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Czosnów, dnia 12 grudnia  2017 r. 
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” 

z dnia 12 grudnia 2017 r.  

 

W dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia ,,Między Wisłą                             

a Kampinosem’’ odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia zwołane na podstawie                          

§ 9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”, § 11 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 § 12  Procedury oceny i wyboru operacji 

własnych LGD   w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. 

Przedmiotem posiedzenia Rady była ocena operacji własnej przygotowanej przez Zarząd        

oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji i ustaleniu kwoty wsparcia (ocena dokonywana 

jeżeli w terminie wskazanym w informacji  o planowanej do realizacji operacji własnej,                       

tj. do dnia 2 listopada 2017 roku do godziny 16:00 żaden podmiot  nie zgłosi zamiaru jej 

realizacji) w ramach przedsięwzięcia 2.4.1  Organizacja przedsięwzięć wspierających 

tworzenie marki lokalnej i strategii jej promocji oraz wydania opinii w zakresie możliwości 

zmiany Umowy o przyznanie pomocy oraz podjęcie stosownej uchwały.  

Członkowie Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” zostali zawiadomieni 

pisemnie za pomocą poczty elektronicznej oraz zostali poinformowani telefonicznie w dniu                   

1 grudnia 2017 r. 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 1 grudnia 2017 r.  

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Katarzyna Grabska-Gliwka - Przewodnicząca Rady 

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

Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (quorum) wymaga 

obecności co najmniej połowy członków Rady oraz musi być zachowany parytet 

gwarantujący, iż co najmniej 50% głosów pochodzić będzie od partnerów niebędących 

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

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

posiedzenia wzięło udział 7 osób w składzie: 

1. Pani Katarzyna Grabska - Gliwka – mieszkańcy, 

2. Pani Anna Krzyczkowska – sektor społeczny, 

3. Pani Hanna Kręźlewicz – sektor społeczny,  

4. Pani Blanka Jabłońska – sektor publiczny, 

5. Pani Barbara Rączkowska – mieszkańcy, 

6. Pan Krzysztof Radkowski – sektor społeczny, 

7. Pan Bogdan Recielski – sektor gospodarczy 
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. 

Ponadto, w posiedzeniu uczestniczył pracownik  Biura:  Pani Sylwia Jabłońska - Kierownik 

ds. wdrażania i rozliczania funduszy zewnętrznych. 

Zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” 

Przewodniczący powołał sekretarza posiedzenia oraz komisję skrutacyjną. Na Sekretarza 

posiedzenia powołano Panią Annę Krzyczkowska (wyraziła zgodę) oraz Pana Krzysztofa 

Radkowskiego (wyraził zgodę) i Panią Hannę Kręźlewicz (wyraziła zgodę) na członka 

komisji skrutacyjnej. Obie kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu 

jawnym udział wzięło 7 członków. Za powołaniem zgłoszonych kandydatów głosowało                       

7 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.  

 

Następnie Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian do proponowanego 

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

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania  decyzji. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Wybór sekretarza posiedzenia oraz komisji skrutacyjnej. 

5. Złożenie przez członków Rady deklaracji poufności i bezstronności. 

6. Ocena operacji własnej przygotowanej przez Zarząd oraz podjęcie decyzji o wyborze 

operacji  i ustaleniu kwoty wsparcia (ocena dokonywana jeżeli w terminie wskazanym                      

w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, tj. do dnia 2 listopada 2017 

roku do godziny 16:00 żaden podmiot  nie zgłosi zamiaru jej realizacji). 

7. Analiza proponowanych zmian w zakresie Umowy o przyznanie pomocy. 

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

oraz podjęcie stosownej uchwały.  

9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.  

