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Czosnów, dnia 23 lipca 2019 r. 
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” 

z dnia 23 lipca 2019 r. 

 
 

W dniu 23 lipca 2019 r. o godz. 17:00 w siedzibie Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Czosnowie (sala komputerowa) odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia zwołane                   

na podstawie § 9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”                           

oraz § 6 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD. 

Przedmiotem posiedzenia Rady była ocena i wybór operacji złożonych w naborach 

wniosków w poddziałaniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, w tym:   6 wniosków – ogłoszenie nr 7/2019 - Przedsięwzięcie 

3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub 

organizacji pozarządowych z obszaru LSR; 3 wnioski – ogłoszenie  nr 8/2019 - 

Przedsięwzięcie 3.2.1  Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze 

LSR  poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń 

kulturalnych;  2 wnioski – ogłoszenie nr 9/2019 - Przedsięwzięcie 3.3.1 Wsparcie zachowania 

dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR przez kultywowanie zwyczajów, renowację  

i ochronę obiektów zabytkowych. 

Członkowie Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” zostali 

zawiadomieni pisemnie za pomocą poczty elektronicznej oraz zostali poinformowani 

telefonicznie w dniu 15 lipca 2019 r. (zgodnie z § 6 ust. 3 i 4 Procedury oceny i wyboru operacji 

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

kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty 

inne niż LGD) oraz została przekazana informacja, iż materiały i dokumenty związane  

z porządkiem posiedzenia, w tym wnioski o przyznanie pomocy, które będą oceniane podczas 

posiedzenia, zostały udostępnione członkom Rady w biurze Stowarzyszenia „Między Wisłą  

 a Kampinosem” w godzinach pracy biura (od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00). 

Informacje wraz z proponowanym porządkiem obrad zamieszczono również na stronie 

internetowej Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” – www.lgdkampinos.pl  

w zakładce „NABORY” oraz na stronie głównej z datą 15 lipca 2019 r.  

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Katarzyna Grabska-Gliwka - Przewodnicząca Rady 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”, która stwierdziła prawomocność obrad. 

Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (quorum) wymaga obecności 

co najmniej połowy członków Rady oraz musi być zachowany parytet gwarantujący,  

iż co najmniej 50% głosów pochodzić będzie od partnerów niebędących instytucjami 

publicznymi, a żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% głosów.  

  Zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu,                           

w otwarciu posiedzenia wzięło udział 7 osób w składzie: 

1. Pani Katarzyna Grabska - Gliwka – mieszkańcy, 
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2. Pani Anna Krzyczkowska – sektor społeczny, 

3. Pani Hanna Kręźlewicz – sektor społeczny,  

4. Pan Grzegorz Banaszkiewicz – sektor publiczny, 

5. Pani Barbara Rączkowska – mieszkańcy, 

6. Pan Krzysztof Radkowski – sektor społeczny, 

7. Pan Bogdan Recielski – sektor gospodarczy. 

 

Ponadto, w posiedzeniu uczestniczył pracownik Dyrektor Biura - Pani Sylwia Jabłońska. 
 

Zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” 

Przewodniczący powołał sekretarza posiedzenia oraz komisję skrutacyjną. Na Sekretarza 

posiedzenia powołano Barbarę Raczkowską (wyraziła zgodę). Bogdan Recielski  

i Krzysztof Radkowski (wyrazili zgodę) na członka komisji skrutacyjnej. Wszystkie 

kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 7 

członków.  

Za powołaniem zgłoszonych kandydatów głosowało 7 członków, nikt  od głosu się  

nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.  

 

Następnie Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian do proponowanego 

porządku obrad. Rada jednogłośnie przyjęła zaktualizowany porządek obrad, w brzmieniu: 

 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.  

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Powołanie sekretarza posiedzenia oraz komisji skrutacyjnej.  

5. Prezentacja poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy.  

6. Złożenie przez członków Rady deklaracji poufności i bezstronności dla poszczególnych 

operacji.  

7. Ocena zgodności operacji z LSR (w tym zgodności z ogłoszeniem, z LSR i PROW na lata 

2014-2020).  

8. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.  

9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR i niezgodnych                   

z LSR.  

10. Podjęcie uchwał o wybraniu i niewybraniu operacji do dofinansowania.  

11. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych                    

do dofinansowania.  

12. Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy                            

oraz podjęcie stosownej uchwały.  

13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.  

14. Wolne wnioski i zapytania.  

15. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Dyrektor Biura - Pani Sylwia Jabłońska zaprezentowała wnioski, które wpłynęły do Biura  

w odpowiedzi na ogłoszone nabory: 7/2019, 8/2019 i 9/2019.  
 

 

Następnie przystąpiono do omawiana operacji, których dotyczyły wnioski złożone  

w ramach naboru 7/2019, a następnie przystąpiono do dyskusji, ich oceny i głosowania.                          

Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków. 
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Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację 

społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR 

 

Dostępność środków w konkursie: 541 479,00 zł  

 
 

Omówienie wniosku o nr 1/7/2019 pt. Śmiechu warte. Czosnowskie Stowarzyszenie Kobiet 

(CSK) 

 

Skład: 5 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 20 % 

Sektor społeczny – 40 % 

Sektor gospodarczy – 20 % 

Mieszkańcy – 20 % 

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Pani Katarzyna Grabska-Gliwka została wyłączona  

z omawiania i oceny operacji o numerze 1/7/2019 pt. Śmiechu warte objętej wnioskiem 

złożonym przez Czosnowskie Stowarzyszenie Kobiet (CSK) w ramach naboru nr 7/2019  

ze względu na: ,,Powiązania osobowe między oceniającym a parterem Wnioskodawcy  

w projekcie’’ oraz Pani Hanna Kręźlewicz została wyłączona z omawiania i oceny operacji  

o numerze 1/7/2019 pt. Śmiechu warte objętej wnioskiem złożonym przez Czosnowskie 

Stowarzyszenie Kobiet (CSK) w ramach naboru  nr 7/2019 ze względu na: ,,Powiązania 

osobowe między oceniającym a parterem Wnioskodawcy w projekcie’’. Wniosek przeszedł 

pozytywnie weryfikację wstępną.  Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami 

przyznania pomocy określonymi  w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 

 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna  z LSR, 

w tym z Programem. Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji według lokalnych 

kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili karty oceny według kryteriów wyboru 

proponując punktację w ramach poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując 

zbiorczego zestawienia proponowanych ocen obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 35 pkt. 

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów określoną w ogłoszeniu o naborze 7/2019. 

Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 1,2 i 4.  

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  47 520,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 30 236,97 zł, publiczne środki krajowe  

(wkład krajowy) wypłacane przez ARiMR 17 283,03 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego 

się  o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 0,00 zł. Kwota obciążająca 

budżet LSR (zł) 47 520,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 47 520,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW  

na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów 

pomocy. 
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Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 95 %. 
 

Operacja nr 1/7/2019 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 7/2019, 8/2019 i 9/2019.  

 

 

Omówienie wniosku o nr 2/7/2019 pt. Siła kobiet. Czosnowskie Stowarzyszenie Kobiet (CSK) 

 

Skład: 5 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 20 % 

Sektor społeczny – 40 % 

Sektor gospodarczy – 20 % 

Mieszkańcy – 20 % 

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety.  Pani Katarzyna Grabska-Gliwka została wyłączona  

z omawiania i oceny operacji o numerze 2/7/2019 pt. Siła kobiet objętej wnioskiem złożonym 

przez Czosnowskie Stowarzyszenie Kobiet (CSK) w ramach naboru nr 7/2019 ze względu na: 

,,Powiązania osobowe między oceniającym a parterem Wnioskodawcy w projekcie’’  

oraz Pani Hanna Kręźlewicz została wyłączona z omawiania i oceny operacji o numerze 

2/7/2019 pt. Siła kobiet objętej wnioskiem złożonym przez Czosnowskie Stowarzyszenie 

Kobiet (CSK) w ramach naboru  nr 7/2019 ze względu na: ,,Powiązania osobowe między 

oceniającym a parterem Wnioskodawcy w projekcie’’. Wniosek przeszedł pozytywnie 

weryfikację wstępną. Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami przyznania pomocy 

określonymi  w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 oraz oceny 

zgodności operacji z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna  z LSR, w tym z Programem. 

Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. 

