczącą Zebrania została Przewodnicząca Rady Programowej Pani Anna 

Pilarczyk- Sprycha, która po weryfikacji listy członków oceniających wnioski w aplikacji 

stwierdziła prawomocność posiedzenia (quorum).  

W związku z zapisami Procedury przeprowadzania naborów i wyboru wniosków Pani 

Ewelina Chuchro przeprowadziła telefonicznie i elektronicznie szkolenie w zakresie zasad i 

sposobu oceny dla operacji realizowanych  w ramach LSR pod kątem złożonych wniosków o 

powierzenie grantów. 

W oparciu o informacje zawarte w Rejestrze Interesów (Aplikacja) pracownicy biura 

dokonali sprawdzenia czy na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne, ani żadna 

z grup interesów nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Pracownicy biura sprawdzili również 

czy zachowane zostały wymogi odnośnie sektorowości zgodnie z art.34 ust. 3 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013. Zgodność parytetów prawidłowa. 

Członkowie Rady przed przystąpieniem do oceny złożonych wniosków złożyli w 

Aplikacji deklarację bezstronności i poufności, zobowiązując się do zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji jakie uzyskają w toku dyskusji i głosowania nad wyborem operacji oraz  

że w dyskusji i głosowaniu nad oceną i wyborem operacji zachowają bezstronność. 

Pracownicy biura przekazali Przewodniczącej Zebrania informację iż wnioski spełniają kryteria 

formalne.  

W związku z korzystaniem z Aplikacji wspierającej proces oceny i wyboru operacji każdy 

członek Rady dokonywał oceny operacji indywidualnie. 
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  W pierwszej kolejności dokonano oceny wniosków z naboru nr 1/2020/G, dot. zakresu 

tematycznego: Działania informacyjno- promocyjne, zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  art. 2 

ust. 1 pkt 8). Alokacja środków w ww. zakresie wynosiła 55 000,00 zł. W ramach ogłoszonego 

naboru wpłynęło 11 wniosków. 

Wniosek nr 1/1/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 17 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 5 500,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/144/1/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 2/1/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  
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o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 18 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 5 484,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/145/1/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 3/1/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 17 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 
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-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 5 251,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/146/1/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 4/1/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, z oceny wykluczył 

się Pan Ryszard Sosnowski. Po wypełnieniu wniosku o wykluczenie nie dokonywał oceny 

wniosku. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 11 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 17 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 5 500,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/147/1/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 
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Wniosek nr 5/1/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 16 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 

Jednogłośnie ustalono,  że operacja nie kwalifikuje się do przyznania pomocy, gdyż 

przekroczony został limit środków przeznaczonych dla JSFP określony w ogłoszeniu o 

naborze. 

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/148/1/2020/G o niewybraniu operacji 

do finansowania ze względu na przekroczenie środków przeznaczonych dla JSFP. Z oceny 

operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 6/1/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, z oceny wykluczył 

się Pan Adam Szmukier. Po wypełnieniu wniosku o wykluczenie nie dokonywał oceny 

wniosku. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 11 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 
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zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 18 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 5 431,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/149/1/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 7/1/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 19 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 
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-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 5 500,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/150/1/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 8/1/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 19 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 5 500,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/151/1/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 9/1/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 
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jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 17 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 5 500,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/152/1/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 10/1/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, z oceny wykluczyła 

się Pani Urszula Łaciak.  Po wypełnieniu wniosku o wykluczenie nie dokonywała oceny 

wniosku. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 11 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 
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naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 17 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 5 500,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/153/1/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 11/1/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny.  W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 19 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 
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W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 5 500,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/154/1/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Następnie oceniono nabór nr 2/2020/G, dot. zakresu tematycznego: Wsparcie grup 

społecznych aktywizujących społeczności lokalne- zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  art. 2 

ust. 1 pkt 1). Alokacja środków w ww. zakresie wynosiła 52 000,00 zł. W ramach ogłoszonego 

naboru wpłynęły 4 wnioski. 

