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Czosnów, dnia 04 lutego 2020 r. 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” 

z dnia 04 lutego 2020 r.   

 

W dniu 04 lutego 2020 r.  o  godz. 17:00 w biurze Stowarzyszenia „Między Wisłą                   

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

§ 23 ust. 8 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem”, § 9 Regulaminem 

Rady Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem” oraz § 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. 

Przedmiotem posiedzenia Rady jest  wydanie 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 w dniu 27 stycznia 2020 r.                           

(zgodnie z § 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 została 

przekazana informacja, iż materiały i dokumenty związane  z porządkiem posiedzenia, które 

będą rozpatrywane 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” z datą 27 stycznia 2020 r.  

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Katarzyna Grabska-Gliwka - Przewodnicząca Rady 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”, która stwierdziła nie 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. Pan Grzegorz Banaszkiewicz – sektor publiczny, 

5. Pani Barbara Rączkowska – mieszkańcy, 

6. Pan Krzysztof Radkowski – sektor społeczny, 

7. Pan Bogdan Recielski – sektor gospodarczy. 

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

Zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” 

Przewodniczący powołał sekretarza posiedzenia oraz komisję skrutacyjną. Na Sekretarza 
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posiedzenia powołano Panią Annę Krzyczkowską (wyraziła zgodę) oraz Pana Krzysztofa 

Radkowskiego i Pana Bogdana Recielskiego (wyrazili zgodę) na członka komisji skrutacyjnej. 

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

7 członków. Za powołaniem zgłoszonych kandydatów głosowało 7 członków,                                            

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

Następnie Przewodnicząca 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. Analiza proponowanych zmian w zakresie Umowy o przyznanie pomocy. 

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

oraz podjęcie stosownej uchwały. 

7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.  

8. Wolne wnioski i zapytania. 

9. Zamknięcie posiedzenia Rady.  
 

 

Wydanie opinii w zakresie możliwości zmiany Umowy o przyznanie pomocy                         

oraz podjęcie stosownej uchwały. 
 
 

 

 

1) Marianna Zawadzka - nabór 1/2019 

 

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

możliwości wprowadzenia zmian w umowie o przyznania pomocy oraz podjęcia stosownej 

uchwały. 

 

Skład: 7 członków Rady.  

 

Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 14,29 % 

Sektor społeczny – 42,86 % 

Sektor gospodarczy – 14,29 % 

Mieszkańcy – 28,57 % 

 

Wnioskodawca w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie ,,Między Wisłą                                               

a Kampinosem’’ konkursu na nabór wniosków z zakresie podejmowania działalności 

gospodarczej, ubiegał się o dotację na zakup specjalistycznej maszyny, pozwalającej                               

na świadczenie usług czyszczenia różnego rodzaju powierzchni. Zgodnie z informacjami 

zawartymi w biznesplanie urządzenie miało zapewnić możliwość czyszczenia powierzchni pod 

malowanie obiektów, konstrukcji stalowych, usuwania starych farb, czyszczenia elewacji 

budynków ceglanych, drewnianych czy otynkowanych, usuwania wieloletnich zabrudzeń, 

renowacji karoserii i wnętrz, czy podwozi samochodowych. W ramach oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru Wnioskodawca uzyskał punkty w zakresie kryterium innowacyjność 

projektu. 

Uzasadnieniem dla Innowacyjności operacji, przedstawionym przez Wnioskodawcę                                                 

wraz z dokumentacją aplikacyjną, była opinia o innowacyjności przedstawiona przez Instytut 

Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn z Politechniki Łódzkiej. Dlatego też ocena Rady                    

w tym zakresie była pozytywna.  
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Obecnie Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę zawartej 

umowy o przyznaniu pomocy nr 0160-6935-UM0712583/19, zawartej w dniu 07 stycznia                

2020 r.  obejmującą zmianę zakresu rzeczowego, tj. zmianę planowanego do zakupu urządzenia 

Sodablaster na nowe SANdBOT. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w ofercie nowe urządzenie wykorzystuje opatentowany 

Polski system bezpyłowego czyszczenia SANdBOT. Jest to innowacyjna technologia 

czyszczenia strumieniowo-ściernego, ma szerokie spektrum zastosowania, co czyni urządzenie 

najbardziej uniwersalnym i wydajnym na rynku. Urządzenie wykorzystuje metodę 

hydropiaskowania. Powierzchnia jest oczyszczona za pomocą strumienia powietrzno-wodno-

ściernego.  

Urządzenie zostało zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach i nie powoduje zapylenia 

oraz redukuje do minimum efekt iskrzenia. Daje również możliwość stosowania szerokiej gamy 

materiałów ściernych, w tym piasku kwarcowego. Dodatkowo sprzedawca deklaruje,                               

że urządzenie umożliwia zastosowanie innowacyjnej metody garnetowania. 

Przyjęte technologiczne rozwiązanie w nowej ofercie jest odmienne od tego, które 

podlegało ocenie w trakcie naboru. Zgodnie z deklaracją producenta technologia została 

opatentowana w 2012 roku. Jednocześnie producent w 2015 roku uzyskał certyfikat                                   

z laboratoriów badawczych i wzorujących Głównego Instytutu Górnictwa mówiący                                    

o ograniczeniu pylenia do 99%. 

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty Rada Stowarzyszenia ,,Między Wisłą                                             

a Kampinosem’’ podtrzymuje swoje stanowisko i uznaję operację za innowacyjną, ponieważ 

przewiduje nowatorskie działania na terenie Gminy Kampinos. 

Powyższa propozycja zmiany była weryfikowana również w zakresie zgodności z LSR,                        

w szczególności w zakresie zgodności z PROW na lata 2014-2020. W ramach tej oceny jednym                               

z punktów weryfikowanych przez Radę jest sprawdzenie, czy biznesplan jest racjonalny                                         

i uzasadniony zakresem operacji, a w szczególności, czy suma kosztów planowanych                                

do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych 

kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty jaką można przeznaczyć na tę operację. 

W zakresie zmiany Wnioskodawca w miejsce jednego urządzenia zamierza zakupić 

dwa. Biorąc pod uwagę fakt, iż koszt zakupu nowego urządzenia stanowi więcej niż 70%               

kwoty premii określonej w LSR - możliwe jest wyrażenie zgody na dokonanie powyższej 

zmiany.  
 

   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.  

 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.  

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą  

a Kampinosem, które odbyło się w dniu 04 lutego 2020 r.   

 
 

Wolne wnioski i zapytania – nie było.  

 

 

Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przewodniczący zakończył posiedzenie w dniu 04 lutego 2020 r. o godzinie 19:00. 
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           Katarzyna Grabska-Gliwka                              Anna Krzyczkowska  

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

                            (Przewodniczący Rady)       (Sekretarz) 

 

     

 

                Krzysztof Radkowski  

Przewodniczący - ……………………..   

    

                        Bogdan Recielski   

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

 

………………………………………………………… 

(Komisja Skrutacyjna) 


