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Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” 

odbytego w dniu 12 października 2020 r. 

 

 

 

Tematy posiedzenia:  

- Ocena wniosków złożonych w naborze ogłoszonym i trwającym w terminie od 10 sierpnia 

2020 r. - do 25 sierpnia 2020 r. oznaczonym jako Nabór 1/2020 Wspieranie tworzenia 

nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA. 

- Ocena wniosków złożonych w naborze ogłoszonym i trwającym w terminie od 10 września 

2020 r. do 24 września 2020 r. oznaczonym jako nabór 2/2020 „Rozwijanie infrastruktury 

społecznej: kultury, w tym zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla GOK/MOK-ów, 

świetlic, domów ludowych, KGW, OSP, bibliotek"; 

- Ocena wniosków złożonych w naborze ogłoszonym i trwającym w terminie od 01 września 

2020 r. - do 18 września 2020 r. oznaczonym jako nabór 1/2020/G „Wspieranie działalności 

służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego”. 

 

 

Na posiedzenie Rady w dniu 12.10.2020 r. na godz. 10.00 przybyło 9 członków Rady, 

potwierdzając obecność na liście obecności. W posiedzeniu Rady uczestniczył Prezes LGD 

Pan Jacek Grzegorzak, dyrektor biura Pani Agata Szmulik i pracownik ds. wdrażania 

projektów Pani Mirosława Marszałek-Pełzak.  

Spotkanie rozpoczął Zastępca Przewodniczącego Rady Pan Wacław Pawłowski, po 

podpisaniu listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia. Poprosił by członkowie 

Rady wybrali na wstępie p.o. Przewodniczącego Rady ponieważ z powodów służbowych, w 

tym dniu będzie musiał opuszczać posiedzenie. Jednocześnie zaproponował by p.o. 

Przewodniczącego Rady został Pan Wojciech Piech, który wyraził zgodę na poprowadzenie 

obrad. Rada dokonała głosowania i za zgłoszoną kandydaturą Pana Wojciecha Piech na p.o. 

Przewodniczącego Rady głosowało 8 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 1.   

 

p.o. Przewodniczącego Rady, podziękował za wybór i przedstawił Radnym porządek 

obrad, który poddał pod głosowanie. Zebrani Radni nie wnieśli żadnych uwag do 

przedstawionego porządku obrad. Prządek obrad przyjęto jednogłośnie. 
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Przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. Zostały zgłoszone kandydatury Pani 

Karolina Błońska oraz Pan Łukasz Domin. Po zapytaniu p.o. Przewodniczącego Rady „Czy 

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

Przeprowadzono głosowanie: Za zgłoszoną kandydaturą Pani Karoliny Błońskiej było 8 

Radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 1.  Za zgłoszoną kandydaturą Pana Łukasza 

Domin było 8 Radnych, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 1. 

 

 

Przystąpiono do oceny wniosków złożonych w naborze 2/2020 „Rozwijanie 

infrastruktury społecznej: kultury, w tym zakup nowoczesnego sprzętu 

i wyposażenia dla GOK/MOK-ów, świetlic, domów ludowych, KGW, OSP, 

bibliotek" 

 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że w ramach ogłoszonego naboru 2/2020 do 

biura LGD został złożony 1 wniosek: 

 

1) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 2/2020/1 

Data wpływu wniosku: 18.09.2020, Godzina wpływu wniosku: 14.15 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Gmina Dynów  

Tytuł operacji: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na dz. nr 

1704/7 w miejscowości Bachórz. 

 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że wniosek został złożony w miejscu 

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, następnie został poddany weryfikacji przez 

biuro LGD. 

p.o. Przewodniczącego Rady potwierdził, że operacja jest zgodna z zakresem tematycznym, 

który został wskazany w ogłoszeniu o naborze oraz z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu 

o naborze. Do wniosku została wypełniona przez pracowników biura karta zgodności 

z ogłoszeniem o naborze oraz karta kontrolna wniosku. Na podstawie weryfikacji wstępnej 

przeprowadzonej przez Biuro LGD wniosek jest zgodny z LSR, w tym z Programem. 

 

I. Rada przystąpiła do oceny zgodności operacji z ogłoszeniem oraz zgodności operacji 

z LSR, w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 2/2020/1 

Komisja Skrutacyjna wydała 9 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 9 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 9 osób. Z oceny wniosku wyłączyła się jedna osoba. 

Na podstawie Rejestru Interesów i karty parytetów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że 

przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 
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Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 8 kart do 

głosowania, zebrała 8 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

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

 

II. Przystąpiono do głosowania w celu podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia 

i przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze w ramach naboru 2/2020. 

 

Przeprowadzono głosowanie w celu podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia 

listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze 2/2020. 

 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna Stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr XIX/189/20  

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

głosowało 9, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0. 

 

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

 

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

listy operacji zgodnych z LSR, w tym z Programem w ramach naboru 2/2020 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr XIX/190/20  

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

głosowało 9, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0. 

 

IV. Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru  

 

Ocena w sprawie 2/2020/1 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 8 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 8 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 13. 

 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że w wyniku oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji wniosek otrzymał minimalną liczbę punktów. Stwierdził, że zgodnie z Procedurą 

ogłaszania, oceny i wyboru operacji oraz Regulaminem Rady w przypadku dwóch lub więcej 

operacji, które otrzymały taką samą liczbę punktów o ich kolejności na liście rankingowej 

decyduje czas złożenia wniosku w biurze LGD. 

