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Czosnów, dnia 06 maja 2019 r. 
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” 

z dnia 29 kwietnia 2019 r., 30 kwietnia 2019 r. oraz 06 maja 2019 r.  

 

 

W dniu 29 kwietnia 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:  36 wniosków – ogłoszenie nr 1/2019 - Przedsięwzięcie 

1.1.1 Stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc 

inwestycyjną dla nowopowstających przedsiębiorstw; 9 wniosków – ogłoszenie nr 2/2019 - 

Przedsięwzięcie 1.1.2 Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw na obszarze LSR przez pomoc 

inwestycyjną. 

Członkowie Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” zostali 

zawiadomieni pisemnie za pomocą poczty elektronicznej oraz zostali poinformowani 

telefonicznie w dniu 19 kwietnia 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 18 kwietnia 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 3 do niniejszego protokołu,                           

w otwarciu posiedzenia wzięło udział 6 osób w składzie: 

1. Pani Katarzyna Grabska - Gliwka – mieszkańcy, 

2. Pani Anna Krzyczkowska – sektor społeczny, 

3. Pan Grzegorz Banaszkiewicz – sektor publiczny, 
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4. Pani Barbara Rączkowska – mieszkańcy, 

5. Pan Krzysztof Radkowski – sektor społeczny, 

6. Pan Bogdan Recielski – sektor gospodarczy. 

Ponadto, w posiedzeniu uczestniczył pracownik Stowarzyszenia ,,Między Wisłą  

a Kampinosem’’  Pani Sylwia Jabłońska - Dyrektor Biura.  
 

Zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” 

Przewodniczący powołał sekretarza posiedzenia oraz komisję skrutacyjną. Na Sekretarza 

posiedzenia powołano Panią Annę Krzyczkowską (wyraziła zgodę). Pan Bogdan Recielski  

i Pani Barbara Rączkowska (wyrazili zgodę) na członka komisji skrutacyjnej. Wszystkie 

kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło  

6 członków. Za powołaniem zgłoszonych kandydatów głosowało 6 członków, nikt  od głosu 

się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.  

Następnie Przewodniczący Rady przedstawiła proponowany porządek obrad.                               

Rada jednogłośnie przyjęła 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. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.  

13. Wolne wnioski i zapytania.  

14. Zamknięcie posiedzenia.  

 

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

w odpowiedzi na ogłoszone nabory: 1/2019 i 2/2019. Poinformowała również, iż po dokonaniu 

weryfikacji wstępnej wniosku tj. sprawdzeniu w KRS lub CEIDG  zostały poprawione nazwy 

Wnioskodawcy.  

 

Następnie przystąpiono do omawiana operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach 

naboru 1/2019, a następnie przystąpiono do dyskusji, ich oceny i głosowania.                          

Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków. 
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Przedsięwzięcie 1.1.1  Stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw  

na obszarze LSR przez pomoc inwestycyjną  dla nowopowstających 

przedsiębiorstw  

Dostępność środków w konkursie: 1 900 000,00 zł 

 

Omówienie wniosku o nr 1/1/2019 pt. Podjęcie działalności w zakresie usług innowacyjną 

koparko-ładowarką. Pająk Marzenna 

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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: 51 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. 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 100 000,00 zł. Operacja 

odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała,  

iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku 

głosowania ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
 

Operacja nr 1/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 

 

Omówienie wniosku o nr 2/1/2019 pt. Mobilny festiwal zajęć rekreacyjno-turystycznych. 

Łuczak-Pająk Alicja 

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 



 

 4  

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: 51 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. 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 100 000,00 zł. Operacja 

odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała,  

iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku 

głosowania ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł. 
 

