
                                                  Osjaków, dnia 18.10.2017 

 

Protokół nr 6/2017 

z posiedzenia Rady Programowej 

Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” 

w dniu18.10.2017 

W dniu 18.10.2017w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku 

Warty” znajdującej się przy ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków odbyło się posiedzenie Rady 

Programowej.  

Ad.1 Przewodnicząca Rady Barbara Krawczyk otworzyła posiedzenie rady i przedstawiła 

proponowany porządek obrad: 

1.  Otwarcie posiedzenia Rady Programowej 

2.  Sprawdzenie kworum 

3.  Wybór sekretarzy i protokolanta obrad 

4.  Przyjęcie porządku obrad 

5.  Rozpatrzenie protestów od wyników wyboru operacji o przyznanie pomocy w 

ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” 

6. Sprawy różne i wolne wnioski 

7.  Zakończenie zebrania 

Ad.2 Przewodnicząca rady stwierdziła na podstawie listy obecności,  iż jest wymagane 

kworum 8 osób i została zachowana sektorowość : sektor publiczny 2 osoby, sektor społeczny 

1 osoba, sektor gospodarczy 3 osoby sektor mieszkańcy 2 osoby w zgodzie ze statutem LGD i 

regulaminem Rady. Swoją nieobecność Przewodniczącej Rady zgłosiło i usprawiedliwiło 4 

radnych (Anastazja Trojan, Andrzej Duchowski, Jacek Ludwiczak, Ryszard Ptak) 

Ad.3 Przewodnicząca Rady  wnioskowała o wybór protokolanta i sekretarzy. Rada 

zaproponowała następujące kandydatury: 

  na protokolanta  

Halynę Tokarską- pracownika biura LGD, 

 na sekretarzy  członków rady:  

1. Anna Szydłowska  

2.Dominika Trzcina . 

 Wybór sekretarzy i protokolanta przyjęto jednogłośnie. 

Ad.4 Rada przyjęła proponowany porządek obrad jednogłośnie 

Ad.5 Rozpatrzenie protestów od wyników wyboru operacji o przyznanie pomocy w 

ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” 



Biuro LGD przedstawiło pisma od ZW dot. złożonych protestów od wyników wyboru 

operacji o przyznanie pomocy w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie: 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej nabór nr. 1/2017  

1. Protest z dnia 22.06.2017 

Indywidualne oznaczenie sprawy : 41/9-1/2017/P 

Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: Jarosław Stochniałek Łaszew Rządowy 34 

98-324 Wierzchlas  

Tytuł operacji: „Zakup suszarni i ładowarki w celu podjęcia wyspecjalizowanej 

działalności gospodarczej” 

2. Protest z dnia 26.06.2017 

    Indywidualne oznaczenie sprawy : 27/1-1/2017/P 

Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: Katarzyna Przeździecka, Wręczyca 26/28, 98-

330 Pajęczno  

Tytuł operacji: „Utworzenie przedsiębiorstwa poprzez zakup pojazdu pomocy 

drogowej w celu uzyskania nowego źródła dochodów” 

 

2. Rozwijanie działalności gospodarczej nabór 2/2017  

1. Protest z dnia 28.06.2017 

Indywidualne oznaczenie sprawy : 57/14-2/2017/R. 

Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: Lucjan Partyka ul. Chabrowa 12, 97-410 

Kleszczów 

Tytuł operacji: Rozwój firmy Roxbud oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez 

zakup nowoczesnych szalunków do świadczenia usług budowlanych”  

2. Protest z dnia22.06.2017 

Indywidualne oznaczenie sprawy : 51/10-2/2017/R. 

Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: Auto-Part Adam Kowalski Ul. Wyzwolenia 

14A, 98-355 Działoszyn 

Tytuł operacji: Zakup specjalistycznych maszyn do rozwinięcia działalności firmy 

Auto-Part 

3. Protest z dnia22.06.2017 

Indywidualne oznaczenie sprawy : 39/2-2/2017/R 

Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: Stol-Trum Władysław Zygmunt Pęciak Biała 

67, 98-332 Rząśnia 

Tytuł operacji: Zakup specjalistycznych maszyn do wytwarzania pelletu w firmie 

Stoltrum  

4. Protest z dnia 21.06.2017 

Indywidualne oznaczenie sprawy : 47/8-2/2017/R 

Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: Mariusz Czołnowski FHU EL-TEAM, Dylów 

Rządowy 8, 98-330 Pajęczno 

Tytuł operacji: „Zakup Maszyny do rozwinięcia usług instalacyjnych w firmie EL-

TEAM” 

5. Protest z dnia21.06.2017 

Indywidualne oznaczenie sprawy : 56/13-2/2017/R 



Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: Paweł Uciński „Uciński” ul. Wieluńska 1, 97-

438 Rusiec 

Tytuł operacji: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesowo-środowiskowych w 

firmie „Uciński” 

6. Protest z dnia 20.06.2017 

Indywidualne oznaczenie sprawy : 42/3-2/2017/R 

Numer identyfikacyjny wnioskodawcy: 063505413 

Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: ADRIAN ISKRA ECO-WIREX ADRIAN 

Tytuł operacji: Rozwój firmy ECO-WIREX poprzez wdrożenie innowacyjnej linii 

technologicznej do produkcji architektury ogrodowej. 

Rada programowa przeanalizowała stanowisko Zarządu Województwa i 

dokonała ponownej oceny wniosków beneficjentów którzy złożyli protesty. 

W toku weryfikacji oceny członkowie Rady Programowej: 

- zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny  

- wnikliwie przeanalizowali zarzuty przedstawione w proteście  

- przeanalizowała stanowisko Zarządu Województwa 

- sprawdzili zgodność wnioskowanych operacji z kryteriami wyboru operacji 

oraz z kryteriami zgłoszonymi w proteście  

Zgodnie z decyzją ZW, iż protest z dnia 22.06.2017, Indywidualne oznaczenie 

sprawy : 39/2-2/2017/R, Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: Stol-Trum 

Władysław Zygmunt Pęciak Biała 67, 98-332 Rząśnia, Tytuł operacji: Zakup 

specjalistycznych maszyn do wytwarzania pelletu w firmie Stoltrum, że zawarte w 

proteście zarzuty nie są zasadne i protestu nie uwzględnia. 

Rada dokonała ponownej oceny wniosków w ramach naboru 1/2017 

Podejmowanie Działalności Gospodarczej  uznając wnioski: 

1. Indywidualne oznaczenie sprawy : 41/9-1/2017/P 

Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: Jarosław Stochniałek Łaszew 

Rządowy 34 98-324 Wierzchlas  

Tytuł operacji: „Zakup suszarni i ładowarki w celu podjęcia wyspecjalizowanej 

działalności gospodarczej” 

2. Indywidualne oznaczenie sprawy : 27/1-1/2017/P 

Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: Katarzyna Przeździecka, Wręczyca 

26/28, 98-330 Pajęczno  

Tytuł operacji: „Utworzenie przedsiębiorstwa poprzez zakup pojazdu pomocy 

drogowej w celu uzyskania nowego źródła dochodów” 

za zgodne z LSR i dokonała oceny według Lokalnych Kryteriów Wyboru  

Następnie Rada rozpatrzyła wnioski w ramach naboru 2/2017 Rozwijanie Działalności 

Gospodarczej: 

1. Indywidualne oznaczenie sprawy : 57/14-2/2017/R. 

Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: Lucjan Partyka ul. Chabrowa 12, 97-410 Kleszczów 

Tytuł operacji: Rozwój firmy Roxbud oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez zakup 

nowoczesnych szalunków do świadczenia usług budowlanych” – uznając wniosek za zgodny 

z LSR i dokonała oceny według Lokalnych Kryteriów Wyboru. 