V. Rada przystąpiła do ustalenia kwoty wsparcia dla operacji 

 

Przed przystąpieniem do głosowania oceniający weryfikowali czy w złożonym wniosku 

prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR i w § 18 Rozporządzenia LSR intensywność 
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pomocy, czy kwota pomocy została zastosowana zgodnie ze wskazaną w LSR oraz 

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

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

określonych w Rozporządzeniu LSR oraz czy są uzasadnione zakresem operacji. Po  

zakończonej  analizie  dokumentów  p.o. Przewodniczącego  Rady  poprosił  o  zgłoszenie 

uwag. Nikt nie zgłosił uwag. Przystąpiono do głosowania. 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 2/2020/1 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 8 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 8 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 

0. p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił ustaloną wysokość kwoty pomocy z budżetu LSR 

100 595,00 zł z tego dofinansowanie z EFRROW na poziomie 63,63%. 

 

 

VI. Rada przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie dokonania wyboru operacji do 

dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia i ze wskazaniem czy operacja mieści się 

w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 2/2020/1 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Poprosił Dyrektor Biura LGD by odczytała 

treść uchwały nr XIX/191/20  w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania. 

Przeprowadzono głosowanie. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem w/w Uchwały w sprawie 

dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 9, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

 

VII. Rada przystąpiła do zatwierdzenia i przyjęcia listy operacji wybranych do 

dofinansowania w ramach naboru 2/2020 

 

p.o. Przewodniczącego Rady przedstawił listę wniosków wybranych do dofinansowania na 

której znajduje się jeden wniosek. Przystąpiono do głosowania w celu podjęcia uchwały 

w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr 

XIX/192/20  w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania 

głosowało 9, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0. 
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Przystąpiono do oceny wniosków z naboru 1/2020/G „Wspieranie 

działalności służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego” 

 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że zgodnie z Rejestrem Wniosków, 

w ramach ogłoszonego naboru do biura LGD zostało złożonych 15 wniosków: 

 

1)  

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/G/1 

Data wpływu wniosku: 01.09.2020,  Godzina wpływu wniosku: 08.00 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Koło Gospodyń Wiejskich Wybrzeże „Sobótki”  

Tytuł zadania: Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich Wybrzeże „Sobótki” 

   

2)  

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/G/2 

Data wpływu wniosku: 01.09.2020,  Godzina wpływu wniosku: 08.05 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Przyjaciół Miejscowości 

Nienadowa 

Tytuł zadania: Zakup strojów ludowych oraz straganów wystawowych dla 

Stowarzyszenia Przyjaciół Miejscowości Nienadowa 

 

3) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/G/3 

Data wpływu wniosku: 01.09.2020,  Godzina wpływu wniosku: 8.20 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Ochotnicza Straż Pożarna w Ulanicy  

Tytuł zadania: Izba pamięci i wydanie książki o wojennych losach mieszkańców Ulanicy 

 

4) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/G/4 

Data wpływu wniosku: 14.09.2020,  Godzina wpływu wniosku: 14.00 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Ochotnicza Straż Pożarna w Reczpolu 

Tytuł zadania: Zakup tradycyjnego wyposażenia w postaci hełmów, halabard, 

rękawiczek i szabli dla straży bożogrobowych 

 

5) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/G/5 

Data wpływu wniosku: 14.09.2020,  Godzina wpływu wniosku: 14.10 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Gmina Krzywcza 

Tytuł zadania: Zakup tradycyjnych strojów ludowych rzeszowskich dla grup tanecznych 

z Gminy Krzywcza 

 

6)  

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/G/6 

Data wpływu wniosku: 15.09.2020,  Godzina wpływu wniosku: 9.40 
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Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św Katarzyny 

Tytuł zadania: Rekonstrukcja żyrandola kryształowego z XVIII wiecznego zabytkowego 

kościoła drewnianego w Bachórcu 

 

7) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/G/7 

Data wpływu wniosku: 15.09.2020,  Godzina wpływu wniosku: 11.00 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Kobiet Wsi Bachórz 

Tytuł zadania: Zakup strojów ludowych dla kobiet oraz brakujących elementów stroju 

ludowego dla dzieci 

 

8) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/G/8 

Data wpływu wniosku: 15.09.2020,  Godzina wpływu wniosku: 11.10 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Koło Gospodyń Wiejskich Nienadowa 

Tytuł zadania: Zakup strojów ludowych dla KGW Nienadowa 

 

9) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/G/9 

Data wpływu wniosku: 18.09.2020,  Godzina wpływu wniosku: 08.15 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Towarzystwo Oświatowo – Kulturalne TAHUMA 

Tytuł zadania: Zakup strojów ludowych dla przedszkolnych zespołów dziecięcych z 

terenu Gminy Markowa 

 

10) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/G/10 

Data wpływu wniosku: 18.09.2020,  Godzina wpływu wniosku: 08.20 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnawce 

Tytuł zadania: Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Tarnawce 

 

11) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/G/11 

Data wpływu wniosku: 18.09.2020,  Godzina wpływu wniosku: 12.10 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrębach 

Tytuł zadania: Wyręby – Malinowy Raj – wioska tematyczna zachowująca lokalne 

dziedzictwo kulinarne i kulturowe 

 

12) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/G/12 

Data wpływu wniosku: 18.09.2019,  Godzina wpływu wniosku: 13.55 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Koło Gospodyń Wiejskich w Rokietnicy Woli 

Tytuł zadania: Rokietnica Wola Kraina ze smakiem – wioska tematyczna zachowująca 

dziedzictwo kulturowe Gminy Rokietnica 
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13) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/G/13 

