
Protokół nr 1/2018 

z posiedzenia Rady Programowej 

Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” 

z dnia 1 lutego 2018 roku 

 

Dnia 1 lutego 2018 roku o godz. 8:00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Kraina 

Wielkiego Łuku Warty” w  Osjakowie odbyło się posiedzenie Rady Programowej. 

 

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Programowej - Pani Barbara Krawczyk, 

która przywitała zgromadzonych, stwierdzając jednocześnie, iż obrady są prawomocne, gdyż 

na 12 członków Rady Programowej przybyło 10, co stanowi kworum wymagane do podjęcia 

uchwał przez Radę Programową. Została również zachowana sektorowość: sektor publiczny -

2 osoby, sektor społeczny - 3 osoby, sektor gospodarczy - 3 osoba, sektor mieszkańcy -  

2 osoby  oraz grupy interesu. W zebraniu uczestniczyli także pracownicy Biura LGD. 

Zgodnie z zapisami w Regulaminie Rady Programowej LGD „Kraina Wielkiego Łuku 

Warty” osoby nieobecne poinformowały o tym fakcie Przewodniczącego, który uznał ich 

nieobecność  

za usprawiedliwioną.  

Przewodnicząca Rady Programowej - Pani Barbara Krawczyk przedstawiła 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia Rady Programowej 

2. Sprawdzenie kworum 

3. Wybór sekretarzy i protokolanta obrad 

4. Przyjęcie porządku obrad 

5. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” 

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

do realizacji LSR „Kraina Wielkiego Łuku Warty” 

7. Sprawy różne i wolne wnioski 

8. Zakończenie zebrania  

 

Przedstawiony porządek został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 1  i 2  

Punkty zostały omówione powyżej. 

Ad. 3 

Na sekretarzy zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Beaty Wojewody oraz Pani Jadwigi Freus, które 

wyraziły zgodę. Kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 

10 członków. Za wyborem Pani Beaty Wojewody głosowało 10 członków, nikt nie wstrzymał się  

od głosu, nikt nie głosował przeciw. Pierwszym sekretarzem zebrania została wybrana jednogłośnie 

Pani Beata Wojewoda. Drugim sekretarzem zebrania została wybrana Pani Jadwiga Freus. Za jej 



wyborem głosowali wszyscy obecni członkowie, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw.  

Do protokołowania zebrania zgłoszono kandydaturę Pani Moniki Osiewicz, która wyraziła zgodę. 

Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 

10 członków. Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowali wszyscy członkowie, nikt od głosu się nie 

wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokolantem zebrania została wybrana jednogłośnie Pani 

Monika Osiewicz. 

 

Ad.4  

Punkt został przedstawiony powyżej. 

Ad.5  

W kolejnym punkcie zgodnym z zatwierdzonym porządkiem przystąpiono do omówienia 

wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Zakres 

tematyczny dotyczył podejmowania działalności gospodarczej. Zgodnie z rejestrem wpłynęło 

29 wniosków. 

Przed przystąpieniem do omówienia wniosków sekretarze sprawdzili dostępność działania 

systemu oceny on-line i dokonali próbnego wydruku raportu, stwierdzając iż system działa 

poprawnie. Przed dokonaniem weryfikacji wniosków Rada otrzymała wygenerowane  

identyfikatory i hasła dostępu do konta w systemie oceny wniosków on-line oraz podpisała 

oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Rady Programowej. Ponadto  zobowiązali  się: 

 wypełniać  obowiązki  w  sposób  uczciwy  i  sprawiedliwy,  zgodnie  z  posiadaną 

wiedzą,  

 zachować w  tajemnicy  wszystkie  informacje  wynikające z  dokumentów 

ujawnionych lub wytworzonych lub przygotowanych w  trakcie  lub  jako  rezultat 

oceny i zgadza  się, że  informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej 

oceny i nie mogą zostać ujawnione stronom trzecim,  

 nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji 

dotyczących dokonywanej oceny. 

Każdy z Członków Rady zalogował się do aktywnego w czasie trwania oceny, systemu  

oceny on-line przy pomocy podanego identyfikatora i hasła. Następnie wybrał aktualnie 

oceniany nabór i wniosek do oceny w kolejności rejestrowej. Każdy z członków Rady 

Programowej wypełnił deklarację  poufności. Głosowanie w sprawie wybrania/ niewybrania 

operacji do dofinansowania odbyło się poprzez wypełnienie kart oceny zgodności operacji  

z LSR oraz kart oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Omówienia wniosków 

dokonała Pani Agata Nowak- Dyrektor Biura. 