Operacja nr 2/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 
 

Omówienie wniosku o nr 3/1/2019 pt. Nowoczesne biuro oraz rachunkowość! Romanowska-

Dąbrowska Katarzyna  

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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: 51 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. 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 100 000,00 zł. Operacja 

odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała,  

iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku 

głosowania ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
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Operacja nr 3/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 

Omówienie wniosku o nr 4/1/2019 pt. Nowa jakość usług remontowych w lokalnej 

przedsiębiorczości. Lenar Mirosław 

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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: 45 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 

1,3,4,5,6 i 7. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we 

wniosku o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 100 000,00 zł. Operacja 

odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała,  

iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku 

głosowania ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
 

Operacja nr 4/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 
 

 

Omówienie wniosku o nr 5/1/2019 pt. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

wykończeniowych usług budowlanych. Gapińska Henryka  

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 
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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: 41 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 

1,3,4,5,6 i 7. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we 

wniosku o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 100 000,00 zł. Operacja 

odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała,  

iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku 

głosowania ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
 

Operacja nr 5/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 
 

Omówienie wniosku o nr 6/1/2019 pt. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

mobilnych usług turystycznych . Gapińska Martyna  

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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: 51 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. 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 100 000,00 zł. Operacja 

odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała,  

iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku 

głosowania ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
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Operacja nr 6/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 

 

Omówienie wniosku o nr 7/1/2019 pt. Zakup nowej specjalistycznej maszyny. Zawadzka 

Marianna  

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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: 51 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. 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 100 000,00 zł. Operacja 

odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała,  

iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku 

głosowania ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
 

Operacja nr 7/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 

 

Omówienie wniosku o nr 8/1/2019 pt. ZATRZYMAĆ TO, CO PRZEMIJA – PODRÓŻE Z 

APARATEM.. Matusiak Małgorzata  

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 20 % 

Sektor społeczny – 20 % 

Sektor gospodarczy – 20 % 

Mieszkańcy – 40 % 
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Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety.  Pan Krzysztof Radkowski – wyłączony został  z omawiania 

i oceny operacji o numerze 8/1/2019 pt. ZATRZYMAĆ TO, CO PRZEMIJA - PODRÓŻE  

Z APARATEM objętej wnioskiem złożonym przez Małgorzatę Matusiak w ramach naboru 

 nr 1/2019 ze względu na okoliczność: ,,takie samo miejsce zatrudnienia’’. 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: 51 pkt. 

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. 

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 100 000,00 zł. Operacja odpowiada zryczałtowanej 

kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących podejmowania działalności 

gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała, iż wnioskowana kwota  

jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku głosowania ustaliła kwotę pomocy  

na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
 

Operacja nr 8/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 

Omówienie wniosku o nr 9/1/2019 pt. Rozpoczęcie działalności gospodarczej w branży 

rekreacyjnej poprzez świadczenie innowacyjnych usług animacji, gier integracyjnych oraz 

wynajem sprzętu. Olszewska Katarzyna 

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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: 51 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. 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 100 000,00 zł. Operacja 

odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 
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podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała,  

iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku 

głosowania ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
 

Operacja nr 9/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 
 

Omówienie wniosku o nr 10/1/2019 pt. Otworzenie biura świadczącego usługi doradztwa z 

zakresu Prawa Zamówień Publicznych. Jałtuszyk Marta 

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 
 

 

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: 31 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 2,3,4,5 

i 7.  Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku 

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 100 000,00 zł. Operacja odpowiada 

zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących podejmowania 

działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała, iż wnioskowana 

kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku głosowania ustaliła kwotę 

pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
 

Operacja nr 10/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 
 

Omówienie wniosku o nr 11/1/2019 pt. Uruchomienie działalności gospodarczej polegającej 

na świadczeniu mobilnych usług elektrycznych i serwisu sieciowego (smart home). Dudziński 

Tomasz  

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 
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Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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: 41 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 

1,2,4,5,6 i 7. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we 

wniosku o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 100 000,00 zł. Operacja 

odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała,  

iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku 

głosowania ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
 

Operacja nr 11/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 
 

Omówienie wniosku o nr 12/1/2019  - wniosek został wycofany.  