Data wpływu wniosku: 18.09.2020,  Godzina wpływu wniosku: 14.00 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Kulturalne „CARPATIA”  

Tytuł zadania: Muzyka Łączy pokolenia – doposażenie Orkiestry Dętej w Rokietnicy 

 

 

14) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/G/14 

Data wpływu wniosku: 18.09.2020,  Godzina wpływu wniosku: 14.05 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Gmina Jawornik Polski 

Tytuł zadania: Obiekty i miejsca służące zachowaniu dziedzictwa lokalnego 

 

15) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/G/15 

Data wpływu wniosku: 18.09.2020,  Godzina wpływu wniosku: 14.10 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Koło Gospodyń Wiejskich w Jaworniku Polskim 

Tytuł zadania: Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Jaworniku 

Polskim 

 

 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że wnioski zostały poddane weryfikacji 

formalnej przez biuro LGD. Do każdego wniosku została wypełniona przez pracowników 

biura "Karta kontrolna wniosku". Do dalszej oceny skierowano 15 spraw. Zadania zakładają 

realizację celów głównych i szczegółowych LSR, a także wnioskodawcy jak i zadania opisane 

we wnioskach o powierzenie grantu spełniają warunki przyznania pomocy określone 

w PROW 2014-2020. 

 

I. Rada przystąpiła do przyjęcia listy wniosków spełniających warunki formalne 

naboru. 

 

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

listy wniosków spełniających warunki formalne naboru. W wyniku głosowania jawnego - 

poprzez podniesienie ręki, Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 9 

członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr XIX/193/20  w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia 

listy wniosków spełniających warunki formalne naboru  głosowało 9, przeciw 0, od głosu 

wstrzymało się 0. 

 

II. Rada przystąpiła do oceny zgodności projektów z LSR, w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2020/G/1 



8 
 

Komisja Skrutacyjna wydała 9 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała  9 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 9 osób. Z oceny nikt się nie wyłączył.  

Na podstawie Rejestru Interesów i karty parytetów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że 

przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 9 kart do 

głosowania, zebrała 9 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

9 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem.  

 

Głosowanie nad sprawą 1/2020/G/2 

Komisja Skrutacyjna wydała 9 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 9 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 9 osób. Z oceny nikt się nie wyłączył.  

Na podstawie Rejestru Interesów i karty parytetów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że 

przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 9 kart do 

głosowania, zebrała 9 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

9 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2020/G/3 

Komisja Skrutacyjna wydała 9 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 9 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 9 osób. Z oceny nikt się nie wyłączył.  

Na podstawie Rejestru Interesów i karty parytetów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że 

przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 9 kart do 

głosowania, zebrała 9 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

9 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2020/G/4 

Komisja Skrutacyjna wydała 9 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 9 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 9 osób. Z oceny nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów i karty parytetów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że 

przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 9 kart do 

głosowania, zebrała 9 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

9 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem. 
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Głosowanie nad sprawą 1/2020/G/5 

Komisja Skrutacyjna wydała 9 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 9 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 9 osób. Z oceny wniosku wyłączyła się jedna osoba.  

Na podstawie Rejestru Interesów i karty parytetów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że 

przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 8 kart do 

głosowania, zebrała 8 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

8 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady opuścił posiedzenie. 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że obrady są prawomocne i poprosił 

o kontynuowanie procedury oceny. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2020/G/6 

Komisja Skrutacyjna wydała 8 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 8 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 8 osób. Z oceny nikt się nie wyłączył.  

Na podstawie Rejestru Interesów i karty parytetów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że 

przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 8 kart do 

głosowania, zebrała 8 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

8 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2020/G/7 

Komisja Skrutacyjna wydała 8 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 8 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 8 osób. Z oceny nikt się nie wyłączył.   

Na podstawie Rejestru Interesów i karty parytetów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że 

przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 8 kart do 

głosowania, zebrała 8 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

8 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2020/G/8 

Komisja Skrutacyjna wydała 8 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 8 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 8 osób. Z oceny nikt się nie wyłączył.  

Na podstawie Rejestru Interesów i karty parytetów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że 

przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 
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Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 8 kart do 

głosowania, zebrała 8 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

8 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2020/G/9 

Komisja Skrutacyjna wydała 8 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 8 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 8 osób. Z oceny nikt się nie wyłączył.  

Na podstawie Rejestru Interesów i karty parytetów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że 

przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 8 kart do 

głosowania, zebrała 8 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

8 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2020/G/10 

Komisja Skrutacyjna wydała 8 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 8 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 8 osób. Z oceny nikt się nie wyłączył.  

Na podstawie Rejestru Interesów i karty parytetów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że 

przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 8 kart do 

głosowania, zebrała 8 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

8 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2020/G/11 

Komisja Skrutacyjna wydała 8 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 8 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 8 osób. Z oceny nikt się nie wyłączył.   

Na podstawie Rejestru Interesów i karty parytetów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że 

przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 8 kart do 

głosowania, zebrała 8 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

8 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2020/G/12 

Komisja Skrutacyjna wydała 8 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 8 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 8 osób. Z oceny nikt się nie wyłączył.   

Na podstawie Rejestru Interesów i karty parytetów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że 

przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 
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Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 8 kart do 

głosowania, zebrała 8 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

8 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2020/G/13 

Komisja Skrutacyjna wydała 8 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 8 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 8 osób. Z oceny nikt się nie wyłączył.  

