
 

 

 

Protokół z Posiedzenia Rady 
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Protokół z Posiedzenia Rady LGD 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły 

12 stycznia 2017, Sala Konferencyjna UMiG Połaniec, ul Ruszczańska 27 

 

W dniu 12 I 2017r. odbyło się Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania – Dorzecze Wisły, zgodnie z zapisami Procedury wyboru i oceny operacji  

w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD  

w celu dokonania oceny wniosków, które wpłynęły do Biura LGD – Dorzecze Wisły 

w ramach konkursów ogłoszonych na realizację LSR nr 1/2016, 2/2016 oraz 3/2016.  

 

Porządek Posiedzenia 

1. Przywitanie uczestników. 

2. Stwierdzenie quorum i zapoznanie uczestników z porządkiem obrad. 

3. Wybór Protokolanta Posiedzenia Rady 

4. Omówienie i weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy dla Przedsięwzięcia  

1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych 

5. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych 

            kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu 1/2016 

a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji o konkursie, 

złożonych wnioskach i wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy 

analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę;   

b) złożenie na ręce Przewodniczącego oświadczeń o bezstronności  

w podejmowaniu decyzji przez Członków Rady oraz przyjęcie uchwały  

w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji;  

c) przyjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Odwoławczej; 



 

 

d) przygotowywanie listy biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu 

decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych 

oświadczeń oraz przyjęcie Uchwały w sprawie ustalenia składu Rady do 

wyboru operacji; 

e) przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać 

poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru; 

f) przeprowadzenie oceny spełniania przez operacje kryteriów wyboru i ustalenie 

liczby punktów przez każde zadanie na podstawie kart oceny oraz umieszenie 

projektów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia na liście operacji 

według liczby uzyskanych punktów; 

g) przystąpienie do głosowania nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości  punktów 

dla operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów;  

h) podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy; 

i) podjęcie Uchwały Rady w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających 

kryteria i wybranych do wsparcia oraz w razie konieczności podjęcie Uchwały 

w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych.   

6. Omówienie i weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy dla Przedsięwzięcia 1.1.4 

Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29 roku życia. 

7. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych 

            kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu 2/2016 

a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji o konkursie, 

złożonych wnioskach i wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy 

analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę;  

b) złożenie na ręce Przewodniczącego oświadczeń o bezstronności  

w podejmowaniu decyzji przez Członków Rady oraz przyjęcie uchwały  

w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji,  

c) przyjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Odwoławczej; 

d) przygotowywanie listy biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu 

decyzji      o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych 

oświadczeń oraz przyjęcie Uchwały w sprawie ustalenia składu Rady do 

wyboru operacji; 

e) przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać 

poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru; 



 

 

f) przeprowadzenie oceny spełniania przez operacje kryteriów wyboru i ustalenie 

liczby punktów przez każde zadanie na podstawie kart oceny oraz umieszenie 

projektów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia na liście operacji 

według liczby uzyskanych punktów;  

g) przystąpienie do głosowania nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości  punktów 

dla operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów; 

h) podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy; 

i) podjęcie Uchwały Rady w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających 

kryteria i wybranych do wsparcia oraz w razie konieczności podjęcie Uchwały 

w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych.   

8. Omówienie i weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy dla Przedsięwzięcia 1.1.3 

Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych. 

9. Wszczęcie procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych 

            kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu 3/2016: 

a) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady informacji o konkursie, 

złożonych wnioskach i wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy 

analizy możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę; 

b) złożenie na ręce Przewodniczącego oświadczeń o bezstronności  

w podejmowaniu decyzji przez Członków Rady oraz przyjęcie uchwały  

w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady do wyboru operacji;  

c) przyjęcie Uchwały w sprawie powołania Komisji Odwoławczej; 

d) przygotowywanie listy biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu 

decyzji      o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych 

oświadczeń oraz przyjęcie Uchwały w sprawie ustalenia składu Rady do 

wyboru operacji; 

e) przyjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać 

poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru; 

f) przeprowadzenie oceny spełniania przez operacje kryteriów wyboru i ustalenie 

liczby punktów przez każde zadanie na podstawie kart oceny oraz umieszenie 

projektów spełniających kryteria i wybranych do wsparcia na liście operacji 

według liczby uzyskanych punktów; 

g) przystąpienie do głosowania nad zatwierdzeniem otrzymanej ilości  punktów 

dla operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych kryteriów; 



 

 

h) podjęcie Uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy; 

i) podjęcie Uchwały Rady w sprawie przyjęcia listy operacji spełniających 

kryteria i wybranych do wsparcia oraz w razie konieczności podjęcie Uchwały 

w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych.   