10. Wolne wnioski i zapytania. 

11. Zamknięcie posiedzenia Rady. 

 

W związku z umieszczeniem w dniu 03 października 2017 roku na stronie internetowej 

Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ www.lgdkampinos.pl informacji                                             

o planowanej do realizacji operacji własnej w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w 

informacji,   tj. do dnia 02 listopada 2017 roku, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony 

do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej (§ 14 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 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 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( t.j. Dz. U z 2017 r. 

poz. 772).  

Pracownik Biura Pani Sylwia Jabłońska – Kierownik ds. wdrażania i rozliczania 

funduszy zewnętrznych zaprezentowała wnioski, które wpłynęły do Biura w odpowiedzi                 

w ramach informacji o planowanej do realizacji operacji własnej  nr 1/2017. 

 

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

2 listopada 2017 r. w ramach informacji o planowanej do realizacji operacji własnej                              

nr 1/2017, a następnie przystąpiono do dyskusji, ich oceny i głosowania. Operacje podlegały 

ocenie w kolejności złożenia wniosków. 

 

 

http://www.lgdkampinos.pl/
http://www.lgdkampinos.pl/Informacja_o_planowanej_do_realizacji_operacji_własnej,5618,643
http://www.lgdkampinos.pl/Informacja_o_planowanej_do_realizacji_operacji_własnej,5618,643
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INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ 

 

Cel ogólny 2. Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej obszaru LSR 

Cel szczegółowy 2.4  Wypracowanie marki lokalnej i strategii jej promocji 

Przedsięwzięcie 2.4.1  Organizacja przedsięwzięć wspierających tworzenie marki lokalnej                    

i strategii jej promocji 

 

Dostępność środków w ramach informacji o planowanej do realizacji operacji własnej: 

250 000,00 zł 
 

 

Omówienie wniosku o nr 1/1/2017 pt. Targi Turystyczne Misja Kampinos 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie ” Między Wisłą a Kampinosem’’  

(złożony w dniu 02 listopada 2017 r.)  

 

Skład: 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 14,29 % 

Sektor społeczny – 42,86 % 

Sektor gospodarczy – 14,29 % 

Mieszkańcy – 28,57 % 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum oraz 

zostały zachowane parytety. Na podstawie karty zgodności operacji z warunkami przyznania 

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

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

Programem. Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów 

wyboru. Członkowie Rady wypełnili karty oceny według kryteriów wyboru proponując 

punktację w ramach poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego 

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

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów określoną w ramach  informacji o planowanej 

do realizacji operacji własnej  nr 1/2017. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach:                                

1 (10 pkt), 2 (5 pkt)  i  4 (20 pkt). Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych 

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

50 000,00 zł. Powyższa kwota nie przekracza kwoty wnioskowanej oraz maksymalnej kwoty 

pomocy dla operacji własnej. 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 50 000,00 zł.     

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 2017 r. poz. 772) oraz obowiązujących limitów pomocy. 

 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 100%. 

Operacja nr 1/1/2017 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 w  ramach informacji 

o planowanej do realizacji operacji własnej będzie podjęta po weryfikacji wszystkich 

wniosków 1/2017. 

http://www.lgdkampinos.pl/Informacja_o_planowanej_do_realizacji_operacji_własnej,5618,643
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Omówienie wniosku o nr 2/1/2017 pt. Aplikacja mobilna Misja Kampinos 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie ” Między Wisłą a Kampinosem’’ 

(złożony w dniu 02 listopada 2017 r.)  

 

 

Skład: 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 14,29 % 

Sektor społeczny – 42,86 % 

Sektor gospodarczy – 14,29 % 

Mieszkańcy – 28,57 % 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum oraz 

zostały zachowane parytety. Na podstawie karty zgodności operacji z warunkami przyznania 

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

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

Programem. Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów 

wyboru. Członkowie Rady wypełnili karty oceny według kryteriów wyboru proponując 

punktację w ramach poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego 

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

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów określoną w ramach  informacji o planowanej 

do realizacji operacji własnej  nr 1/2017. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach:                                

1 (10 pkt), 2 (5 pkt)  i  4 (20 pkt). Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych 

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

50 000,00 zł. Powyższa kwota nie przekracza kwoty wnioskowanej oraz maksymalnej kwoty 

pomocy dla operacji własnej. 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 50 000,00 zł.     