Na podstawie Rejestru Interesów i karty parytetów P.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, 

że przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 8 kart do 

głosowania, zebrała 8 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

8 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2020/G/14 

Komisja Skrutacyjna wydała 8 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 8 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów – 8 osób. Z oceny nikt się nie wyłączył.  

Na podstawie Rejestru Interesów i karty parytetów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że 

przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 8 kart do 

głosowania, zebrała 8 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

8 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2020/G/15 

Komisja Skrutacyjna wydała 8 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 8 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 8 osób. Z oceny nikt się nie wyłączył.  

Na podstawie Rejestru Interesów i karty parytetów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że 

przedstawiciele poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty oceny zgodności z LSR, w tym z programem: 8 kart do 

głosowania, zebrała 8 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

8 Członków Rady uznało wniosek za zgodny z LSR, w tym z programem. 

 

III. Rada przystąpiła do przyjęcia listy wniosków zgodnych z LSR, w tym z Programem. 

 

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

listy wniosków zgodnych z LSR, w tym z programem. 



12 
 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 8 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr XIX/194/120 

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

głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0.  

 

Na obrady powrócił Zastępca Przewodniczącego Rady. 

 

IV. Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru  

 

Ocena w sprawie 1/2020/G/1 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 9 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 9 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 20. 

 

Ocena w sprawie 1/2020/G/2 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 9 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 9 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 16. 

 

Ocena w sprawie 1/2020/G/3 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 9 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 9 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 17. 

 

Ocena w sprawie 1/2020/G/4 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 9 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 9 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 13. 

 

Ocena w sprawie 1/2020/G/5 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 8 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 8 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 16. 

 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady w tym momencie opuścił posiedzenie. 
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Ocena w sprawie 1/2020/G/6 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 8 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 8 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 18. 

 

Ocena w sprawie 1/2020/G/7 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 8 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 8 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 14. 

 

Ocena w sprawie 1/2020/G/8 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 8 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 8 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 17. 

 

Ocena w sprawie 1/2020/G/9 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 8 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 8 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 15. 

 

Ocena w sprawie 1/2020/G/10 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 8 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 8 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 19. 

 

Ocena w sprawie 1/2020/G/11 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 8 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 8 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 17. 

 

Ocena w sprawie 1/2020/G/12 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 8 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 8 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 15. 
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Ocena w sprawie 1/2020/G/13 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 8 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 8 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 18. 

 

Ocena w sprawie 1/2020/G/14 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 8 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 8 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 14. 

 

Ocena w sprawie 1/2020/G/15 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 8 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 8 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 17. 

 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że w wyniku oceny lokalnych kryteriów 

wyboru operacji wszystkie wnioski otrzymały minimalną liczbę punktów. Stwierdził, że 

zgodnie z przyjętą Procedurą oraz Regulaminem Rady w przypadku dwóch lub więcej 

operacji, które otrzymały taką samą liczbę punktów o ich kolejności na liście rankingowej 

decyduje czas złożenia wniosku w biurze LGD. 

V. Rada przystąpiła do ustalenia kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji 

 

Przed przystąpieniem do głosowania oceniający weryfikowali czy w złożonych wnioskach 

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

pomocy określoną dla danej grupy Grantobiorców, kwota pomocy została zastosowana 

zgodnie ze wskazaną w LSR oraz w granicach określonych przepisami § 13 ust. 1 i  § 29 ust. 

4 rozporządzenia LSR, koszty kwalifikowane określone we wniosku o powierzenie grantu są 

zgodne z zakresem kosztów kwalifikowanych określonych w rozporządzeniu LSR oraz czy są 

uzasadnione zakresem projektu. 

Po zakończonej analizie dokumentów P.o. Przewodniczącego Rady poprosił o zgłoszenie 

uwag. Nikt nie zgłosił uwag. Przystąpiono do głosowania. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/G/1 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział  9 osób, z których jedna osoba jest nieobecna. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 8 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił przyznaną wysokość grantu 8.800,00 zł. 
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Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/G/2 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział  9 osób, z których jedna osoba jest nieobecna. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 8 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił przyznaną wysokość grantu 24.735,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/G/3 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział  9 osób, z których jedna osoba jest nieobecna. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 8 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił przyznaną wysokość grantu 25.000,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/G/4 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział  9 osób, z których jedna osoba jest nieobecna. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 8 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił przyznaną wysokość grantu 21.600,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/G/5 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział  8 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 8 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił przyznaną wysokość grantu 19.828,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/G/6 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział  8 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 8 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  
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p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił przyznaną wysokość grantu 25.000,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/G/7 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział  8 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 8 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił przyznaną wysokość grantu 8.610,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/G/8 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział  8 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 8 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił przyznaną wysokość grantu 8.000,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/G/9 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział  8 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 8 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił przyznaną wysokość grantu 25.000,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/G/10 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział  8 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 8 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił przyznaną wysokość grantu 16.000,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/G/11 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział  8 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 8 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 
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z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił przyznaną wysokość grantu 25.000,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/G/12 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział  8 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 8 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił przyznaną wysokość grantu 21.000,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/G/13 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział  8 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 8 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił przyznaną wysokość grantu 20.000,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/G/14 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział  8 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 8 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił przyznaną wysokość grantu 24.824,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/G/15 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział  8 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 8 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o powierzenie grantu głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił przyznaną wysokość grantu 16.428,00 zł. 
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VI. Rada przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie dokonania wyboru wniosków do 

dofinansowania wraz z ustaleniami dotyczącymi kwoty wsparcia i wskazaniem czy 

operacja mieści się w limicie dostępnych środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/G/1 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytał treść uchwały nr XIX/195/20 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 8 członków Rady, za przyjęciem Uchwały głosowało 8, przeciw 

0, od głosu wstrzymało się 0.  