Członkowie Rady wypełnili karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację  

w ramach poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia 

proponowanych ocen obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 50 pkt. Operacja uzyskała 

minimalną liczbę punktów określoną w ogłoszeniu o naborze 7/2019. Wnioskodawca uzyskał 

punkty w kryteriach: 1, 2,4, 5 i 6. 

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  47 487,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 30 215,97 zł, publiczne środki krajowe  

(wkład krajowy) wypłacane przez ARiMR 17 271,03 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego 

się  o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 0,00 zł. Kwota obciążająca 

budżet LSR (zł) 47 487,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 47 487,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 95 %. 
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Operacja nr 2/7/2019 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 7/2019, 8/2019 i 9/2019.  

 

 

Omówienie wniosku o nr 3/7/2019 pt. Tańczący z Łosiami. Gmina Czosnów 

 

Skład: 5 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 20 % 

Sektor społeczny – 40 % 

Sektor gospodarczy – 20 % 

Mieszkańcy – 20 % 

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety.  Pani Katarzyna Grabska-Gliwka została wyłączona  

z omawiania i oceny operacji o numerze 3/7/2019 pt. Tańczący z Łosiami objętej wnioskiem 

złożonym przez Gminę Czosnów w ramach naboru nr 7/2019 ze względu na: ,,Powiązania 

osobowe między oceniającym  a Wnioskodawcą’’ oraz Pani Hanna Kręźlewicz została 

wyłączona z omawiania i oceny operacji o numerze 3/7/2019  pt. Tańczący z Łosiami objętej 

wnioskiem złożonym przez Gminę Czosnów w ramach naboru nr 7/2019 ze względu  

na: ,,Powiązania osobowe między oceniającym a Wnioskodawcą’’. Wniosek przeszedł 

pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie karty zgodności operacji  

z warunkami przyznania pomocy określonymi  w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna  

z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji według lokalnych 

kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili karty oceny według kryteriów wyboru 

proponując punktację w ramach poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując 

zbiorczego zestawienia proponowanych ocen obliczyła średnią dla operacji.  

Wynik: 40 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów określoną w ogłoszeniu o naborze 

7/2019. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 1,2,4 i 6. 

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  31 815,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 31 815,00 zł, publiczne środki krajowe  

(wkład krajowy) wypłacane przez ARiMR 0,00 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  

o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 18 185,00 zł. Kwota obciążająca 

budżet LSR (zł) 50 000,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 31 815,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 63,63 %. 
 

Operacja nr 3/7/2019 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 
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mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 7/2019, 8/2019 i 9/2019.  

 

 

Omówienie wniosku o nr 4/7/2019 pt. Wojenne ścieżki w Puszczy Kampinoskiej. Gmina 

Czosnów 

 

Skład: 5 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 20 % 

Sektor społeczny – 40 % 

Sektor gospodarczy – 20 % 

Mieszkańcy – 20 % 

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety.  Pani Katarzyna Grabska-Gliwka została wyłączona  

z omawiania i oceny operacji o numerze 4/7/2019 pt. Tańczący z Łosiami objętej wnioskiem 

złożonym przez Gminę Czosnów w ramach naboru nr 7/2019 ze względu na: ,,Powiązania 

osobowe między oceniającym  a Wnioskodawcą’’ oraz Pani Hanna Kręźlewicz została 

wyłączona z omawiania i oceny operacji o numerze 4/7/2019  pt. Tańczący z Łosiami objętej 

wnioskiem złożonym przez Gminę Czosnów w ramach naboru nr 7/2019 ze względu na: 

,,Powiązania osobowe między oceniającym a Wnioskodawcą’’. Wniosek przeszedł pozytywnie 

weryfikację wstępną. Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami przyznania pomocy 

określonymi  w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 oraz oceny 

zgodności operacji z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna  z LSR, w tym z Programem. 

Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. 

Członkowie Rady wypełnili karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w 

ramach poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia 

proponowanych ocen obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 35 pkt. Operacja uzyskała 

minimalną liczbę punktów określoną w ogłoszeniu o naborze 7/2019. Wnioskodawca uzyskał 

punkty w kryteriach: 1,2 i 5. 

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  31 815,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 31 815,00 zł, publiczne środki krajowe  

(wkład krajowy) wypłacane przez ARiMR 0,00 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  

o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 18 185,00 zł. Kwota obciążająca 

budżet LSR (zł) 50 000,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 31 815,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 63,63 %. 
 