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 2017 r. poz. 772) oraz obowiązujących limitów pomocy. 

 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 100%. 

 

Operacja nr 2/1/2017 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 w  ramach informacji 

o planowanej do realizacji operacji własnej będzie podjęta po weryfikacji wszystkich 

wniosków 1/2017. 
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Omówienie wniosku o nr 3/1/2017  

pt. Strategia rozwoju i promocji marki lokalnej Misja Kampinos 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie ” Między Wisłą a Kampinosem’’ 

(złożony w dniu 02 listopada 2017 r.)  

 

Skład: 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 14,29 % 

Sektor społeczny – 42,86 % 

Sektor gospodarczy – 14,29 % 

Mieszkańcy – 28,57 % 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum oraz 

zostały zachowane parytety. 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 ramach  informacji o planowanej 

do realizacji operacji własnej  nr 1/2017. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach:                                

1 (10 pkt), 2 (10 pkt)  i  4 (20 pkt). Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych 

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

50 000,00 zł. Powyższa kwota nie przekracza kwoty wnioskowanej oraz maksymalnej kwoty 

pomocy dla operacji własnej. 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 50 000,00 zł.     

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 2017 r. poz. 772) oraz obowiązujących limitów pomocy. 

 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 100%. 

 

Operacja nr 3/1/2017 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 w  ramach informacji 

o planowanej do realizacji operacji własnej będzie podjęta po weryfikacji wszystkich 

wniosków 1/2017. 
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Omówienie wniosku o nr 4/1/2017  

pt. Promocja produktów i usług lokalnych Misja Kampinos 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie ” Między Wisłą a Kampinosem’’ 

(złożony w dniu 02 listopada 2017 r.)  

 

 

Skład: 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 14,29 % 

Sektor społeczny – 42,86 % 

Sektor gospodarczy – 14,29 % 

Mieszkańcy – 28,57 % 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum oraz 

zostały zachowane parytety. Na podstawie karty zgodności operacji z warunkami przyznania 

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

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

Programem. Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów 

wyboru. Członkowie Rady wypełnili karty oceny według kryteriów wyboru proponując 

punktację w ramach poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego 

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

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów określoną w ramach  informacji o planowanej 

do realizacji operacji własnej  nr 1/2017. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach:                                

1 (10 pkt), 2 (5 pkt)  i  4 (20 pkt). Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych 

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

50 000,00 zł. Powyższa kwota nie przekracza kwoty wnioskowanej oraz maksymalnej kwoty 

pomocy dla operacji własnej. 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 50 000,00 zł.     

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 2017 r. poz. 772) oraz obowiązujących limitów pomocy. 

 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 100%. 

 

Operacja nr 4/1/2017 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 w  ramach informacji 

o planowanej do realizacji operacji własnej będzie podjęta po weryfikacji wszystkich 

wniosków 1/2017. 
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Omówienie wniosku o nr 5/1/2017  

pt. Produkty turystyczne marki lokalnej Misja Kampinos 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie ” Między Wisłą a Kampinosem’’ 

(złożony w dniu 02 listopada 2017 r.)  

 

 

Skład: 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 14,29 % 

Sektor społeczny – 42,86 % 

Sektor gospodarczy – 14,29 % 

Mieszkańcy – 28,57 % 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum oraz 

zostały zachowane parytety. Na podstawie karty zgodności operacji z warunkami przyznania 

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

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

Programem. Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów 

wyboru. Członkowie Rady wypełnili karty oceny według kryteriów wyboru proponując 

punktację w ramach poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego 

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

Operacja uzyskała minimalną liczbę punktów określoną w ramach  informacji o planowanej 

do realizacji operacji własnej  nr 1/2017. Wnioskodawca uzyskał punkty w kryteriach:                                

1 (10 pkt), 2 (5 pkt)  i  4 (20 pkt). Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych 

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

50 000,00 zł. Powyższa kwota nie przekracza kwoty wnioskowanej oraz maksymalnej kwoty 

pomocy dla operacji własnej. 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 50 000,00 zł.     