 

Omówienie wniosku o nr 13/1/2019 pt. Zakup urządzeń i wyposażenia do utworzenia punktu 

gastronomicznego. Romanowski Michał 

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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: 60 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. 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 100 000,00 zł. Operacja 



 

 11  

odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała,  

iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku 

głosowania ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
 

Operacja nr 13/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 
 

Omówienie wniosku o nr 14/1/2019 pt. Zakup nowej specjalistycznej maszyny. Scencelek Piotr  

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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: 36 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 

2,3,4,5,6 i 7. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we 

wniosku o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 100 000,00 zł. Operacja 

odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała,  

iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku 

głosowania ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
 

Operacja nr 14/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 
 

Omówienie wniosku o nr 15/1/2019 pt. Zakup nowych specjalistycznych maszyn. Kamiński 

Kacper 

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 



 

 12  

 

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: 36 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 

2,3,4,5,6 i 7. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we 

wniosku o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 100 000,00 zł. Operacja 

odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała, iż 

wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku głosowania 

ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
 

Operacja nr 15/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 

Omówienie wniosku o nr 16/1/2019 pt. Rozwój funkcji rekreacyjnych obszaru LSR poprzez 

uruchomienie innowacyjnej mobilnej działalności związanej z terapią dotykiem oraz usługami 

pielęgnacyjnymi. Jarmolińska Sylwia  

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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: 36 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 

2,3,4,5,6 i 7. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we 

wniosku o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 100 000,00 zł. Operacja 

odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała,  
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iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku 

głosowania ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  

Operacja nr 16/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 

Omówienie wniosku o nr 17/1/2019 pt. Podjęcie działalności gospodarczej, produkcyjno-

handlowo-szkoleniowej w zakresie produkcji i sprzedaży spożywczych produktów lokalnych ze 

szczególnym uwzględnieniem doradztwa i pomocy w rozwijaniu umiejętności kulinarnych przez 

różne grupy społeczne. Bąk Adrianna  

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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: 41 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 

1,3,4,5,6 i 7.  Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca 

we wniosku o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 100 000,00 zł. Operacja 

odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała,  

iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku 

głosowania ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
 

Operacja nr 17/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 
 

 

Omówienie wniosku o nr 18/1/2019 pt. Gastro Synergia – usługi kateringowe z wypożyczalnią 

pojazdów gastronomicznych. Wdowiak Sławomir 

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 
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Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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: 50 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. 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 100 000,00 zł.  

Operacja odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała,  

iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku 

głosowania ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
 

Operacja nr 18/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 
 

Omówienie wniosku o nr 19/1/2019  - wniosek został wycofany.  

 

Omówienie wniosku o nr 20/1/2019 pt. Utworzenie nowej firmy i zakup środka trwałego w celu 

świadczenia usług turystycznych. Rawski Piotr 

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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: 31 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 1,4,5,6 

i 7. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku 

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 100 000,00 zł. Operacja odpowiada 
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zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących podejmowania 

działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała, iż wnioskowana 

kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku głosowania ustaliła kwotę 

pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
 

Operacja nr 20/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 

 

Przewodniczący Rady wprowadził przerwę obrad do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 

18:00. 

W dniu 30 kwietnia 2019 r. o godzinie 18:00 wznowione zostały obrady przez 

Przewodniczącego Rady. 

W posiedzeniu uczestniczył pracownik Biura Stowarzyszenia ,,Między Wisłą  

a Kampinosem’’ Pani Sylwia Jabłońska – Dyrektor Biura. 
 