10. Dyskusja, wnioski i zapytania. 

11. Zamknięcie Posiedzenia Rady. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady 

1. Jacek Tarnowski – Przewodniczący Rady 

2. Wojciech Zdziebko 

3. Mieczysław Dudek 

4. Anna Grajko 

5. Jerzy Karwasiński 

6. Ewa Lech-Strzępek 

7. Leszek Juda 

8. Janina Złotnik 

9. Piotr Strzelecki 

10. Grzegorz Forkasiewicz 

11. Marek Sadowski 

12. Tomasz Darowski 

13. Rafał Łysiak 

14. Katarzyna Stępień 

15. Grzegorz Figacz 

 

Ad. 1 i 2) Obecni na posiedzeniu Członkowie stwierdzili kworum(15 osób/15), odczytano 

Porządek obrad, który został przyjęty przez aklamację.  

Ad. 3) Na Protokolanta jednogłośnie wybrana została p. Katarzyna Chrzanowska. 

Ad. 4) Członek Zespołu Konkursowego Łukasz Orłowski zapoznał Członków Rady  

z wnioskami jakie wpłynęły w ramach konkursu 1/2016 o przyznanie pomocy dla 

Przedsięwzięcia 1.1.2 Rozwój podmiotów gospodarczych. Poinformował również o wynikach 

przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania wyboru operacji 

przez Radę. 

 



 

 

 

Ad. 5) Przewodniczący Rady p. Jacek Tarnowski wszczął procedurę oceny zgodności operacji   

z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu 

1/2016: 

a. Przewodniczący Rady przedstawił informację o konkursie, złożonych wnioskach        

 i wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości 

dokonania wyboru operacji przez Radę.   

b. Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącego oświadczenia o bezstronności     

w podejmowaniu decyzji. Deklaracji bezstronności nie podpisało 3 Członków Rady: 

p. Janina Złotnik, p. Wojciech Zdziebko i p. Katarzyna Stępień. Wyłączenie z procesu 

decyzyjnego tych członków dotyczyło wszystkich wniosków w naborze - w związku  

z zaistniałym faktem opuścili Oni salę obrad Rady.  

c. Następnie zaproponowano 3 kandydatury osób wchodzących w skład Komisji  

Odwoławczej reprezentujących 3 sektory grup interesów: p. Rafała Łysiaka,  

p. Grzegorza Forkasiewicza oraz p. Tomasza Darowskiego. Członkowie Ci wyrazili 

zgodę. Przewodniczący Rady odczytał  Uchwałę Nr 1/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. 

w sprawie powołania Komisji Odwoławczej w ramach Konkursu nr 1/2016. Uchwała 

Rady została przyjęta jednogłośnie 12 głosami. 

d. Przygotowywano listę biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji       

o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych oświadczeń.           

W skład Rady weszli: Jacek Tarnowski – Przewodniczący Rady, Mieczysław Dudek, 

Anna Grajko, Jerzy Karwasiński, Ewa Lech-Strzępek, Leszek Juda, Piotr Strzelecki, 

Marek Sadowski,  Grzegorz Figacz. Przewodniczący Rady oczytał Uchwałę  

Nr 2/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru 

operacji w ramach Konkursu nr 1/2016.Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie  

9 głosami. 

e. Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady Nr 3/2017 z dnia  

12 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane 

ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru. Uchwała  Rady została 

przyjęta jednogłośnie 9 głosami. 