Po stwierdzeniu przez system bezstronności i akceptacji oświadczeń radni przeszli do oceny 

wniosków wypełniając w systemie karty Oceny zgodności z LSR wraz z załącznikami.  

W takcie oceny okazało się, że konieczne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień  

i dostarczenia niezbędnych dokumentów do oceny zgodności operacji z LSR oraz wyboru 

operacji przez trzech wnioskodawców: 

- Pana Jarosława Stochniałek, 

- Panią Marię Łazuch, 



- Panią Agatę Leszczyk.  

LGD wezwała te podmioty do złożenia wyjaśnień lub dokumentów za pomocą poczty 

elektronicznej, a Rada Programowa oceniła kompletne wnioski. Po uzyskaniu pozytywnej 

oceny zgodności operacji z LSR radni dokonali oceny operacji według Lokalnych Kryteriów 

Wyboru.  

Ze względu na termin uzupełnień wynoszący 7 dni liczonych od następnego dnia od daty 

wysłania maila Przewodnicząca Rady Programowej Pani Barbara Krawczyk ogłosiła przerwę 

w obradach wyznaczając termin kontynuowania posiedzenia na dzień 13 lutego 2018 roku o 

godz. 11:00. Wszyscy obecni członkowie wyrazili zgodę.  

Kontynuacja posiedzenia nastąpiła 13 lutego 2018 roku o godz. 11:00 w siedzibie biura LGD. 

Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu Rady Programowej uczestniczyło 9 członków. Po 

zalogowaniu w systemie przystąpiono do procedury oceny wniosków, które wymagały 

uzupełnień, wyjaśnień.  

Po wypełnieniu karty zostały wydrukowane, podpisane oraz dołączone do dokumentacji   

z przeprowadzonego naboru. Wyniki głosowania przedstawia Tabela nr 1. 

 

  

 

 



Tabela nr 1. Wyniki głosowania 

Lp. 
Imię i nazwisko/ 

Nazwa  wnioskodawcy 
Tytuł operacji Znak sprawy 

Wnioskowana 

kwota  

Zgodność  

z LSR 

TAK/NIE 

liczba 

punktów
 Uwagi 

wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru 1/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej 

1 Jagieła Przemysław 
Utworzenie firmy oraz zakup auto-lawety w 

celu uzyskania nowego źródła dochodu 
3/1-1/2018/P 100 000,00 TAK 27 

Operacja wybrana  

do dofinansowania 

2 Stasiak Marta 
Założenie gabinetu neurologopedycznego i 

biofeedback 
4/2-1/2018/P 100 000,00 TAK 38 

Operacja wybrana  

do dofinansowania 

3 Postawa Paweł 
Założenie działalności gospodarczej zakładu 

usług leśnych. 
5/3-1/2018/P 100 000,00 TAK 31 

Operacja wybrana  

do dofinansowania 

4 Wojtal Marcin Kompleksowa obsługa techniczna imprez 6/4-1/2018/P 100 000,00 TAK 29 
Operacja wybrana  

do dofinansowania 

5 Niedźwiadek Agata 

Utworzenie firmy świadczacej usługi w 

zakresie zagaospodarowania terenów 

zielonych oraz prania wyrobów 

włókienniczych 

8/5-1/2018/P 100 000,00 TAK 32 
Operacja wybrana  

do dofinansowania 

6 Bociąga Przemysław 
Utworzenie działalności gospodarczej 

świadczącej usługi przewozu osób. 
9/6-1/2018/P 100 000,00 TAK 29 

Operacja wybrana  

do dofinansowania 

7 Przeździecka Katarzyna 

Utworzenie przedsiębiorstwa poprzez zakup 

środków trwałych niezbędnych do 

świadczenia usług układania kostki 

brukowej w celu uzyskania nowego źródła 

dochodu 

10/7-1/2018/P 100 000,00 
Brak 

oceny 
- 

W wyniku analizy 

wniosku oraz załączonych 

dokumentów Rada 

Programowa negatywnie  

oceniła zgodność z PROW 

2014-2020, celami LSR 

oraz ogłoszeniem  

o naborze  

 