 

 

 

 

Omówienie wniosku o nr 21/1/2019 pt. Nowatorskie Eko-warzywniki – rękodzielnicza szuka 

praktyczna. Wycisk Anna 

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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: 55 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. 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 100 000,00 zł. Operacja 

odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała, iż 

wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku głosowania 

ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
 

Operacja nr 21/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 
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Omówienie wniosku o nr 22/1/2019 pt. WDRAŻANIE NOWOCZESNEJ TECHNOLOGI  

W BUDOWNICTWIE. Budziszewska Emilia 

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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: 41  pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 

1,3,4,5,6 i 7.  Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca 

we wniosku o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 100 000,00 zł. Operacja 

odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała, 

iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku 

głosowania ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
 

Operacja nr 22/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 

Omówienie wniosku o nr 23/1/2019 pt. Utworzenie przedsiębiorstwa o nazwie "KORFOWE-

PRACOWNIA PROJEKTOWA MARTA BRZEZIŃSKA" na terenie miejscowości Korfowe, 

gmina Leszno. Brzezińska Marta 

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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.                    
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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: 36 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 

2,3,4,5,6 i 7. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we 

wniosku o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 100 000,00 zł.  

Operacja odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała,  

iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku 

głosowania ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
 

Operacja nr 23/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 
 

 

 

Omówienie wniosku o nr 24/1/2019 pt. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

mobilnego laboratorium fotograficznego jako atrakcji na imprezach o charakterze 

rekreacvyjno-turystycznym. Łepkowska Joanna  

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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: 51 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. 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 100 000,00 zł. Operacja 

odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała,  

iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku 

głosowania ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
 

Operacja nr 24/1/2019 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

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



 

 18  

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

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków 1/2019, 2/2019. 

 

 

Omówienie wniosku o nr 25/1/2019 pt. Podejmowanie działalności gospodarczej – serwis. 

Uraszewski Jarosław  

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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 1/2019. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 

2,3,4,5,6 i 7. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we 

wniosku o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 100 000,00 zł. Operacja 

odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała,  

iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku 

głosowania ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
 

Operacja nr 25/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 

Omówienie wniosku o nr 26/1/2019  - wniosek został wycofany.  

 

Omówienie wniosku o nr 27/1/2019 pt. Stokrotka Karolina Berbeć. Berbeć Karolina 

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          
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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: 36 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 

2,3,4,5,6 i 7.  Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca 

we wniosku o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 100 000,00 zł. Operacja 

odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała,  

iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku 

głosowania ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
 

Operacja nr 27/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 
 

Omówienie wniosku o nr 28/1/2019 pt. Utworzenie działalności gospodarczej PLECIUGA. 

Małek Karolina.  

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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: 51 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. 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 100 000,00 zł. Operacja 

odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała, 

iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku 

głosowania ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
 

Operacja nr 28/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 

Omówienie wniosku o nr 29/1/2019 pt. Turystyczne usługi noclegowe. Matycka Lidia. 

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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: 51 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. 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 100 000,00 zł. Operacja 

odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała, iż 

wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku głosowania 

ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
 

Operacja nr 29/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 

Omówienie wniosku o nr 30/1/2019 pt. Kawa z Wiednia – mobilna kawiarenka. Gidaszewski 

Dawid 

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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              
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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: 51 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. 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 100 000,00 zł. Operacja 

odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała,  

iż wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku 

głosowania ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
 

Operacja nr 30/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 

Omówienie wniosku o nr 31/1/2019 pt. Utworzenie nowej firmy i zakup środka trwałego w celu 

świadczenia specjalistycznych usług budowlanych. Bagińska Anna  

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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 nie przeszedł pozytywną weryfikację wstępną.                            

Rada na podstawie przedstawionych dokumentów aplikacyjnych, po uzyskaniu przez 

Wnioskodawcę wyjaśnień, uznano operację za niezgodną z LSR. Szczegółowe uzasadnienie 

znajduje się piśmie do Wnioskodawcy. 
 

Operacja nr 31/1/2019 przeszła negatywną weryfikację wstępną. Uchwała w sprawie  

niewybrania oraz lista operacji niewybranych będzie podjęta po weryfikacji wszystkich 

wniosków 1/2019 i 2/2019.  

 

 

Omówienie wniosku o nr 32/1/2019 pt. Nowoczesny gabinet kosmetologiczny. Maliszewska 

Karolina  

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 
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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: 51 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. 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 100 000,00 zł. Operacja 

odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała, iż 

wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku głosowania 

ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  

Operacja nr 32/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 

Omówienie wniosku o nr 33/1/2019  - wniosek został wycofany.  