2. Indywidualne oznaczenie sprawy : 47/8-2/2017/R 



Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: Mariusz Czołnowski FHU EL-TEAM, Dylów 

Rządowy 8, 98-330 Pajęczno 

Tytuł operacji: „Zakup Maszyny do rozwinięcia usług instalacyjnych w firmie EL-TEAM” - 

uznając wniosek za zgodny z LSR i dokonała oceny według Lokalnych Kryteriów Wyboru.  

 

Dokonano ponownej oceny według Lokalnych Kryteriów Wyboru   

3. Indywidualne oznaczenie sprawy : 51/10-2/2017/R. 

Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: Auto-Part Adam Kowalski Ul. Wyzwolenia 14A, 98-

355 Działoszyn 

Tytuł operacji: Zakup specjalistycznych maszyn do rozwinięcia działalności firmy Auto-Part 

4. Indywidualne oznaczenie sprawy : 56/13-2/2017/R 

Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: Paweł Uciński „Uciński” ul. Wieluńska 1, 97-438 

Rusiec 

Tytuł operacji: Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesowo-środowiskowych w firmie 

„Uciński” 

5. Indywidualne oznaczenie sprawy : 42/3-2/2017/R 

Numer identyfikacyjny wnioskodawcy: 063505413 

Imię i nazwisko/Nazwa wnioskodawcy: ADRIAN ISKRA ECO-WIREX ADRIAN 

Tytuł operacji: Rozwój firmy ECO-WIREX poprzez wdrożenie innowacyjnej linii 

technologicznej do produkcji architektury ogrodowej. 

 

Ad.6 Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie wybrania / niewybrania operacji do 

realizacji LSR „Kraina Wielkiego Łuku Warty” oraz uchwał zmieniających do naborów 

nr1/2017, 2/2017,  

Przewodnicząca Rady przedstawiła następujące uchwały: 

1. Uchwała 121/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych w 

ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym -  

Podejmowania działalności gospodarczej, nr naboru 1/2017 

2. Uchwała122/2017 w sprawie podtrzymania uchwały w sprawie zatwierdzenia 

listy operacji wybranych w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w 

zakresie tematycznym -  Podejmowania działalności gospodarczej, nr naboru 

1/2017 

3. Uchwała123/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych w ramach 

poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym -  

Podejmowania działalności gospodarczej, nr naboru 1/2017 

4. Uchwała 124/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - , nr naboru 

Nabór 01/2017   

5. Uchwała 125/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 



lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym - , nr naboru 

Nabór 01/2017 

6. Uchwała 126/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych w 

ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym -  

Rozwój działalności gospodarczej, nr naboru 2/2017 

7. Uchwała 127/2017  w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach 

poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym -  Rozwój 

działalności gospodarczej, nr naboru 2/2017 

8. Uchwała 128/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych w ramach 

poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym -  Rozwój 

działalności gospodarczej, nr naboru 2/2017 

9. Uchwała 129/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru operacji do 

dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie 

tematycznym - Rozwój Działalności Gospodarczej , nr naboru 2/2017/R 

10. Uchwała 130/2017 w sprawie podtrzymania w sprawie wyboru operacji do 

dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie 

tematycznym - Rozwój Działalności Gospodarczej , nr naboru 2/2017/R 

11. Uchwała 131/2017 w sprawie podtrzymania w sprawie wyboru operacji do 

dofinansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie 

tematycznym - Rozwój Działalności Gospodarczej , nr naboru 2/2017/R 

12. Uchwała 132/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym nr naboru 

2/2017/R 

13. Uchwała 133/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie tematycznym nr naboru 

2/2017/R 

Ad.7 Sprawy różne i wolne wnioski 

Brak tematów  

Ad.8  Zakończenie zebrania 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów obrad Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie. 

 

                                                                                    

…………………………………………… 

                                                                         Przewodnicząca Rady 