8 Goszcz Marek Utworzenie firmy instalacyjnej 11/08-1/2018/P 100 000,00 TAK 29 
Operacja wybrana  

do dofinansowania 

9 Leszczyk Agata Utworzenie agencji eventowo-dekoratorskiej 12/9-1/2018/P 100 000,00 TAK 34 
Operacja wybrana  

do dofinansowania 



10 
MIELCZAREK 

MARIUSZ 

Utworzenie firmy w zakresie działalności 

pomocy drogowej. 
13/10-1/2018/P 100 000,00 TAK 16 

Operacja niewybrana  

do dofinansowania, brak 

minimalnej liczby 

punktów 

11 PROKOP AGATA 

Otworzenie piekarni oferującej pieczywo na 

naturalnym zakwasie i zaczynach długo 

fermentujących 

14/11-1/2018/P 100 000,00 TAK 34 
Operacja wybrana  

do dofinansowania 

12 Suchecki Piotr 

Założenie działalności gospodarczej w 

sektorze układanie wykładzin poprzez zakup 

sprzętu  

15/12-1/2018/P 100 000,00 TAK 27 
Operacja wybrana  

do dofinansowania 

13 Przydacz Sylwia 

Rozpoczęcie działalności innowacyjnego 

mobilnego centrum treningowego - BePro 

Sylwia Przydacz 

16/13-1/2018/P 100 000,00 TAK 23 

Operacja wybrana  

do dofinansowania, nie 

mieści się w limicie 

środków 

14 Biernacka Agnieszka 
Rozpoczęcie działalności gospodarczej 

hodowli przepiórek w Lisowicach 
17/14-1/2018/P 100 000,00 TAK 23 

Operacja wybrana  

do dofinansowania, nie 

mieści się w limicie 

środków 

15 MANDAT MARIUSZ 
Założenie działalności gospodarczej z 

branży usług IT na terenach wiejskich 
18/15-1/2018/P 100 000,00 TAK 18 

Operacja niewybrana  

do dofinansowania, brak 

minimalnej liczby 

punktów 

16 Pakuła Bartosz 

Zakup sprzętu muzycznego celem 

utworzenia działalności artystycznej 

oferującej naukę śpiewu, emisji głosu, gry na 

instrumentach, oraz organizację występów 

muzycznych  

19/16-1/2018/P 100 000,00 TAK 24 

Operacja wybrana  

do dofinansowania, nie 

mieści się w limicie 

środków 

17 ŁAZUCH MARIA 
Utworzenie ośrodka wypoczynkowego 

celem wykorzystania walorów turystycznych 

obszarów nadwarciańskich. 