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/G/2 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytał treść uchwały nr XIX/196/20 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 8 członków Rady, za przyjęciem Uchwały 

głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/G/3 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytał treść uchwały nr XIX/197/20 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 8 członków Rady, za przyjęciem Uchwały 

głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/G/4 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytał treść uchwały nr XIX/198/20 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 8 członków Rady, za przyjęciem Uchwały 

głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/G/5 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytał treść uchwały nr XIX/199/20 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 8 członków Rady, za przyjęciem Uchwały 

głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0 
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Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/G/6 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytał treść uchwały nr XIX/200/20 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 8 członków Rady, za przyjęciem Uchwały 

głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/G/7 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytał treść uchwały nr XIX/201/20 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 8 członków Rady, za przyjęciem Uchwały 

głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/G/8 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytał treść uchwały nr XIX/202/20 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 8 członków Rady, za przyjęciem Uchwały 

głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/G/9 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytał treść uchwały nr XIX/203/20 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 8 członków Rady, za przyjęciem Uchwały 

głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/G/10 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytał treść uchwały nr XIX/204/20 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 8 członków Rady, za przyjęciem Uchwały 

głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0 
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Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/G/11 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytał treść uchwały nr XIX/205/20 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 8 członków Rady, za przyjęciem Uchwały 

głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/G/12 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytał treść uchwały nr XIX/206/20 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 8 członków Rady, za przyjęciem Uchwały 

głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/G/13 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytał treść uchwały nr XIX/207/20 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 8 członków Rady, za przyjęciem Uchwały 

głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/G/14 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytał treść uchwały nr XIX/208/20 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 8 członków Rady, za przyjęciem Uchwały 

głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/G/15 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Odczytał treść uchwały nr XIX/209/20 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 8 członków Rady, za przyjęciem Uchwały 

głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0 
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VII. Rada przystąpiła do zatwierdzenia i przyjęcia listy wniosków wybranych do 

dofinansowania 

 

p.o. Przewodniczącego Rady przedstawił listę wniosków wybranych do dofinansowania wg 

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

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

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 8 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr 

XIX/210/20 w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia listy wniosków wybranych do 

dofinansowania głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0. 

 

Przystąpiono do oceny wniosków złożonych w naborze 1/2020 Wspieranie 

tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA. 

 

P.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że w ramach ogłoszonego naboru 1/2020 do 

biura LGD zostało złożone 14 wniosków: 

1) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/1 

Data wpływu wniosku: 10.08.2020, Godzina wpływu wniosku: 08.00 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Zbigniew Lignowski  

Tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej o profilu serwisu pojazdów oraz 

autodetalingu 

 

2)  

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/2 

Data wpływu wniosku: 10.08.2020, Godzina wpływu wniosku: 08.20 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Rafał Majda 

Tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na działalności usługowej 

w zakresie obróbki stali 

 

3) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/3 

Data wpływu wniosku: 10.08.2020, Godzina wpływu wniosku: 08.50 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Łukasz Błażejewski 

Tytuł operacji: Błażejewski Barber Shop – Podjęcie działalności gospodarczej 

 

4) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/4 

Data wpływu wniosku: 10.08.2020, Godzina wpływu wniosku: 09.10 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Karolina Czarny 
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Tytuł operacji: Zakup urządzeń i samochodu celem rozpoczęcia prowadzenia działalności 

gospodarczej 

 

5) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/5 

Data wpływu wniosku: 10.08.2020, Godzina wpływu wniosku: 09.35 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Bożena Król 

Tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej w branży fotografii rodzinnej 

 

6) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/6 

Data wpływu wniosku: 10.08.2020, Godzina wpływu wniosku: 10.10 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Janusz Grzegorzak 

Tytuł operacji: Założenie firmy remontowo – wykończeniowej FUGAg 

 

7) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/7 

Data wpływu wniosku: 12.08.2020, Godzina wpływu wniosku: 13.30 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Joanna Pałac 

Tytuł operacji: Utworzenie firmy zajmującej się projektowaniem i wykonywaniem usług 

poligraficznych 

 

8) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/8 

Data wpływu wniosku: 21.08.2020, Godzina wpływu wniosku: 10.20 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Natalia Chruścicka 

Tytuł operacji: Utworzenie firmy w branży gastronomicznej 

 

9) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/9 

Data wpływu wniosku: 21.08.2020, Godzina wpływu wniosku: 14.00 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Iwona Lis 

Tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej w branży hotelarskiej 

 

10) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/10 

Data wpływu wniosku: 24.08.2020, Godzina wpływu wniosku: 11.40 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Michał Cyran 

Tytuł operacji: Wsparcie działalności Usługowo Handlowej poprzez zakup ładowarki 

teleskopowej 

 

11) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/11 

Data wpływu wniosku: 24.08.2020, Godzina wpływu wniosku: 14.35 
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Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Sławomir Dzimira 

Tytuł operacji: Nowe miejsce pracy w sektorze IT w Gminie Dubiecko 

 

12) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/12 

Data wpływu wniosku: 25.08.2020, Godzina wpływu wniosku: 10.15 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Marzena Dyl 

Tytuł operacji: Założenie Kancelarii Adwokackiej 

 

13) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/13 

Data wpływu wniosku: 25.08.2020, Godzina wpływu wniosku: 11.30 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Adam Mazur 

Tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej w branży samochodowej świadczącej 

usługi diagnostyczne i naprawcze 

 

14) 

Indywidualne oznaczenie wniosku (znak sprawy): 1/2020/14 

Data wpływu wniosku: 25.08.2020, Godzina wpływu wniosku: 15.30 

Nazwa/Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Piotr Grzech 

Tytuł operacji: Utworzenie profesjonalnej wypożyczalni sprzętu budowlano - 

ogrodniczego 

 

p.o. Przewodniczącego poinformował, że wszystkie wnioski zostały złożone w miejscu 

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze, następnie zostały poddane weryfikacji przez 

biuro LGD. W wyniku weryfikacji 2 wnioskodawców zostało wezwanych do złożenia 

uzupełnień co wynikało z przyjętej procedury. Uzupełnienia na wezwania zostały złożone 

w terminie. 

p.o. Przewodniczącego potwierdził, że operacje są zgodne z zakresem tematycznym, 

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

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

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

Na podstawie weryfikacji wstępnej przeprowadzonej przez Biuro LGD 13 złożonych 

wniosków jest zgodnych z LSR, w tym z Programem, 1 ze złożonych wniosków nie jest 

zgodny z LSR w tym z Programem. 

p.o. Przewodniczącego poinformował także, że w dniu 10.09.2020r. weszły w życie 

zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 

19.2, które mają wpływ na treść obowiązującej karty oceny wstępnej stanowiącej załącznik 

do procedury wyboru i oceny operacji. 13 ze złożonych wniosków zostało zweryfikowanych 

przez biuro przed datą wejścia w życie w/w. rozporządzenia. 1 wniosek, w związku z 

wezwaniem do uzupełnień i złożeniem ich po dniu 10.09.2020r. tj. po dniu wejścia w życie 

zmian do w/w rozporządzenia, został poddany wstępnej ocenie z zastosowaniem 
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dotychczasowej karty oceny wstępnej z adnotacją odnoszącą się do zmienionych zapisów 

rozporządzenia. 

 

I. Rada przystąpiła do oceny zgodności operacji z ogłoszeniem oraz zgodności operacji 

z LSR, w tym z programem. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2020/1 

Komisja Skrutacyjna wydała 8 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 8 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 8 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 8 kart do 

głosowania, zebrała 8 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

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

 

Głosowanie nad sprawą 1/2020/2 

Komisja Skrutacyjna wydała 8 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 8 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów – 8 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 8 kart do 

głosowania, zebrała 8 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

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

 

Głosowanie nad sprawą 1/2020/3 

Komisja Skrutacyjna wydała 8 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 8 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 8 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 8 kart do 

głosowania, zebrała 8 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

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

 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady powrócił na posiedzenie i włączył się w dalszą ocenę. 
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Głosowanie nad sprawą 1/2020/4 

Komisja Skrutacyjna wydała 9 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 9 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 9 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 9 kart do 

głosowania, zebrała 9 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

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

 

Głosowanie nad sprawą 1/2020/5 

Komisja Skrutacyjna wydała 9 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 9 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 9 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 9 kart do 

głosowania, zebrała 9 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

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

 

Głosowanie nad sprawą 1/2020/6 

Komisja Skrutacyjna wydała 9 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 9 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 9 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 9 kart do 

głosowania, zebrała 9 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

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

 

Głosowanie nad sprawą 1/2020/7 

Komisja Skrutacyjna wydała 9 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 9 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 9 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 9 kart do 

głosowania, zebrała 9 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

9 Członków Rady uznało operację za zgodną z LSR w tym z programem. 
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Głosowanie nad sprawą 1/2020/8 

Komisja Skrutacyjna wydała 9 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała  9 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 9 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 9 kart do 

głosowania, zebrała 9 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

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

 

Głosowanie nad sprawą 1/2020/9 

Komisja Skrutacyjna wydała 9 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 9 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 9 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 9 kart do 

głosowania, zebrała 9 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

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

 

Głosowanie nad sprawą 1/2020/10 

Komisja Skrutacyjna wydała 9 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała  9 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 9 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 9 kart do 

głosowania, zebrała 9 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

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

 

Głosowanie nad sprawą 1/2020/11 

Komisja Skrutacyjna wydała 9 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 9 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 9 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 9 kart do 

głosowania, zebrała 9 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

9 Członków Rady uznało operację za zgodną z LSR w tym z programem. 
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Głosowanie nad sprawą 1/2020/12 

Komisja Skrutacyjna wydała 9 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 9 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 9 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów P.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 9 kart do 

głosowania, zebrała 9 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

9 Członków Rady uznało operację za niezgodną z LSR w tym z programem. 

p.o Przewodniczącego rady poinformował, że mając na uwadze wyniki głosowania 

wniosek nie będzie podlegał dalszej ocenie. 

 

Głosowanie nad sprawą 1/2020/13 

Komisja Skrutacyjna wydała 9 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 9 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 9 osób. Z oceny wniosku wyłączyła się jedna osoba. 

Na podstawie Rejestru Interesów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 8 kart do 

głosowania, zebrała 8 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

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

 

Głosowanie nad sprawą 1/2020/14 

Komisja Skrutacyjna wydała 9 Deklaracji poufności i bezstronności. Członkowie Rady 

podpisali deklaracje i komisja zebrała 9 szt. Wszyscy Członkowie Rady podpisali rejestr 

interesów - 9 osób. Z oceny wniosku nikt się nie wyłączył. 