 

Członkowie Rady przed przystąpieniem do oceny kolejnego naboru wniosków złożyli  

w Aplikacji deklarację bezstronności i poufności, zobowiązując się do zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji jakie uzyskają w toku dyskusji i głosowania nad wyborem operacji oraz 

że w dyskusji i głosowaniu nad oceną i wyborem operacji zachowają bezstronność. 

W związku z korzystaniem z Aplikacji do oceny i wyboru operacji każdy członek Rady 

dokonywał oceny operacji indywidualnie. 

Wniosek nr 1/2/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, z oceny wykluczył 

się Pan Czesław Słuszniak oraz Pan Jan Molenda.  Po wypełnieniu wniosków o wykluczenie 

nie dokonywali oni oceny wniosku. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 10 osób. 

Wymóg dot. nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 18 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 
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-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 16 320,00 zł, co stanowi 

100% kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/155/2/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 2/2/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny.  W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 19 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 9 778,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/156/2/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 
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Wniosek nr 3/2/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny.  W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 19 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 17 104,00 zł, co stanowi 

100% kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/157/2/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 4/2/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny.  W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 
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 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 13 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 8 424,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/158/2/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Następnie oceniono nabór nr 3/2020/G, dot. zakresu tematycznego: Przebudowa, doposażenie, 

adaptacja obiektów/pomieszczeń pełniących funkcje kulturalną- zgodnie z rozporządzeniem na 

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

społeczność”  art. 2 ust. 1 pkt 6). Alokacja środków w ww. zakresie wynosiła 300 000,00 zł. W 

ramach ogłoszonego naboru wpłynęło 11 wniosków. 

 

Członkowie Rady przed przystąpieniem do oceny kolejnego naboru wniosków złożyli  

w Aplikacji deklarację bezstronności i poufności, zobowiązując się do zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji jakie uzyskają w toku dyskusji i głosowania nad wyborem operacji oraz 

że w dyskusji i głosowaniu nad oceną i wyborem operacji zachowają bezstronność. 

W związku z korzystaniem z Aplikacji do oceny i wyboru operacji każdy członek Rady 

dokonywał oceny operacji indywidualnie. 

Wniosek nr 1/3/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 
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zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 19,5 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów  kwalifikowalnych 

operacji. 

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 35 051,00 zł, co stanowi 

100% kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/159/3/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 2/3/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, z oceny wykluczył 

się Pan Czesław Słuszniak oraz Pan Jan Molenda.  Po wypełnieniu wniosków o wykluczenie 

nie dokonywali oni oceny wniosku. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 10 osób. 

Wymóg dot. nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 18,5 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 
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-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 37 413,00 zł, co stanowi 

100% kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/160/3/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 3/3/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 19,3 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 9 999,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/161/3/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 
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Wniosek nr 4/3/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 19,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 17 000,00 zł, co stanowi 

100% kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/162/3/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 5/3/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 
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 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 17,4 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów  kwalifikowalnych 

operacji. 

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 9 953,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/163/3/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 6/3/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 18,2 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 



18 
 

Jednogłośnie ustalono,  że operacja nie kwalifikuje się do przyznania pomocy, gdyż 

przekroczony został limit środków przeznaczonych dla JSFP określony w ogłoszeniu o 

naborze. 

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/164/1/2020/G o niewybraniu operacji 

do finansowania ze względu na przekroczenie środków przeznaczonych dla JSFP. Z oceny 

operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 7/3/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 19,8 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 37 500,00 zł, co stanowi 

100% kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/165/3/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 8/3/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, z oceny wykluczyła 

się Pani Anna Pilarczyk- Sprycha. Po wypełnieniu wniosku o wykluczenie nie dokonywała 

oceny wniosku. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 11 osób. Wymóg dot. 
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nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 20,11 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 37 140,00 zł, co stanowi 

100% kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/166/3/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 9/3/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, z oceny wykluczył 

się Pan Ryszard Spyra. Po wypełnieniu wniosku o wykluczenie nie dokonywała oceny wniosku. 