20/17-1/2018/P 100 000,00 TAK 26 
Operacja wybrana  

do dofinansowania 

18 Tomasz Gruchała  
WARSZTAT NAPRAWY POJAZDÓW 

POJAZDÓW OSOBOWYCH 
21/18-1/2018/P 100 000,00 TAK 27 

Operacja wybrana  

do dofinansowania 



19 Baran Agata  

Podjęcie działalności gospodarczej w 

zakresie zagospodarowania i utrzymania 

terenów zieleni oraz ośnieżania  

22/19-1/2018/P 100 000,00 TAK 30 
Operacja wybrana  

do dofinansowania 

20 Róża Dzieja  

Rozpoczęcie działalności gospodarczej - 

Projektowanie, zakładnie oraz pielęgnacje 

ogrodów,tarasów, balkonów, wraz z usługą 

odśnieżania 

26/20-1/2018/P 100 000,00 TAK 32 
Operacja wybrana  

do dofinansowania 

21 Rafał Wojcieszek  Utworzenie firmy transportowej  27/21-1/2018/P 100 000,00 TAK 25 
Operacja wybrana  

do dofinansowania 

22 Witaszek Magdalena Usługi edukacyjne Magdalena Witaszek  28/22-1/2018/P 100 000,00 TAK 24 
Operacja wybrana  

do dofinansowania 

23 Głowacka Krystyna 

Założenie firmy cateringowej oferującej 

obsługę przyjęć, oraz placówek 

oświatowych w terenu LSR 

29/23-1/2018/P 100 000,00 TAK 34 
Operacja wybrana  

do dofinansowania 

14 Stochniałek Jarosław 

Zakup szuszarni i ładowarki w celu 

uruchomienia usługi suszenie drewna z 

certyfikatem i produkcji stelaży drewnianych 

o zasięgu międzywojewódzkim 

30/24-1/2018/P 100 000,00 TAK 26 
Operacja wybrana  

do dofinansowania 

25 Kulińska Katarzyna  
Firma P.H.U Katarzyna Kulińska szansą na 

rozwój 
32/25-1/2018/P 100 000,00 TAK 30 

Operacja wybrana  

do dofinansowania 

26 PIASECKA KAMILA Założenie biura rachunkowego 33/26-1/2018/P 100 000,00 TAK 27 
Operacja wybrana  

do dofinansowania 

27 
PARCHYNIAK 

MATEUSZ 

Innowacyjny Zakład Instalacyjny oparty na 

wiedzy i doświadczeniu z zakresu 

Odnawialnych Źródeł Energii dla powiatu 

pajęczańskiego  

34/27-1/2018/P 100 000,00 TAK 25 

Operacja wybrana  

do dofinansowania, nie 

mieści się w limicie 

środków 

28 Rełkowska Justyna 
Budowa linii do produkcji pelletu 

FABRYKA EKO CIEPŁA 
35/28-1/2018/P 100 000,00 TAK 31 

Operacja wybrana  

do dofinansowania 



29 MUSIAŁ TERESA 

UTWORZENIE FIRMY USŁUGOWEJ W 

OBSZARZE OBSŁUGI ROLNICTWA I 

PRZETWÓRSTWA ROLNO-

SPOŻYWCZEGO  

36/29-1/2018/P 100 000,00 
Brak 

oceny 
- 

W wyniku analizy 

wniosku oraz załączonych 

dokumentów Rada 

Programowa negatywnie 

oceniła zgodność z PROW 

2014-2020, celami LSR 

oraz ogłoszeniem  

o naborze 



 

Zgodnie z uzyskaną ilością punktów i uwzględniając przeznaczone na realizację naboru 

środki finansowe oraz biorąc pod uwagę ustalone kwoty wsparcia dla poszczególnych działań 

ustalone w LSR Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji wybranych do dofinansowania  

i mieszczących się w limicie środków przeznaczonych dla danego naboru konkursowego 

wniosków. W związku z powyższym Rada wskazała 20 wniosków wybranych  

do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków dla naboru 1/2018/P  oraz ustaliła 

kwotę wsparcia na poziomie określonym w LSR dla poszczególnych operacji. 

Ad.6  

Przewodnicząca Rady przedstawiła następujące uchwały do naboru nr 1/2018/P: 

1. Uchwała 1/2018 w sprawie zmiany konstrukcji budynku gospodarczego z drewnianej 

na murowaną realizowanego na podstawie wniosku o przyznanie pomocy na operacje 

„Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji”  w ramach poddziałania  19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” w zakresie tematycznym - Podejmowanie Działalności 

Gospodarczej przez Panią Kingę Drab,  nr naboru 1/2017. W głosowaniu nad 

podjęciem przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. 

Wszyscy obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, 

nikt nie głosował przeciw. 

2. Uchwała 2/2018 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 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

3. Uchwała 3/2018 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 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

4. Uchwała 4/2018 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 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

5. Uchwała 5/2018 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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 



przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

6. Uchwała 6/2018 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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

7. Uchwała 7/2018  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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

8. Uchwała 8/2018  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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

9. Uchwała 9/2018  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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

10. Uchwała 10/2018 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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw.  

11. Uchwała 11/2018  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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 



obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

12. Uchwała 12/2018 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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

13. Uchwała 13/2018 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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

14. Uchwała 14/2018 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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

15. Uchwała 15/2018 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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

16. Uchwała 16/2018 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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

17. Uchwała 17/2018 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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 



18. Uchwała 18/2018 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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

19. Uchwała 19/2018 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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

20. Uchwała 20/2018 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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

21. Uchwała 21/2018 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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

22. Uchwała 22/2018 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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

23. Uchwała 23/2018 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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

24. Uchwała 24/2018 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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

25. Uchwała 25/2018 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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

26. Uchwała 26/2018 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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

27. Uchwała 27/2018 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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

28. Uchwała 28/2018 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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

29. Uchwała 29/2018 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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw. 

30. Uchwała 30/2018 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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 



przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw.   

31.   Uchwała 31/2018 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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw.                      

32.   Uchwała 32/2018 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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw.                      

33.  Uchwała 33/2018 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 - Podejmowanie 

działalności gospodarczej, nr naboru 1/2018/P. W głosowaniu nad podjęciem 

przedmiotowej uchwały udział wzięło 9 członków Rady Programowej. Wszyscy 

obecni głosowali za podjęciem uchwały, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw.    

34.  Uchwała 34/2018  w sprawie  zmiany lokalizacji operacji pn. „Rozwój lokalnej 

infrastruktury sportowo – rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw wraz                

z utworzeniem siłowni zewnętrznej w miejscowości Chorzenice”. 

35. Uchwała 35/2018 w sprawie  zmiany terminu realizacji operacji pn. „Rozwój usług 

turystyczno rekreacyjnych”, nr umowy  00251-6935-UM0510227/17. 

 

 

Ad.7 i Ad. 8  

W związku z brakiem uwag i wniosków  Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie, a biuro 

LGD dezaktywowało system on-line. 

 

 

                                                                                    

…………………………………………… 

                                                                         Przewodnicząca Rady Programowej 