f. Następnie zgodnie z Procedurą wyboru i oceny przeprowadzono ocenę spełniania 

przez 7 operacji kryteriów wyboru i ustalenie liczby punktów przez każde zadanie na 

podstawie kart oceny oraz umieszenie projektów spełniających kryteria i wybranych 

do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów  

g. Następnie przystąpiono do głosowania pojedynczo nad zatwierdzeniem otrzymanej 

ilości  punktów dla 7 operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych 

kryteriów;  

h. Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwały Rady od Nr 4/2017 do Nr 9/2017 

z dnia 12 stycznie 2017 r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w 

ramach Konkursu nr 1/2016. Uchwały  Rady od nr 4/2016 do nr 9/2016 zostały 

pojedynczo przyjęte jednogłośnie 9 głosami.  Następnie Przewodniczący Rady 

odczytał Uchwałę Rady Nr 10/2017 z dnia 12 stycznie 2017 r. w sprawie niewybrania 

operacji do wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2016. Uchwała Rady nr 10/2017 została 

przyjęta jednogłośnie 9 głosami. 

i. Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady Nr 11/2017 z dnia  

12 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia listy operacji według liczby uzyskanych  

punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu  

nr 1/2016. Uchwała Rady 11/2017 została przyjęta jednogłośnie 9 głosami. Następnie 

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr 12/2017 z dnia12 stycznia 2017 r. w  



 

 

 

sprawie przyjęcia listy operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających 

kryteria i niewybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2016. Uchwała Rady 

12/2017 została przyjęta jednogłośnie 9 głosami. 

 

 

W ramach Konkursu 1/2016 w dniach 12-30 grudnia 2016 roku wpłynęło 7 wniosków. 

Wniosek nr 1/1/2016 otrzymał 34 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby 

punktów (26pkt.-60% /43pkt.-100%). 

Wniosek nr 2/1/2016 otrzymał 35 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby 

punktów (26pkt.-60% /43pkt.-100%). 

Wniosek nr 3/1/2016 otrzymał 41 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby 

punktów (26pkt.-60% /43pkt.-100%). 

Wniosek nr 4/1/2016 otrzymał 27 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby 

punktów (26pkt.-60% /43pkt.-100%). 

Wniosek nr 5/1/2016 otrzymał 41 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby 

punktów (26pkt.-60% /43pkt.-100%). 

Wniosek nr 6/1/2016 18 pkt., i tym samym nie spełnia wymogu uzyskania minimalnej 

liczby punktów (26pkt.-60% /43pkt.-100%). 

Wniosek nr 7/1/2016 otrzymał 37 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby 

punktów (26pkt.-60% /43pkt.-100%). 

Lista Rankingowa dla Konkursu 1/2016 

1. 5/1/2016 STABIL, wnioskowana kwota wsparcia 157 129,63zł,  wniosek uzyskał  

41 pkt. 

2. 3/1/2016 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, wnioskowana kwota 

wsparcia 159 151,33zł, wniosek uzyskał 41 pkt. 

3. 7/1/2016 DAV-POL, wnioskowana kwota wsparcia 199 500,00zł, wniosek uzyskał 

37 pkt. 

4. 2/1/2016 ZPHU DEKPOL, wnioskowana kwota wsparcia 166 712,54zł, wniosek 

uzyskał  35 pkt. 

5. 1/1/2016 Prywatna Szkoła Jazdy, wnioskowana kwota wsparcia 200 000,00zł, 

wniosek uzyskał 34 pkt.  



 

 

 

6. 4/1/2016 Stacja Dystrybucji Gazu Propan-butan, wnioskowana kwota wsparcia 

158 209,79zł, wniosek uzyskał 27 pkt . 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. 6/1/2016 METAL-DOM, wnioskowana kwota wsparcia 200 000,00zł, wniosek 

uzyskał  18 pkt. 

Ad. 6) Członek Zespołu Konkursowego Łukasz Orłowski zapoznał Członków Rady  

z wnioskami jakie wpłynęły w ramach konkursu 2/2016 o przyznanie pomocy dla 

Przedsięwzięcia 1.1.4 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby do 29 roku 

życia. Poinformował również o wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy 

możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę. 