Operacja nr 4/7/2019 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 
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mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 7/2019, 8/2019 i 9/2019.  

 

 

Omówienie wniosku o nr 5/7/2019 pt. Kultura bez ograniczeń. Gminna Biblioteka Publiczna 

w Czosnowie 

Skład: 5 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 20 % 

Sektor społeczny – 40 % 

Sektor gospodarczy – 20 % 

Mieszkańcy – 20 % 

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety.  Pani Katarzyna Grabska-Gliwka została wyłączona  

z omawiania i oceny operacji o numerze 5/7/2019 pt. Kultura bez ograniczeń objętej wnioskiem 

złożonym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czosnowie w ramach naboru nr 7/2019  

ze względu na: ,,Powiązania osobowe między oceniającym a parterem Wnioskodawcy  

w projekcie’’ oraz Pani Hanna Kręźlewicz została wyłączona z omawiania i oceny operacji 

 o numerze 5/7/2019  pt. Kultura bez ograniczeń objętej wnioskiem złożonym przez Gminną 

Biblioteką Publiczną w Czosnowie w ramach naboru nr 7/2019 ze względu na: ,,Powiązania 

osobowe między oceniającym  a parterem Wnioskodawcy w projekcie’’. Wniosek przeszedł 

pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami 

przyznania pomocy określonymi  w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna  

z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji według lokalnych 

kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili karty oceny według kryteriów wyboru 

proponując punktację w ramach poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując 

zbiorczego zestawienia proponowanych ocen obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 30 pkt. 

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów określoną w ogłoszeniu o naborze 7/2019. 

Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 1, 4 i 6. 

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  30 840,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 30 840,00 zł, publiczne środki krajowe (wkład 

krajowy) wypłacane przez ARiMR 0,00 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  

o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 17 627,71 zł. Kwota obciążająca 

budżet LSR (zł) 48 467,71 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 30 840,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 63,63 %. 
 

Operacja nr 1/7/2019 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 
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mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 7/2019, 8/2019 i 9/2019.  

 

 

Omówienie wniosku o nr 6/7/2019 pt. Zero Waste – warsztaty edukacyjne dla mieszkańców 

obszaru.. STOP WASTING POLSKA 

Skład: 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 14,29 % 

Sektor społeczny – 42,86 % 

Sektor gospodarczy – 14,29 % 

Mieszkańcy – 28,57 % 

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.  

Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami przyznania pomocy określonymi   

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji 

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili 

karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych 

kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia proponowanych ocen 

obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 35 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 7/2019.  Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach:  

1,2 i 5. 

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  50 000,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 31 815,00 zł, publiczne środki krajowe (wkład 

krajowy) wypłacane przez ARiMR 18 185,00 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  

o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 0,00 zł. Kwota obciążająca budżet 

LSR (zł) 50 000,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 50 000,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 95 %. 
 

Operacja nr 6/7/2019 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 7/2019, 8/2019 i 9/2019.  
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Następnie przystąpiono do omawiana operacji, których dotyczyły wnioski złożone  

w ramach naboru 8/2019, a następnie przystąpiono do dyskusji, ich oceny i głosowania.                          

Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków. 

 
 

 

Przedsięwzięcie 3.2.1  Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury  

na obszarze LSR  poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji 

wydarzeń kulturalnych  

 

Dostępność środków w konkursie: 300 000,00 zł  

 

 

Omówienie wniosku o nr 1/8/2019 pt. Doposażenie świetlicy wiejskiej w KGW w Cząstkowie 

Polskim oraz impreza kulturalno-integracyjna. ''Koło Gospodyń Wiejskich w Cząstkowie 

Polskim'' 

Skład: 5 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 20 % 

Sektor społeczny – 40 % 

Sektor gospodarczy – 20 % 

Mieszkańcy – 20 % 

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Pani Katarzyna Grabska-Gliwka została wyłączona  

z omawiania i oceny operacji o numerze 1/8/2019 pt. Doposażenie świetlicy wiejskiej w KGW 

w Cząstkowie Polskim oraz impreza kulturalno-integracyjna objętej wnioskiem złożonym 

przez ''Koło Gospodyń Wiejskich w Cząstkowie Polskim''  w ramach naboru nr 8/2019  

ze względu na: ,,Powiązania osobowe między oceniającym a parterem Wnioskodawcy  

w projekcie’’ oraz Pani Hanna Kręźlewicz została wyłączona z omawiania i oceny operacji  

o numerze 1/8/2019  pt. Doposażenie świetlicy wiejskiej w KGW w Cząstkowie Polskim  

oraz impreza kulturalno-integracyjna objętej wnioskiem złożonym przez ''Koło Gospodyń 