 

Omówienie wniosku o nr 34/1/2019 pt. „USŁUGI BUDOWLANE WK. BUD”. Warot Krystian  

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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 1/2019. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 1,3,4,5 

i 7.  Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku 

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 100 000,00 zł. Operacja odpowiada 

zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących podejmowania 

działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała, iż wnioskowana 

kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku głosowania ustaliła kwotę 

pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
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Operacja nr 34/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 

 

Omówienie wniosku o nr 35/1/2019 pt. Sklep sportowy HATTRICK. Koprowski Mariusz  

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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 zgodna 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: 21 pkt. Operacja nie uzyskała 

wymaganą liczbę punktów określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. Wnioskodawca uzyskał 

punkty w kryteriach: 2,4,6 i 7. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. 

Wnioskodawca we wniosku o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  

100 000,00 zł.  

Operacja nr 35/1/2019 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz nie uzyskała minimalną liczbę 

punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru. Uchwała w sprawie niewybrania oraz 

lista operacji niewybranych będzie podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru 

1/2019 i 2/2019. 

 

 

Przewodniczący Rady wprowadził przerwę obrad do dnia 06 maja 2019 r. do godz. 17:30. 

W dniu 06 maja 2019 r. o godzinie 17:30 wznowione zostały obrady przez 

Przewodniczącego Rady.  

W posiedzeniu uczestniczył pracownik Biura Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a 

Kampinosem’’ Pani Sylwia Jabłońska – Dyrektor Biura.   
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Omówienie wniosku o nr 36/1/2019 pt. Rozwój lokalnego wzornictwa przemysłowego i 

artystycznego. Kucharski Jan  

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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 nie przeszedł pozytywną weryfikację wstępną.  

Rada na podstawie przedstawionych dokumentów aplikacyjnych, po uzyskaniu przez 

Wnioskodawcę wyjaśnień, uznano operację za niezgodną z LSR. Szczegółowe uzasadnienie 

znajduje się piśmie do Wnioskodawcy. 
 

Operacja nr 36/1/2019 przeszła negatywną weryfikację wstępną. Uchwała w sprawie  

niewybrania oraz lista operacji niewybranych będzie podjęta po weryfikacji wszystkich 

wniosków 1/2019 i 2/2019.  

 

Omówienie wniosku o nr 37/1/2019 pt. Zakup nowych urządzeń i wyposażenia celem 

utworzenia firmy instalacyjno-sanitarnej. Miłosz Mariusz  

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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 1/2019. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 1,3,4,6 

i 7.  Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku 

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 100 000,00 zł. Operacja odpowiada 

zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących podejmowania 

działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała, iż wnioskowana 

kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku głosowania ustaliła kwotę 

pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  
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Operacja nr 37/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 
 

Omówienie wniosku o nr 38/1/2019 pt. Manufaktura soku. Rola-Turkowska Bożena 

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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: 55 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. 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 100 000,00 zł. Operacja 

odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała, iż 

wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku głosowania 

ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  

Operacja nr 38/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 
 

Omówienie wniosku o nr 39/1/2019 pt. POZNAJ LEŚNĄ STRONĘ KAMPINOSU. Wasilewska 

Jadwiga   

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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.                    
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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: 41 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 

1,3,4,5,6 i 7. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we 

wniosku o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 100 000,00 zł. Operacja 

odpowiada zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących 

podejmowania działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała, iż 

wnioskowana kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku głosowania 

ustaliła kwotę pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  

Operacja nr 39/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 

 

Omówienie wniosku o nr 40/1/2019 pt. PRACOWNIA MOKO. Kołakowska Monika  

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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: 31 pkt. Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 1/2019. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 2,3,4,5 

i 7. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku 

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 100 000,00 zł. Operacja odpowiada 

zryczałtowanej kwocie premii obowiązującej dla operacji dotyczących podejmowania 

działalności gospodarczej. Rada dokonując ustalenia kwoty pomocy uznała, iż wnioskowana 

kwota jest zgodna z warunkami określonymi w LSR oraz w wyniku głosowania ustaliła kwotę 

pomocy na poziomie wnioskowanej w wysokości 100 000,00 zł.  