Ad. 7) Przewodniczący Rady p. Jacek Tarnowski wszczął procedurę oceny zgodności operacji   

z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu 

2/2016: 

a. Przewodniczący Rady przedstawił informację o konkursie, złożonych wnioskach    

i wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania 

wyboru operacji przez Radę;   

b. Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącego oświadczenia o bezstronności     

w podejmowaniu decyzji. Deklarację bezstronności podpisali wszyscy Członkowie 

Rady.  

c. Następnie zaproponowano 3 kandydatury osób wchodzących w skład Komisji  

Odwoławczej reprezentujących 3 sektory grup interesów: p. Rafała Łysiaka,  

p. Leszka Judę oraz p. Jerzego Karwasińskiego. Członkowie Ci wyrazili zgodę. 

Przewodniczący Rady odczytał  Uchwałę Nr 13/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.  

w sprawie powołania Komisji Odwoławczej w ramach Konkursu nr 2/2016. Uchwała 

Rady została przyjęta jednogłośnie 15 głosami. Następnie Przewodniczący Rady 

poprosił Członków Rady z sektora Gospodarczego o wykluczenie jednej osoby aby 

zachować parytety. Swoją kandydaturę zgłosił Wojciech Zdziebko - w związku  

z zaistniałym faktem opuścił On salę obrad Rady. 

d. Przygotowywano listę biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji       

o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych oświadczeń.           

W skład Rady weszli: Jacek Tarnowski – Przewodniczący Rady, Mieczysław Dudek, 

Anna Grajko, Jerzy Karwasiński, Ewa Lech-Strzępek, Janina Złotnik, Piotr Strzelecki, 

Marek Sadowski, Tomasz Darowski, Katarzyna Stępień, Grzegorz Figacz. 

Przewodniczący Rady oczytał Uchwałę Nr 14/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.  

w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru operacji w ramach Konkursu  

nr 2/2016.Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 11 głosami. 

e. Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady Nr 15/2017 z dnia 12 

stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie 

Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 2/2016. 

Uchwała  Rady została przyjęta jednogłośnie 11 głosami. 

f. Następnie zgodnie z Procedurą wyboru i oceny przeprowadzono ocenę spełniania przez 

2 operacje kryteriów wyboru i ustalenie liczby punktów przez każde zadanie na  



 

 

 

podstawie kart oceny oraz umieszczenie projektów spełniających kryteria i wybranych 

do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów  

g. Następnie przystąpiono do głosowania pojedynczo nad zatwierdzeniem otrzymanej 

ilości  punktów dla 2 operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych 

kryteriów;  

h. Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwały Rady Nr 16/2017 i Nr 17/2017  

z dnia 12 stycznie 2017 r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy  

w ramach Konkursu nr 2/2016. Uchwały  Rady nr 16/2016 i nr 17/2016 zostały 

pojedynczo przyjęte jednogłośnie 11 głosami.  

i. Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady Nr 18/2017 z dnia  

12 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia listy operacji według liczby uzyskanych  

punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu  

nr 2/2016. Uchwała Rady 18/2017 została przyjęta jednogłośnie 11 głosami.  

W ramach Konkursu 2/2016 w dniach 12-30 grudnia 2016 roku wpłynęły 2 wnioski. 

Wniosek nr 1/2/2016 otrzymał 27 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby 

punktów (24pkt.-60% /39pkt.-100%). 

Wniosek nr 2/2/2016 otrzymał 33 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby 

punktów (24pkt.-60% /39pkt.-100%). 

 

Lista Rankingowa dla Konkursu nr 2/2016 

1. 2/2/2016 Utworzenie przedsiębiorstwa handlowo-usługowego AS. Wnioskowana 

kwota wsparcia 50 000,00zł, wniosek uzyskał 33 pkt. 

2. 1/2/2016 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD poprzez utworzenie 

wypożyczalni profesjonalnego sprzętu geodezyjnego. Wnioskowana kwota wsparcia 

50 000,00 zł, wniosek uzyskał 27pkt. 

Ad. 8) Członek Zespołu Konkursowego Łukasz Orłowski zapoznał Członków Rady  

z wnioskami jakie wpłynęły w ramach konkursu 3/2016 o przyznanie pomocy dla 

Przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych. Poinformował również  

o wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania 

wyboru operacji przez Radę. 