Wiejskich w Cząstkowie Polskim'' w ramach naboru nr 8/2019 ze względu na: ,,Powiązania 

osobowe między oceniającym a parterem Wnioskodawcy w projekcie’’. 

Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie karty zgodności operacji  

z warunkami przyznania pomocy określonymi  w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna  

z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji według lokalnych 

kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili karty oceny według kryteriów wyboru 

proponując punktację w ramach poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując 

zbiorczego zestawienia proponowanych ocen obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 50 pkt. 

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów określoną w ogłoszeniu o naborze 8/2019. 

Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 1,2,3,4,5 i 7. 

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  47 500,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 30 224,25 zł, publiczne środki krajowe (wkład 

krajowy) wypłacane przez ARiMR 17 275,75 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  
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o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 0,00 zł. Kwota obciążająca budżet 

LSR (zł) 47 500,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 47 500,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 95 %. 
 

Operacja nr 1/8/2019 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 7/2019, 8/2019 i 9/2019.  

 

 

Omówienie wniosku o nr 2/8/2019 pt. Z kulturą do ludzi. Gminna Biblioteka Publiczna  

w Czosnowie 

Skład: 5 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 20 % 

Sektor społeczny – 40 % 

Sektor gospodarczy – 20 % 

Mieszkańcy – 20 % 

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety.  Pani Katarzyna Grabska-Gliwka została wyłączona  

z omawiania i oceny operacji o numerze 2/8/2019 pt. Z kulturą do ludzi objętej wnioskiem 

złożonym przez Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie w ramach naboru nr 8/2019  

ze względu na: ,,Powiązania osobowe między oceniającym a parterem Wnioskodawcy  

w projekcie’’ oraz Pani Hanna Kręźlewicz została wyłączona z omawiania i oceny operacji  

o numerze 2/8/2019  pt. Z kulturą do ludzi objętej wnioskiem złożonym przez Gminna 

Biblioteka Publiczna  w Czosnowie w ramach naboru nr 8/2019 ze względu na: ,,Powiązania 

osobowe między oceniającym  a parterem Wnioskodawcy w projekcie’’. Wniosek przeszedł 

pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami 

przyznania pomocy określonymi  w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014-2020 oraz oceny zgodności operacji z LSR stwierdzono,  iż operacja jest zgodna  z LSR,  

w tym z Programem. Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji według lokalnych 

kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili karty oceny według kryteriów wyboru 

proponując punktację w ramach poszczególnych kryteriów. 

Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia proponowanych ocen obliczyła średnią 

dla operacji. Wynik: 60 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów określoną  

w ogłoszeniu o naborze 8/2019. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 1, 2,3, 4, 5,6 i 7.  
 
 
 

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  31 815,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 31 815,00 zł, publiczne środki krajowe  

(wkład krajowy) wypłacane przez ARiMR 0,00 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  
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o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 18 185,00 zł. Kwota obciążająca 

budżet LSR (zł) 50 000,00 zł. 
 
 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 31 815,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 63,63 %. 
 

Operacja nr 2/8/2019 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 7/2019, 8/2019 i 9/2019.  

 

 

Omówienie wniosku o nr 3/8/2019 pt. Kreatywna biblioteka. Gminna Biblioteka Publiczna  

w Czosnowie 

Skład: 5 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 20 % 

Sektor społeczny – 40 % 

Sektor gospodarczy – 20 % 

Mieszkańcy – 20 % 

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety.  Pani Katarzyna Grabska-Gliwka została wyłączona  

z omawiania i oceny operacji o numerze 3/8/2019 pt. Kreatywna biblioteka objętej wnioskiem 

złożonym przez Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie w ramach naboru nr 8/2019  

ze względu na: ,,Powiązania osobowe między oceniającym a parterem Wnioskodawcy  

w projekcie’’ oraz Pani Hanna Kręźlewicz została wyłączona z omawiania i oceny operacji  

o numerze 3/8/2019  pt. Kreatywna biblioteka objętej wnioskiem złożonym przez Gminna 