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 2017 r. poz. 772) oraz obowiązujących limitów pomocy. 

 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 100%. 

 

Operacja nr 5/1/2017 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 w  ramach informacji 

o planowanej do realizacji operacji własnej będzie podjęta po weryfikacji wszystkich 

wniosków 1/2017. 

 

 

 

 



 

 8  

 

 

Po zakończeniu procedury oceny i wyboru operacji w ramach informacji o planowanej do                    

realizacji operacji własnej nr 1/2017 podjęto stosowane uchwały w dniu 12 grudnia 2017 r.: 
 

 

Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2017  
 

 

Podjęto uchwałę NR R/70/17 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                 

12 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji własnych zgodnych z LSR – 

informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2017. 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/71/17 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                 

12 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji własnych niezgodnych z LSR – 

informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2017. 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/ 72/17 Rady Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem” z dnia 

12 grudnia 2017 roku w sprawie wybrania operacji własnej do realizacji nr 3/1/2017.                        

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/ 73/17 Rady Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem” z dnia 

12 grudnia 2017 roku w sprawie wybrania operacji własnej do realizacji nr 1/1/2017.                        

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/ 74/17 Rady Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem” z dnia 

12 grudnia 2017 roku w sprawie wybrania operacji własnej do realizacji nr 2/1/2017.                        

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/ 75/17 Rady Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem” z dnia 

12 grudnia 2017 roku w sprawie wybrania operacji własnej do realizacji nr 4/1/2017.                        

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/ 76/17 Rady Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem” z dnia 

12 grudnia 2017 roku w sprawie wybrania operacji własnej do realizacji nr 5/1/2017.                        

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. 
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Podjęto uchwałę NR R/77/17 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                 

12 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji własnych wybranych                                                    

do dofinansowania – informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2017.                    

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/78/17 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" z dnia                 

12 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji własnych niewybranych                                                    

do dofinansowania – informacja o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2017.                    

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

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

się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 

 

Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy 

oraz podjęcie stosownej uchwały 

 

Następnie członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności oraz Rejestr 

Interesów Członków Rady LGD. Przystąpiono zatem do dyskusji, analizy proponowanych 

zmian i wydania opinii w zakresie możliwości wprowadzenia zmian we wniosku o przyznanie 

pomocy oraz podjęcia stosownej uchwały. 

 

Skład: 5 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 20 % 

Sektor społeczny – 40 % 

Sektor gospodarczy – 0 % 

Mieszkańcy – 40 % 

 

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 Bogdan Recielski – wyłączony z omawiania i oceny 

operacji o numerze 27/1/2017 pt. „Zakup nowej specjalistycznej maszyny z wyposażeniem” 

objętej wnioskiem złożonym przez Dominika Recielskiego w ramach naboru nr 1/2017                      

ze względu na okoliczność: jest krewnym I stopień pokrewieństwa. Pan Krzysztof     

Radkowski został wyłączony z omawiania i oceny operacji o numerze 27/1/2017                                                      

pt. „Zakup nowej specjalistycznej maszyny z wyposażeniem” objętej wnioskiem złożonym 

przez Dominika Recielskiego w ramach naboru nr 1/2017 w związku z koniecznością 

zachowania parytetów (żadna pojedyncza grupa interesu, nie może mieć więcej niż 49% praw 

głosu w podejmowaniu decyzji przez organ decyzyjny). 