Operacja nr 40/1/2019 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 1/2019, 2/2019. 
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Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach 

naboru 2/2019, a następnie przystąpiono do dyskusji, ich oceny i głosowani. Operacje 

podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków. 

 

 

Następnie przystąpiono do omawiana operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach 

naboru 2/2019, a następnie przystąpiono do dyskusji, ich oceny i głosowania. Operacje 

podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków. 
 

 

Przedsięwzięcie 1.1.2  Stymulowanie powstawania nowych przedsiębiorstw  

na obszarze LSR przez pomoc inwestycyjną   

Dostępność środków w konkursie: 1 092 342,00 zł 

 

 

Omówienie wniosku o nr 1/2/2019 pt. Utworzenie Pomocy Społecznej w Nowinach. "ADAGIO" 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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 zgodna 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: 55 pkt. Operacja uzyskała 

wymaganą liczbę punktów określoną w ogłoszeniu o naborze 2/2019. Wnioskodawca uzyskał 

punkty w kryteriach: 1,2,3,4,5 i 6. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych 

kart. Wnioskodawca  we wniosku o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  

300 000,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 300 000,00 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 70%. 

Operacja nr 1/2/2019 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 1/2019 i 2/2019. 

 

Omówienie wniosku o nr 2/2/2019 pt. Rozwój przedsiębiorstwa Adam Krupa Rejtan poprzez 

zakup nowoczesnych urządzeń przeznaczonych do wstępnej produkcji wyrobów 

rękodzielniczych.  

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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 zgodna 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 wymaganą liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 2/2019. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 1,3,4,5 

i 6 . Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku 

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  111 984,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 111 984,00 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 70%. 

Operacja nr 2/2/2019 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 1/2019 i 2/2019. 

 
 

Omówienie wniosku o nr 3/2/2019 pt. Rozwój działalności gospodarczej firmy Elmir poprzez 

zakup nowych maszyn. Zakład Usługowo-Handlowy "ELMIR" Mirosław Bielecki  

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 
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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 zgodna 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: 36 pkt. Operacja uzyskała wymaganą liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 2/2019. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 1,3,4,5 

i 6. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we wniosku 

o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  99 150,00 zł. 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 99 150,00 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 70%. 

Operacja nr 3/2/2019 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 1/2019 i 2/2019. 

 

Omówienie wniosku o nr 4/2/2019 pt. Poszerzenie oferty świadczonych usług w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej. S&W Consulting Sławomir Wieczorek. 

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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 nie przeszedł pozytywną weryfikację wstępną.   

Rada na podstawie przedstawionych dokumentów aplikacyjnych, po uzyskaniu przez 

Wnioskodawcę wyjaśnień, uznano operację za niezgodną z LSR. Szczegółowe uzasadnienie 

znajduje się piśmie do Wnioskodawcy. 
 

Operacja nr 4/2/2019 przeszła negatywną weryfikację wstępną. Uchwała w sprawie  

niewybrania oraz lista operacji niewybranych będzie podjęta po weryfikacji wszystkich 

wniosków 1/2019 i 2/2019.  

 

Omówienie wniosku o nr 5/2/2019 pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii oczyszczania 

suchego i mokrego powierzchni do mokrego sodowania strumieniowo-ściernego urządzeniami 
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nowej generacji w firmie XOREN sp. z o.o. XOREN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ   

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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 zgodna 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 wymaganą liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 2/2019. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 1,2, 3, 

4,5 i 6. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we 

wniosku o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  299 530,00 zł. 

 

Rada ustaliła kwotę wsparcia dla operacji, po uwzględnieniu prawidłowej wysokości kosztów 

kwalifikowalnych (limitu dla pojazdu specjalnego – środka transportu)  w wysokości  

61 889,00 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem 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.). 
 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 70%. 