Na podstawie Rejestru Interesów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że przedstawiciele 

poszczególnych grup interesu stanowią mniej niż 49%. 

Komisja Skrutacyjna wydała Karty zgodności operacji z LSR, w tym z programem: 9 kart do 

głosowania, zebrała 9 kart. Karty zostały sprawdzone czy są poprawnie wypełnione. Nie 

stwierdzono kart niezgodnych, oraz nie stwierdzono kart nieważnych.  

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

 

II. Przystąpiono do głosowania w celu podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia 

i przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze 1/2020. 

 

Przeprowadzono głosowanie w celu podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia 

listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze 1/2020. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna Stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr XIX/211/20  
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w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze 

głosowało 9, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0. 

 

III.1 Rada przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie niedokonania wyboru operacji 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/12 

Na podstawie Rejestru Interesów p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że w głosowaniu 

bierze udział 9 Członków Rady. Odczytał treść uchwały nr XIX/212/20 w sprawie 

niedokonania wyboru operacji. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem Uchwały w sprawie 

niedokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 9, przeciw 0, od głosu 

wstrzymało się 0.  

 

 

III.2 Rada przystąpiła do przyjęcia listy operacji zgodnych z LSR, w tym z Programem 

 

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

listy operacji zgodnych z LSR, w tym z Programem w ramach naboru 1/2020 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr XIX/213/20  

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

głosowało 9, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0. 

 

III.3 Rada przystąpiła do przyjęcia listy operacji niezgodnych z LSR, w tym z 

Programem 

 

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

listy operacji niezgodnych z LSR, w tym z Programem w ramach naboru 1/2020 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr XIX/214/20  

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

głosowało 9, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady opuścił ponownie posiedzenie. Rada kontynuowała obrady. 

 

IV. Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru  

 

Ocena w sprawie 1/2020/1 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 8 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 8 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 8. 
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Ocena w sprawie 1/2020/2 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 8 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 8 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 10. 

 

Ocena w sprawie 1/2020/3 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 8 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 8 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 7. 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady powrócił na posiedzenie i włączył się do oceny. 

 

Ocena w sprawie 1/2020/4 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 9 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 9 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 6. 

 

Ocena w sprawie 1/2020/5 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 9 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 9 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 6. 

 

Ocena w sprawie 1/2020/6 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 9 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 9 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 9. 

 

Ocena w sprawie 1/2020/7 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 9 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 9 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 6. 

 

Ocena w sprawie 1/2020/8 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 9 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 9 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 9. 
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Ocena w sprawie 1/2020/9 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 9 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 9 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 10. 

 

Ocena w sprawie 1/2020/10 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 9 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 9 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 7. 

 

Ocena w sprawie 1/2020/11 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 9 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 9 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 6. 

 

Ocena w sprawie 1/2020/13 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 8 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 8 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 10. 

 

Ocena w sprawie 1/2020/14 

Komisja Skrutacyjna zgodnie z Rejestrem Interesów wydała 9 kart oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru. Po dokonaniu oceny zebrano 9 kart. Po sprawdzeniu poprawności 

wypełnienia kart i przeliczeniu liczby przyznanych punktów operacja otrzymała średnią 

liczbę punktów – 5. 

 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że w wyniku oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji wszystkie 13 wniosków otrzymało minimalną liczbę punktów. Stwierdził, że zgodnie 

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

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

liście rankingowej decyduje czas złożenia wniosku w biurze LGD. 

 

V. Rada przystąpiła do ustalenia kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji 

 

Przed przystąpieniem do głosowania oceniający weryfikowali czy w złożonych wnioskach, 

kwota pomocy została zastosowana zgodnie ze wskazaną w LSR tj. 60.000,00 zł, koszty 

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

kwalifikowanych określonych w rozporządzeniu LSR oraz czy są uzasadnione zakresem 

operacji. 



31 
 

Po zakończonej analizie dokumentów p.o. Przewodniczącego Rady poprosił o zgłoszenie 

uwag. Nikt nie zgłosił uwag. Przystąpiono do głosowania. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/1 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 8 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 8 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił ustaloną wysokość kwoty pomocy 60.000,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/2 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 8 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 8 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił ustaloną wysokość kwoty pomocy 60.000,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/3 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 8 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 8 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił ustaloną wysokość kwoty pomocy 60.000,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/4 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 9 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 9 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 9, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił ustaloną wysokość kwoty pomocy 60.000,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/5 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 9 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 9 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 
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z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 9, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił ustaloną wysokość kwoty pomocy 60.000,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/6 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 9 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 9 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 9, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił ustaloną wysokość kwoty pomocy 60.000,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/7 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 9 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 9 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 9, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 

0. p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił ustaloną wysokość kwoty pomocy 60.000,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/8 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 9 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 9 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 9, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił ustaloną wysokość kwoty pomocy 60.000,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/9 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 9 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 9 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 9, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił ustaloną wysokość kwoty pomocy 60.000,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/10 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 9 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 9 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 
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z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 9, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił ustaloną wysokość kwoty pomocy 60.000,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/11 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 9 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 9 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 9, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił ustaloną wysokość kwoty pomocy 60.000,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/13 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 8 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 8 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 8, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił ustaloną wysokość kwoty pomocy 60.000,00 zł. 