Ad. 9) Przewodniczący Rady p. Jacek Tarnowski wszczął procedurę oceny zgodności operacji   

z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru złożonych w ramach konkursu 

3/2016: 

a. Przewodniczący Rady przedstawił informację o konkursie, złożonych wnioskach    

i wynikach przeprowadzonej przez Zespół Konkursowy analizy możliwości dokonania 

wyboru operacji przez Radę;   

b. Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącego oświadczenia o bezstronności     

w podejmowaniu decyzji. Deklaracji bezstronności nie podpisał p. Marek Sadowski.  



 

 

 

Wyłączenie z procesu decyzyjnego tego członka dotyczyło wszystkich wniosków  

w naborze - w związku z zaistniałym faktem opuścił On salę obrad Rady. 

c. Następnie zaproponowano 3 kandydatury osób wchodzących w skład Komisji  

Odwoławczej reprezentujących 3 sektory grup interesów: p. Rafała Łysiaka,  

p. Leszka Judę oraz p. Wojciecha Zdziebkę. Członkowie Ci wyrazili zgodę. 

Przewodniczący Rady odczytał  Uchwałę Nr 19/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.  

w sprawie powołania Komisji Odwoławczej w ramach Konkursu nr 3/2016. Uchwała 

Rady została przyjęta jednogłośnie 14 głosami.  

d. Przygotowywano listę biorących udział w głosowaniu przy podejmowaniu decyzji       

o dofinansowaniu poszczególnych operacji na podstawie złożonych oświadczeń.           

W skład Rady weszli: Jacek Tarnowski – Przewodniczący Rady, Mieczysław Dudek, 

Anna Grajko, Jerzy Karwasiński, Ewa Lech-Strzępek, Janina Złotnik, Piotr Strzelecki, 

Grzegorz Forkasiewicz, Tomasz Darowski, Katarzyna Stępień, Grzegorz Figacz. 

Przewodniczący Rady oczytał Uchwałę Nr 20/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.  

w sprawie ustalenia składu Rady do wyboru operacji w ramach Konkursu  

nr 3/2016.Uchwała Rady została przyjęta jednogłośnie 11 głosami. 

 

e. Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady Nr 21/2017 z dnia 12 

stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać poddane ocenie 

Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 3/2016. 

Uchwała  Rady została przyjęta jednogłośnie 11 głosami. 

f. Następnie zgodnie z Procedurą wyboru i oceny przeprowadzono ocenę spełniania przez 

7 operacje kryteriów wyboru i ustalenie liczby punktów przez każde zadanie na 

podstawie kart oceny oraz umieszczenie projektów spełniających kryteria i wybranych 

do wsparcia na liście operacji według liczby uzyskanych punktów  

g. Następnie przystąpiono do głosowania pojedynczo nad zatwierdzeniem otrzymanej 

ilości  punktów dla 7 operacji na podstawie kart oceny operacji według lokalnych 

kryteriów;  

h. Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwały Rady od Nr 22/2017 do Nr 

28/2017 z dnia 12 stycznie 2017 r. w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty 

pomocy w ramach Konkursu nr 3/2016. Uchwały  Rady od nr 22/2016 do nr 28/2016 

zostały pojedynczo przyjęte jednogłośnie 11 głosami. Następnie Przewodniczący 

odczytał Uchwałę Rady Nr 29/2017 z dnia 12 stycznie 2017 r. w sprawie niewybrania 

operacji do wsparcia w ramach Konkursu nr 3/2016. Uchwała nr 29/2017 została 

podjęta jednogłośnie 11 głosami. 

i. Następnie Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Rady Nr 30/2017 z dnia  

12 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia listy operacji według liczby uzyskanych  

punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia w ramach Konkursu  

nr 3/2016. Uchwała Rady 30/2017 została przyjęta jednogłośnie 11 głosami. Następnie 

Przewodniczący Rady odczytał Uchwała Rady Nr 31/2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.  
w sprawie przyjęcia listy operacji, które w wyniku oceny uznano za niepodlegające 
dalszej ocenie(niezgodne z LSR lub PROW) ze względu na negatywną ocenę 

dokonaną przez członków Zespołu na podstawie Karty nr 1 w ramach Konkursu  

nr 3/2016. Uchwała nr 31/2017 została podjęta jednogłośnie 11 głosami. 