Operacja nr 5/2/2019 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 1/2019 i 2/2019. 
 

 

 

Omówienie wniosku o nr 6/2/2019 pt. Rozwój Centrum Budowlanego Jerzy Rutkowski Daniel 

Rutkowski. "Centrum Budowlane Jerzy Rutkowski Daniel Rutkowski", Spółka Jawna  

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku.  
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W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum  

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek nie przeszedł pozytywną weryfikację wstępną.   

Rada na podstawie przedstawionych dokumentów aplikacyjnych, po uzyskaniu przez 

Wnioskodawcę wyjaśnień, uznano operację za niezgodną z LSR. Szczegółowe uzasadnienie 

znajduje się piśmie do Wnioskodawcy. 
 

Operacja nr 6/2/2019 przeszła negatywną weryfikację wstępną. Uchwała w sprawie  

niewybrania oraz lista operacji niewybranych będzie podjęta po weryfikacji wszystkich 

wniosków 1/2019 i 2/2019.  
 

 

 

Omówienie wniosku o nr 7/2/2019 pt. Budowa obiektu i zakup sprzętu celem dywersyfikacji 

przedsiębiorstwa "MGMNT Sebastian Kwieciński", poprzez utworzenie sali zabaw, oraz wzrost 

zatrudnienia 

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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 nie przeszedł pozytywną weryfikację wstępną.   

Rada na podstawie przedstawionych dokumentów aplikacyjnych, po uzyskaniu przez 

Wnioskodawcę wyjaśnień, uznano operację za niezgodną z LSR. Szczegółowe uzasadnienie 

znajduje się piśmie do Wnioskodawcy. 
 

Operacja nr 7/2/2019 przeszła negatywną weryfikację wstępną. Uchwała w sprawie  

niewybrania oraz lista operacji niewybranych będzie podjęta po weryfikacji wszystkich 

wniosków 1/2019 i 2/2019.  

 

Omówienie wniosku o nr 8/2/2019 pt. Turystyka, rekreacja, noclegi w Centrum Naturalnych 

Zabiegów-Kampinos. BATEX MASZYNY BUDOWLANE Dariusz Włodarczyk 

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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 zgodna 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 
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kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia proponowanych ocen 

obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 50 pkt. Operacja uzyskała wymaganą liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 2/2019. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 1,2, 3, 

4,5 i 6. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we 

wniosku o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  300 000,00 zł. 

 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 300 000,00 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 70%. 

Operacja nr 8/2/2019 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 1/2019 i 2/2019. 

 
 

Omówienie wniosku o nr 9/2/2019 pt. Zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zakup 

innowacyjnych maszyn do suszenia i utwardzania lakierowanej powierzchni listew. PROFI 

PARKIET II BOGDAN MIĄSKIEWICZ 

 

Skład: 6 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 16,67 % 

Sektor społeczny – 33,33 % 

Sektor gospodarczy – 16,67 % 

Mieszkańcy – 33,33 % 

 

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 zgodna 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 wymaganą liczbę punktów 

określoną w ogłoszeniu o naborze 2/2019. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach: 2, 3, 

4,5 i 6. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. Wnioskodawca we 

wniosku o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości  194 663,00 zł. 

 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 194 663,00 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 70%. 
 

Operacja nr 9/2/2019 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 1/2019 i 2/2019. 

 

 

Po zakończeniu procedury oceny i wyboru operacji w ramach naboru 1/2019 oraz 2/2019 

podjęto stosowane uchwały w dniu 06 maja 2019 r.: 

 

 

NABÓR 1/2019 
 

− Podjęto uchwałę NR R/5/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

06-05-2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR - nabór 1/2019.                         

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 6 członków uprawnionych do głosowania.                               

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

− Podjęto uchwałę NR R/6/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                 

30-04-2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z LSR - nabór 1/2019.                     