 

Głosowanie nad przyznaniem kwoty wsparcia w sprawie 1/2020/14 

p.o. Przewodniczącego Rady stwierdził, że zgodnie z podpisanym Rejestrem Interesów 

w głosowaniu bierze udział 9 osób. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna stwierdziła, 

że w głosowaniu brało udział 9 Członków Rady, za ustaleniem kwoty wsparcia zgodnej 

z zawartą we wniosku o przyznanie pomocy głosowało 9, przeciw 0, od głosu wstrzymało 

się 0.  

p.o. Przewodniczącego Rady ogłosił ustaloną wysokość kwoty pomocy 60.000,00 zł. 

 

 

VI. Rada przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie dokonania wyboru operacji do 

dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia i ze wskazaniem czy operacja mieści się 

w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/1 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja nie mieści się w limicie 

dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Poprosił Dyrektor Biura LGD by 

odczytała treść uchwały nr XIX/215/20   w sprawie dokonania wyboru operacji do 

dofinansowania. Przeprowadzono głosowanie. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem w/w Uchwały 
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w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 9, przeciw 0, od głosu 

wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/2 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Poprosił Dyrektor Biura LGD by odczytała 

treść uchwały nr XIX/216/20  w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania. 

Przeprowadzono głosowanie. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem w/w Uchwały 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 9, przeciw 0, od głosu 

wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/3 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja nie mieści się w limicie 

dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Poprosił Dyrektor Biura LGD by 

odczytała treść uchwały nr XIX/217/20  w sprawie dokonania wyboru operacji do 

dofinansowania. Przeprowadzono głosowanie. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem w/w Uchwały 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 9, przeciw 0, od głosu 

wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/4 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja nie mieści się w limicie 

dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Poprosił Dyrektor Biura LGD by 

odczytała treść uchwały nr XIX/218/20  w sprawie dokonania wyboru operacji do 

dofinansowania. Przeprowadzono głosowanie. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem w/w Uchwały 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 9, przeciw 0, od głosu 

wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/5 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja nie mieści się w limicie 

dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Poprosił Dyrektor Biura LGD by 

odczytała treść uchwały nr XIX/219/20  w sprawie dokonania wyboru operacji do 

dofinansowania. Przeprowadzono głosowanie. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem w/w Uchwały 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 9, przeciw 0, od głosu 

wstrzymało się 0. 
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Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/6 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Poprosił Dyrektor Biura LGD by odczytała 

treść uchwały nr XIX/220/20  w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania. 

Przeprowadzono głosowanie. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem w/w Uchwały 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 9, przeciw 0, od głosu 

wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/7 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja nie mieści się w limicie 

dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Poprosił Dyrektor Biura LGD by 

odczytała treść uchwały nr XIX/221/20  w sprawie dokonania wyboru operacji do 

dofinansowania. Przeprowadzono głosowanie. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem w/w Uchwały 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 9, przeciw 0, od głosu 

wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/8 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Poprosił Dyrektor Biura LGD by odczytała 

treść uchwały nr XIX/222/20  w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania. 

Przeprowadzono głosowanie. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem w/w Uchwały 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 9, przeciw 0, od głosu 

wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/9 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Poprosił Dyrektor Biura LGD by odczytała 

treść uchwały nr XIX/223/20  w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania. 

Przeprowadzono głosowanie. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem w/w Uchwały 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 9, przeciw 0, od głosu 

wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/10 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja nie mieści się w limicie 

dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Poprosił Dyrektor Biura LGD by 
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odczytała treść uchwały nr XIX/224/20  w sprawie dokonania wyboru operacji do 

dofinansowania. Przeprowadzono głosowanie. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem w/w Uchwały 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 9, przeciw 0, od głosu 

wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/11 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja nie mieści się w limicie 

dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Poprosił Dyrektor Biura LGD by 

odczytała treść uchwały nr XIX/225/20  w sprawie dokonania wyboru operacji do 

dofinansowania. Przeprowadzono głosowanie. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem w/w Uchwały 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 9, przeciw 0, od głosu 

wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/13 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja mieści się w limicie dostępnych 

środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Poprosił Dyrektor Biura LGD by odczytała 

treść uchwały nr XIX/226/20  w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania. 

Przeprowadzono głosowanie. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem w/w Uchwały 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 9, przeciw 0, od głosu 

wstrzymało się 0. 

 

Przyjęcie uchwały w sprawie 1/2020/14 

p.o. Przewodniczącego Rady poinformował, że operacja nie mieści się w limicie 

dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Poprosił Dyrektor Biura LGD by 

odczytała treść uchwały nr XIX/227/20  w sprawie dokonania wyboru operacji do 

dofinansowania. Przeprowadzono głosowanie. 

W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem w/w Uchwały 

w sprawie dokonania wyboru operacji do dofinansowania głosowało 9, przeciw 0, od głosu 

wstrzymało się 0. 

 

VII. Rada przystąpiła do zatwierdzenia i przyjęcia listy operacji wybranych do 

dofinansowania w ramach naboru 1/2020 

 

p.o. Przewodniczącego Rady przedstawił listę wniosków wybranych do dofinansowania wg 

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

uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania. 
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W wyniku głosowania jawnego poprzez podniesienie ręki Komisja Skrutacyjna 

stwierdziła, że w głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem Uchwały nr 

XIX/228/20  w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania 

głosowało 9, przeciw 0, od głosu wstrzymało się 0. 

 

p.o. Przewodniczącego Rady podziękował uczestnikom posiedzenia za wykonaną pracę. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

 

Sekretarz Rady  
LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie” 

 
Beata Worotyłko 

 

 

 p.o.  Przewodniczącego Rady 
LGD „Pogórze Przemysko – Dynowskie” 
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