W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 11 osób. Wymóg dot. nieprzekraczania więcej 

niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie jakiejkolwiek grupy interesów lub 

władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady dokonali oceny złożonego wniosku w 

zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 
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naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 16,11 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 35 895,00 zł, co stanowi 

100% kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/167/3/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 10/3/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, z oceny wykluczył 

się Pan Adam Szmukier. Po wypełnieniu wniosku o wykluczenie nie dokonywał oceny 

wniosku. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 11 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 17,56 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych  

operacji. 
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Jednogłośnie ustalono,  że operacja nie kwalifikuje się do przyznania pomocy, gdyż 

przekroczony został limit środków przeznaczonych dla JSFP określony w ogłoszeniu o 

naborze. 

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/168/1/2020/G o niewybraniu operacji 

do finansowania ze względu na przekroczenie środków przeznaczonych dla JSFP. Z oceny 

operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 11/3/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, z oceny wykluczył 

się Pan Adam Szmukier. Po wypełnieniu wniosku o wykluczenie nie dokonywała oceny 

wniosku. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 11 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 16,67 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 26 593,00 zł, co stanowi 

100% kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/169/3/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

 Następnie oceniono nabór nr 4/2020/G, dot. zakresu tematycznego: Wydarzenia 

promocyjno-informacyjne, w tym aktywizujące i integrujące mieszkańców i turystów- zgodnie z 
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rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”  art. 2 ust. 1 pkt 1). Alokacja środków w ww. zakresie wynosiła 

52 021,43 zł. W ramach ogłoszonego naboru wpłynęło 5 wniosków. 

 

Członkowie Rady przed przystąpieniem do oceny kolejnego naboru wniosków złożyli  

w Aplikacji deklarację bezstronności i poufności, zobowiązując się do zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji jakie uzyskają w toku dyskusji i głosowania nad wyborem operacji oraz 

że w dyskusji i głosowaniu nad oceną i wyborem operacji zachowają bezstronność. 

W związku z korzystaniem z Aplikacji do oceny i wyboru operacji każdy członek Rady 

dokonywał oceny operacji indywidualnie. 

Wniosek nr 1/4/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 20,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 10 400,00 zł, co stanowi 

100% kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/170/4/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 
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Wniosek nr 2/4/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 18,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 7 000,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/171/4/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 3/4/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, z oceny wykluczył 

się Pan Ryszard Sosnowski. Po wypełnieniu wniosku o wykluczenie nie dokonywała oceny 

wniosku. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 11 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 
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operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 18,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 7 000,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/172/4/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 4/4/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, z oceny wykluczył 

się Pan Grzegorz Scelina. Po wypełnieniu wniosku o wykluczenie nie dokonywał oceny 

wniosku. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 11 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 19,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 
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-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 15 660,00 zł, co stanowi 

100% kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/173/4/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 5/4/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 17,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 11 950,00 zł, co stanowi 

100% kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/174/4/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Następnie oceniono nabór nr 5/2020/G, dot. zakresu tematycznego: Działania związane z 

wyposażeniem podmiotów działających w sferze kultury- zgodnie z rozporządzeniem na „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  art. 2 
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ust. 1 pkt 5). Alokacja środków w ww. zakresie wynosiła 170 000,00 zł. W ramach ogłoszonego 

naboru wpłynęło 17 wniosków. 

 

Członkowie Rady przed przystąpieniem do oceny kolejnego naboru wniosków złożyli  

w Aplikacji deklarację bezstronności i poufności, zobowiązując się do zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji jakie uzyskają w toku dyskusji i głosowania nad wyborem operacji oraz 

że w dyskusji i głosowaniu nad oceną i wyborem operacji zachowają bezstronność. 