Biblioteka Publiczna  w Czosnowie w ramach naboru nr 8/2019 ze względu na: ,,Powiązania 

osobowe między oceniającym  a parterem Wnioskodawcy w projekcie’’. Wniosek przeszedł 

pozytywnie weryfikację wstępną. Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami 

przyznania pomocy określonymi  w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014-2020 oraz oceny zgodności operacji z LSR stwierdzono,  iż operacja jest zgodna  z LSR,  

w tym z Programem. Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji według lokalnych 

kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili karty oceny według kryteriów wyboru 

proponując punktację w ramach poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując 

zbiorczego zestawienia proponowanych ocen obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 60 pkt. 

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów określoną  w ogłoszeniu o naborze 8/2019. 

Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 1, 2,3, 4, 5,6 i 7.  
 
 
 

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  31 815,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 31 815,00 zł, publiczne środki krajowe  

(wkład krajowy) wypłacane przez ARiMR 0,00 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  
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o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 18 185,00 zł. Kwota obciążająca 

budżet LSR (zł) 50 000,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 31 815,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 63,63 %. 
 

Operacja nr 3/8/2019 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 7/2019, 8/2019 i 9/2019.  

 

 

Następnie przystąpiono do omawiana operacji, których dotyczyły wnioski złożone 

w ramach naboru 9/2019, a następnie przystąpiono do dyskusji, ich oceny i głosowania.                          

Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków. 

 
 

 

Przedsięwzięcie 3.3.1 Wsparcie zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze 

LSR przez kultywowanie zwyczajów, renowację i ochronę obiektów zabytkowych 

 

Dostępność środków w konkursie: 350 000,00 zł  
 

 

Omówienie wniosku o nr 1/9/2019 pt. Wsparcie zachowania dziedzictwa kulturowego poprzez 

renowację i ochronę zabytkowej Kapliczki Leśników w miejscowości Granica. Kampinoski 

Park Narodowy 

 

Skład: 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 14,29 % 

Sektor społeczny – 42,86 % 

Sektor gospodarczy – 14,29 % 

Mieszkańcy – 28,57 % 

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.  

Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami przyznania pomocy określonymi   

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji 

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili 

karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych 

kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia proponowanych ocen 

obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 40 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 
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określoną w ogłoszeniu o naborze 9/2019.  Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach:  

1,4,6 i 7. 

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  31 815,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 31 815,00 zł, publiczne środki krajowe (wkład 

krajowy) wypłacane przez ARiMR 0,00 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  

o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 18 185,00 zł. Kwota obciążająca 

budżet LSR (zł) 50 000,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 31 815,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 63,63 %. 
 

Operacja nr 1/9/2019 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 7/2019, 8/2019 i 9/2019.  

 

 

Omówienie wniosku o nr 2/9/2019 pt. Dostosowanie miejsca do kultywowania lokalnych 

zwyczajów - wymiana drzwi w kościele parafialnym w Łomiankach.. Parafia Św. Małgorzaty   

w Łomiankach 

 

Skład: 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 14,29 % 

Sektor społeczny – 42,86 % 

Sektor gospodarczy – 14,29 % 

Mieszkańcy – 28,57 % 

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.  

Na podstawie karty zgodności operacji  z warunkami przyznania pomocy określonymi   

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji 

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady wypełnili 

karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach poszczególnych 

kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia proponowanych ocen 

obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 40 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 9/2019.  Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach:  

1, 2,3 i 4. 

Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku  

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  50 000,00 zł, w tym: publiczne 

środki wspólnotowe (wkład EFRROW) 31 815,00 zł, publiczne środki krajowe (wkład 

krajowy) wypłacane przez ARiMR 18 185,00 zł. Wkład własny podmiotu ubiegającego się  



 

 14  

o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe 0,00 zł. Kwota obciążająca budżet 

LSR (zł) 50 000,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 50 000,00 zł, ponieważ nie przekracza 

ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy dla tego typu 

operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 664 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 95 %. 
 

Operacja nr 2/9/2019 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 7/2019, 8/2019 i 9/2019.  