 

 



 

 

 

W ramach Konkursu 3/2016 w dniach 12-30 grudnia 2016 roku wpłynęło 10 wniosków. 

Wniosek nr 1/3/2016 otrzymał 30 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby 

punktów (25pkt.-60% /41pkt.-100%). 

Wniosek nr 2/3/2016 otrzymał 35 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby 

punktów (25pkt.-60% /41pkt.-100%). 

Wniosek nr 3/3/2016 – wycofany przez Wnioskodawcę w dn. 29 XII 2016r. 

Wniosek nr 4/3/2016 – wycofany przez Wnioskodawcę w dn. 23 XII 2016r. 

Wniosek nr 5/3/2016 otrzymał 32 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby 

punktów (25pkt.-60% /41pkt.-100%). 

Wniosek nr 6/3/2016 otrzymał 34 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby 

punktów (25pkt.-60% /41pkt.-100%). 

Wniosek nr 7/3/2016 otrzymał 30 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby 

punktów (25pkt.-60% /41pkt.-100%). 

Wniosek nr 8/3/2016 otrzymał 31 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby 

punktów (25pkt.-60% /41pkt.-100%). 

Wniosek nr 9/3/2016 otrzymał 29 pkt., czym spełnia wymóg uzyskania minimalnej liczby 

punktów (25pkt.-60% /41pkt.-100%). 

Wniosek nr 10/3/2016 nie przeszedł pozytywnej weryfikacji zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  

2014-2020, ponieważ na dzień złożenia wniosku nie minęły 2 lata od wykreślenia podmiotu z 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na podstawie zapisu w 

Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września  2015 r. gdzie zgodnie 

z zapisem w §5 ust. 1 lit b)pomoc może zostać przyznana pod warunkiem, że  wnioskodawca 

w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał 

działalności gospodarczej, a w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w związku z powyższym nie został poddany dalszej 

ocenie. 

 

 

 



 

 

 

Lista Rankingowa dla Konkursu nr 3/2016 

1. 2/3/2016 Utworzenie przedsiębiorstwa handlowo-usługowego DRACJA. 

Wnioskowana kwota wsparcia 75 000,00zł, wniosek uzyskał 35 pkt. 

2. 6/3/2016 Utworzenie nowego przedsiębiorstwa.  Wnioskowana kwota wsparcia 

75 000,00zł, wniosek uzyskał 34 pkt. 

3. 5/3/2016 Rozwój gospodarczy obszaru LGD „Dorzecze Wisły” poprzez utworzenie 

działalności gospodarczej z zakresu fotografii użytkowej. Wnioskowana kwota 

wsparcia 75 000,00zł, wniosek uzyskał 32 pkt. 

4. 8/3/2016 Biznes  3.0 – wprowadzenie firm i NGO w nowe trendy (marketing, 

zarządzanie, CSR). Wnioskowana kwota wsparcia 75 000,00zł, wniosek uzyskał  

31 pkt. 

5. 1/3/2016 Utworzenie biura projektowego zajmującego się projektowaniem instalacji 

sanitarnych pod nazwą „AWP – projekty HVAC”. Wnioskowana kwota wsparcia 

75 000,00zł, wniosek uzyskał 30 pkt. 

6. 7/3/2016 Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego produkującego ogrodzenia 

metalowe, bramy, balustrady. Wnioskowana kwota wsparcia 75 000,00zł, wniosek 

uzyskał 30 pkt. 

7. 9/3/2016 Zakup niezbędnego wyposażenia diagnostyki pojazdowej. Wnioskowana 

kwota wsparcia 75 000,00zł, wniosek uzyskał 29 pkt. 

 

Ad. 10 i 11) Członkowie Rady nie wnosili innych spraw pod obrady. Przewodniczący Rady, 

p. Jacek Tarnowski, podziękował wszystkim Członkom Rady za przybycie i na tym 

zakończono Posiedzenie. 

 

 

 