W związku z korzystaniem z Aplikacji do oceny i wyboru operacji każdy członek Rady 

dokonywał oceny operacji indywidualnie. 

Wniosek nr 1/5/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 16,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów  kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 10 000,00 zł, co stanowi 

100% kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/175/5/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 
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Wniosek nr 2/5/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, z oceny wykluczył 

się Pan Grzegorz Scelina. Po wypełnieniu wniosku o wykluczenie nie dokonywał oceny 

wniosku. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 11 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 16,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 10 000,00 zł, co stanowi 

100% kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/176/5/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 3/5/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, z oceny wykluczył 

się Pan Grzegorz Scelina. Po wypełnieniu wniosku o wykluczenie nie dokonywał oceny 

wniosku. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 11 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 
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lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 16,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 9 995,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/177/5/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 4/5/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 18,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 
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-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów  kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 9 958,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/178/5/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 5/5/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 19,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 10 000,00 zł, co stanowi 

100% kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/179/5/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 6/5/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 
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jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 18,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 7 028,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/180/5/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 7/5/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 13,0 pkt.  
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Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 9 996,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/181/5/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 8/5/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 17,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 6 750,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  
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Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/182/5/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 9/5/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, z oceny wykluczył 

się Pan Czesław Słuszniak oraz Pan Jan Molenda. Po wypełnieniu wniosków o wykluczenie 

nie dokonywali oceny wniosku. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 10 osób. 

Wymóg dot. nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 15,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 9 990,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/183/5/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 10/5/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 
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zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 18,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów  kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 9 600,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/184/5/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 11/5/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 17,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 
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-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 10 000,00 zł, co stanowi 

100% kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/185/5/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 12/5/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, z oceny wykluczyła 

się Pani Urszula Łaciak. Po wypełnieniu wniosku o wykluczenie nie dokonywała oceny 

wniosku. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 11 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 17,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 10 000,00 zł, co stanowi 

100% kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/186/5/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 13/5/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, z oceny wykluczyła 

się Pani Urszula Łaciak. Po wypełnieniu wniosku o wykluczenie nie dokonywała oceny 



35 
 

wniosku. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 11 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 17,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 9 900,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/187/5/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 14/5/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, z oceny wykluczył 

się Pan Grzegorz Scelina. Po wypełnieniu wniosku o wykluczenie nie dokonywał oceny 

wniosku. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 11 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 
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 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 15,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 9 958,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/188/5/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 15/5/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 18,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  
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W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 9 900,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/189/5/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 16/5/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 19,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 9 200,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/190/5/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 17/5/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  
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o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 18,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 6 750,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/191/5/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Następnie oceniono nabór nr 6/2020/G, dot. zakresu tematycznego: Wydarzenia kultywujące 

lokalne dziedzictwo, w tym aktywizujące i integrujące mieszkańców i turystów- zgodnie z 

rozporządzeniem na „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”  art. 2 ust. 1 pkt 5). Alokacja środków w ww. zakresie wynosiła 

147 000,00 zł. W ramach ogłoszonego naboru wpłynęło 21 wniosków. 

 

Członkowie Rady przed przystąpieniem do oceny kolejnego naboru wniosków złożyli  

w Aplikacji deklarację bezstronności i poufności, zobowiązując się do zachowania w tajemnicy 

wszelkich informacji jakie uzyskają w toku dyskusji i głosowania nad wyborem operacji oraz 

że w dyskusji i głosowaniu nad oceną i wyborem operacji zachowają bezstronność. 

W związku z korzystaniem z Aplikacji do oceny i wyboru operacji każdy członek Rady 

dokonywał oceny operacji indywidualnie. 

Wniosek nr 1/6/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 
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nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 17,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 6 700,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/192/6/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 2/6/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, z oceny wykluczył 

się Pan Czesław Słuszniak oraz Pan Jan Molenda.  Po wypełnieniu wniosków o wykluczenie 

nie dokonywali oni oceny wniosku. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 10 osób. 