 

 

NABÓR 7/2019 
 

− Podjęto uchwałę NR R/88/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

23-07-2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR - nabór 7/2019.                         

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania.                               

Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/89/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                 

23-07-2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z LSR - nabór 7/2019.                     

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu 

się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/90/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

23-07-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 2/7/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 7/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Wiceprzewodniczącego Rady głosowało  

5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/91/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

23-07-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 3/7/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 7/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Wiceprzewodniczącego Rady głosowało  

5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/92/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

23-07-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 1/7/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 7/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Wiceprzewodniczącego Rady głosowało  

5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/93/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

23-07-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 4/7/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 
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Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 7/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Wiceprzewodniczącego Rady głosowało  

5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/94/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

23-07-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 6/7/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 7/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/95/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

23-07-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 5/7/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 7/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Wiceprzewodniczącego Rady głosowało  

5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/96/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

23-07-2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania  - nabór 

7/2019.  Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania.                               

Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/97/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

23-07-2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do dofinansowania  - 

nabór 7/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki  

na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych  

do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 

 

NABÓR 8/2019 
 

− Podjęto uchwałę NR R/98/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

23-07-2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR - nabór 8/2019.                         

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania.                               

Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/99/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                 

23-07-2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z LSR - nabór 8/2019.                     

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu 

się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/100/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

23-07-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 2/8/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 8/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Wiceprzewodniczącego Rady głosowało  

5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/101/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

23-07-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 3/8/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 
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Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 8/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Wiceprzewodniczącego Rady głosowało  

5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/102/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

23-07-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 1/8/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 8/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Wiceprzewodniczącego Rady głosowało  

5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/103/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

23-07-2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania  - nabór 

8/2019.  Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania.                               

Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/104/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

23-07-2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do dofinansowania  - 

nabór 8/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki  

na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych  

do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 

 
 

NABÓR 9/2019 
 

− Podjęto uchwałę NR R/105/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

23-07-2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR - nabór 9/2019.                         

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania.                               

Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/106/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                 

23-07-2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z LSR - nabór 9/2019.                     

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu 

się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/107/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

23-07-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 1/9/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 9/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/108/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

23-07-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 2/9/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 9/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/109/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

23-07-2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania  - nabór 
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9/2019.  Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania.                               

Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/110/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

23-07-2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do dofinansowania  - 

nabór 9/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki  

na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych  

do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 

 

Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy 

oraz podjęcie stosownej uchwały 

 

 
1) Gmina Czosnów  (przedsięwzięcia 2.1.1 Wsparcie budowy lub modernizacji 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

przedstawiamy wyniki oceny operacji)– nabór 3/2017. 

 

Przystąpiono do dyskusji, analizy proponowanych zmian i wydania opinii w zakresie 

możliwości wprowadzenia zmian we wniosku o przyznanie pomocy oraz podjęcia stosownej 

uchwały. LGD pozytywnie opiniuje propozycję Beneficjenta. Przedłużenie terminu wniosku  

o płatność  oraz zmiana wysokości kosztów kwalifikowanych w związku z dokonaniem wyboru 

wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych nie ma wpływu na dokonaną przez 

Radę ocenę zgodności z LSR. 

 

Podjęto uchwałę  Nr R/111/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia   

23 lipca 2019 roku wydania opinii w sprawie możliwości zmiany umowy o przyznaniu pomocy 

przez Beneficjenta. Opinia stanowi załącznik nr 1 do w/w uchwały.  Za przyjęciem uchwały   

w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Wiceprzewodniczącego Rady 

głosowało 5 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie 

głosował przeciw 

 
 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.  

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą  

a Kampinosem, które odbyło się w  dniu 23 lipca 2019 r. Za przyjęciem protokołu w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków 

uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 
 

 

Wolne wnioski i zapytania – nie było.  

 

Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący zakończył posiedzenie w dniu 23 lipca 2019 r. o godzinie 22:15. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

               Katarzyna Grabska-Gliwka    Barbara Rączkowska  
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…………………………………………             ……………………………………… 

                            (Przewodniczący Rady)       (Sekretarz) 

 

 

 

Przewodniczący –   Krzysztof Radkowski  

 

                Członek  -  Bogdan Recielski  

………………………………………………………… 

(Komisja Skrutacyjna) 

 