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/7/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 13/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/8/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 21/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/9/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 38/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/10/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 1/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  
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6 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/11/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 2/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/12/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 3/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/13/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 6/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/14/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 7/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/15/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 8/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/16/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 9/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/17/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 24/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 



 

 35  

− Podjęto uchwałę NR R/18/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 28/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

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

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 29/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/20/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 30/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/21/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 32/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/22/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 18/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/23/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 4/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/24/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 5/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/25/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 11/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 
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„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/26/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 17/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/27/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 22/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/28/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 39/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/29/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 25/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/30/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 34/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/31/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 37/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/32/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 14/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  
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6 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował 

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/33/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 15/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

 

− Podjęto uchwałę NR R/34/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 16/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/35/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 23/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/36/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 27/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/37/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 10/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/38/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 20/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/39/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 40/1/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 
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− Podjęto uchwałę NR R/40/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie niewybrania operacji Nr 35/1/2019  do dofinansowania w ramach 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w 

głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady 

głosowało 6 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt 

nie głosował przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/41/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie niewybrania operacji Nr 31/1/2019  do dofinansowania w ramach 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w 

głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady 

głosowało 6 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt 

nie głosował przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/42/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie niewybrania operacji Nr 36/1/2019  do dofinansowania w ramach 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 1/2019. Za przyjęciem uchwały w 

głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady 

głosowało 6 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt 

nie głosował przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/43/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

06-05-2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania - nabór 

1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 6 członków uprawnionych do głosowania.                               

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

− Podjęto uchwałę NR R/44/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

06-05-2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do dofinansowania - nabór 

1/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 6 członków uprawnionych do głosowania.                               

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

 

NABÓR 2/2019 
 

− Podjęto uchwałę NR R/45/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

06-05-2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR - nabór 2/2019.                         

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 6 członków uprawnionych do głosowania.                               

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

− Podjęto uchwałę NR R/46/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                 

30-04-2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z LSR - nabór 2/2019.                     

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/47/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 1/2/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 2/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 
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− Podjęto uchwałę NR R/48/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 5/2/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 2/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/49/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 8/2/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 2/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/50/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 2/2/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 2/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/51/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 9/2/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 2/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/52/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie wyboru operacji Nr 3/2/2019  do dofinansowania w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 Stowarzyszenia 

„Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 2/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu 

jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało  

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

przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/53/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie niewybrania operacji Nr 4/2/2019  do dofinansowania w ramach 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 2/2019. Za przyjęciem uchwały w 

głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady 

głosowało 6 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt 

nie głosował przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/54/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie niewybrania operacji Nr 6/2/2019  do dofinansowania w ramach 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 2/2019. Za przyjęciem uchwały w 

głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady 

głosowało 6 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt 

nie głosował przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/55/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia 

06-05-2019 w sprawie niewybrania operacji Nr 7/2/2019  do dofinansowania w ramach 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 
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Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 2/2019. Za przyjęciem uchwały w 

głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady 

głosowało 6 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt 

nie głosował przeciw. 

− Podjęto uchwałę NR R/56/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

06-05-2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania - nabór 

2/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 6 członków uprawnionych do głosowania.                               

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

− Podjęto uchwałę NR R/57/19 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                      

06-05-2019 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych do dofinansowania - nabór 

2/2019. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 6 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 dniach 29 kwietnia 2019 r.,30 kwietnia 2019 r.  

oraz 06 maja 2019 r.  
 

 

 

Wolne wnioski i zapytania – nie było.  

 

Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący zakończył posiedzenie w dniu 06 maja 2019 r. o godzinie 23:00. 

 

 

  Katarzyna Grabska-Gliwka                        Anna Krzyczkowska  
 

…………………………………………             ……………………………………… 

                            (Przewodniczący Rady)       (Sekretarz) 

 

 

Przewodniczący –  Barbara Rączkowska  

                Członek  -  Bogdan Recielski  

 

………………………………………………………… 

(Komisja Skrutacyjna) 