Wymóg dot. nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 
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naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 18,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 7 000,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/193/6/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 3/6/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 20,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  
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W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 7 000,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/194/6/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 4/6/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 16,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów  kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 7 000,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/195/6/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 5/6/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  
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o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 21,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 5 802,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/196/6/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 6/6/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 20,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 
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-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 6 893,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/197/6/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 7/6/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, Po przeanalizowaniu 

Rejestru Interesów, z oceny wykluczył się Pan Adam Szmukier. Po wypełnieniu wniosku o 

wykluczenie nie dokonywał oceny wniosku. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 

11 osób.  Wymóg dot. nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji 

w zakresie jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. 

Członkowie Rady dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 19,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 7 000,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/198/6/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 
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Wniosek nr 8/6/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 21,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów  kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 7 000,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/199/6/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 9/6/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 
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 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 17,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 7 000,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/200/6/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 10/6/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 17,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  
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W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 7 000,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/201/6/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 11/6/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 17,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 7 000,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/202/6/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 12/6/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  
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o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 19,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 6 000,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/203/6/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 13/6/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 19,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 
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-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 6 000,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/204/6/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 14/6/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 17,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 6 000,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/205/6/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 
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Wniosek nr 15/6/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, z oceny wykluczyła 

się Pani Urszula Łaciak.  Po wypełnieniu wniosku o wykluczenie nie dokonywała oceny 

wniosku. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 11 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 17,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów  kwalifikowalnych 

operacji. 

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 6 000,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/206/6/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 16/6/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 
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operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 19,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 6 000,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/207/6/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 17/6/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 19,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  
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W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 6 000,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/208/6/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 18/6/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 19,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 6 000,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/209/6/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 19/6/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  



52 
 

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 18,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 5 500,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/210/6/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 20/6/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 17,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 
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-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 5 500,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/211/6/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 

Wniosek nr 21/6/2020/G Po przeanalizowaniu Rejestru Interesów, nikt nie wykluczył 

się z oceny. W głosowaniu nad oceną wniosku wzięło udział 12 osób. Wymóg dot. 

nieprzekraczania więcej niż 49 % praw głosu w podejmowaniu decyzji w zakresie 

jakiejkolwiek grupy interesów lub władz publicznych został zachowany. Członkowie Rady 

dokonali oceny złożonego wniosku w zakresie zgodności z LSR w oparciu  

o przedstawione dokumenty (WOPP, załączniki).  W głosowaniu zdalnym wszyscy członkowie 

Rady uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu oceny zgodności z LSR ( w tym 

zgodności z PROW na lata 2014-2020) członkowie Rady przystąpili do oceny wniosku wg 

lokalnych kryteriów wyboru. Po zakończeniu oceny system na którym dokonano oceny 

operacji odrzucił najniższą i najwyższą punktację 

 i wyciągnął średnie arytmetyczne z poszczególnych kryteriów. Na Zbiorczą Kartę Oceny 

naniesiono informacje dot. zgodności z PROW, LSR oraz uzyskaną punktację. Wniosek 

uzyskał 17,0 pkt.  

Następnie członkowie Rady dokonali sprawdzenia czy prawidłowo ustalono kwotę wsparcia, 

poprzez sprawdzenie czy: 

-prawidłowo zastosowano wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy 

maksymalną kwotę pomocy; 

-kwota pomocy jest racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowalnych 

operacji.  

W głosowaniu zdalnym jednogłośnie ustalono kwotę wsparcia na 6 000,00 zł, co stanowi 100% 

kosztów kwalifikowalnych.  

Członkowie Rady jednogłośnie podjęli uchwałę nr XV/212/6/2020/G o wyborze operacji do 

finansowania. Z oceny operacji został sporządzony protokół. 
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Przewodnicząca Zebrania podpisała wszystkie niezbędne dokumenty po czym posiedzenie 

uznano za zakończone. 

 