 

          W związku z wystąpieniem do Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” (dalej: 

LGD) Pana Dominika Recielskiego z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia 

zmian w umowie o przyznanie pomocy nr 00395-6935-UM0710753/17 zawartej w dniu 

17.10.2017r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020, 

Rada wydała opinię.  
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           Zgodnie z postanowieniami umowy o przyznaniu pomocy  (§ 14 ust. 7) złożony przez 

Beneficjenta wniosek o zmianę umowy, dotyczący zmian mogących mieć wpływ                            

na zgodność z LSR albo kryteria wyboru operacji, będzie podlegał rozpatrzeniu, jeżeli                  

wraz z wnioskiem zostanie złożona opinia organu decyzyjnego LGD potwierdzająca,                      

że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz kryteriami wyboru 

operacji stosowanymi przy wyborze tej operacji do finansowania/ kryteriami, w oparciu                        

o które dokonano wyboru operacji własnej LGD. 

          Ponadto, Wytyczne nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 

jednolitego  i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych    

z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  ramach działania 

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy Leader objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wskazują, iż przy wydawaniu opinii Rada postępuje 

zgodnie  z uregulowaniami zawartymi w tym zakresie w procedurach. 

            W omawianym przypadku wnioskowana przez Beneficjenta zmiana dotyczy poprawy 

podanego w biznesplanie kodu PKD dot. działalności podstawowej z kodu 43.33.Z                              

- posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowanie ścian na 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne 

roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane.  

            Planowana przez Beneficjenta zmiana wynika z faktu, iż numer PKD                           

pierwotnie przyjęty wyklucza możliwość ryczałtowego rozliczania się z przychodów 

ewidencjonowanych, tym samym uniemożliwia wybór najkorzystniejszego sposobu rozliczeń 

z Urzędem Skarbowym. 

           Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż proponowana przez Beneficjenta zmiana: 

 nie wpływa na dokonaną przez Radę ocenę zgodności z LSR (w tym z zakresem 

tematycznym),  

 nie wpływa na ocenę według lokalnych kryteriów wyboru (operacja spełnia minimum 

punkowe i nie zmienia się jej miejsce na liście operacji wybranych do finansowania                    

w ramach LSR). 

    LGD pozytywnie opiniuje propozycję Beneficjenta. Zmieniony Kod PKD nie ma 

bowiem wpływu na dokonaną przez Radę ocenę, ponieważ mimo zmienionego głównego 

kody PKD w ramach realizacji operacji nadal działania przedsiębiorstwo w jednej z branż 

kluczowych dla obszaru LGD, tj. branży budownictwa.  

 

 

Mając na uwadze powyższe wskazania Rada LGD zaakceptowała proponowane przez                     

Pana Dominika Recielskiego zmiany oraz wydała pozytywną opinię w zakresie możliwości 

zmiany umowy o przyznanie pomocy przez Beneficjenta.  Podjęto uchwałę  Nr R/79/17 Rady 

Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"  z dnia  12 grudnia 2017 roku wydania opinii 

w sprawie zmiany umowy o przyznaniu pomocy przez Beneficjenta. Opinia stanowi załącznik 

nr 1 do w/w uchwały.  Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki 

na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 5 członków uprawnionych do głosowania. 

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

 

 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.  

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą  

a Kampinosem, które odbyło się w  dniach 12 grudnia 2017 r.  
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Wolne wnioski i zapytania – nie było.  

 

Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący zakończył posiedzenie w dniu 12 grudnia 2017 r. o godzinie 18:00. 

 
 

 

                         Katarzyna Grabska-Gliwka                              Anna Krzyczkowska 

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

                            (Przewodniczący Rady)       (Sekretarz) 

 

 

 

                         Krzysztof Radkowski  

Przewodniczący - ……………………..   

                                  

                      Hanna Kręźlewicz  

                Członek  -  …………………...……….   

 

………………………………………………………… 

(Komisja Skrutacyjna) 

 


