
PROTOKÓŁ  

Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

„UJŚCIE BARYCZY” GMIN GÓRA – NIECHLÓW - WĄSOSZ  

W DNIU 10.09.2021r. 

 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Ocena i wybór wniosków złożonych w ramach naborów na działanie 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

PROW 2014-2020. 

3. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

W posiedzeniu Rady LGD w dniu 10.09.2021r. uczestniczyło 9 członków Rady. Nieobecni na 

posiedzeniu Rady Iwona Buczyńska oraz Arkadiusz Gortych zawiadomili Przewodniczącego Rady 

oraz Biuro LGD w przewidzianym terminie o niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu wraz  

z usprawiedliwieniem (zgodnie z §6 Regulaminu Pracy Rady), uznano ich nieobecność za 

usprawiedliwioną. 

 

Ad.1. 

Posiedzenie otworzył Ludwik Skoczylas – przewodniczący Rady. Po stwierdzeniu wymaganego 

quorum,  prawomocności obrad oraz zdolności do głosowania (zachowanie parytetów sektorowych) 

Przewodniczący zarządził głosowanie nad pozostałym porządkiem obrad. Rada przyjęła porządek 

jednogłośnie.  

Następnie członkowie Rady zaktualizowali rejestr interesów oraz wypełnili oświadczenia  

o powiązaniach z wnioskodawcami. 

 

Ad.2.  

Zgodnie z pkt. IV Procedury wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w 

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

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 na podstawie kart oceny wstępnej przygotowanych przez Biuro LGD, Rada poddała ocenie 

zgodności z LSR następujące wnioski, które wpłynęły do biura LGD w ramach naboru nr 1/2021 

na podejmowanie działalności gospodarczej:  

 

1. Wniosek nr 1-1/2021 – Utworzenie działalności związanej ze świadczeniem usług 

trychologicznych oraz fryzjerskich– wnioskodawca: Ewelina Szczęśniak  

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków 

Rady nie został wykluczony z oceny. Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 

14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR 

 

2. Wniosek nr 2-1/2021 – Podjęcie i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 



nowoczesnych usług fryzjerskich z wykorzystaniem innowacyjnych walorów OZE – 

wnioskodawca: Natalia Krause 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków 

Rady nie został wykluczony z oceny. Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 

14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR 

 

3. Wniosek nr 3-1/2021 – Ranczo Zośka w Naratowie – wnioskodawca: Ewa Jaras 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków 

Rady nie został wykluczony z oceny. Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 

14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR 

 

4. Wniosek nr 4-1/2021 – Powrót do rzemiosła – wnioskodawca: Iwona Buczyńska 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków 

Rady nie został wykluczony z oceny. Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 

14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR 

 

5. Wniosek nr 5-1/2021 – SIELANKA GLAMPING – wnioskodawca: Małgorzata 

Rogalska 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków 

Rady nie został wykluczony z oceny. Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 

14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 



 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR 

 

6. Wniosek nr 6-1/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej z zakresu geodezji – 

wnioskodawca: Dawid Wójcik 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków 

Rady nie został wykluczony z oceny. Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 

14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR 

 

7. Wniosek nr 7-1/2021 – Podejmowanie działalności z zakresu kompleksowych usług 

brukarskich – wnioskodawca: Norbert Guziołek  

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków 

Rady nie został wykluczony z oceny. Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 

14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR 

 

 

8. Wniosek nr 8-1/2021 – Otwarcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu 

usług czyszczenia dużych powierzchni, wykorzystując ekologiczne środki czystości – 

wnioskodawca: Małgorzata Ratajczak 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków 

Rady nie został wykluczony z oceny. Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 

14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 9 głosów 



przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR 

 

Uchwała Rady nr XVII/1/2021/K w sprawie ustalenia listy operacji zgodnych z LSR  

w załączeniu. 

Głosowanie w sprawie ww. uchwały: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

 

Następnie Rada poddała ocenie zgodności z LSR wnioski, które wpłynęły w ramach naboru  

nr 2/2021 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego i/lub rozwoju niekomercyjnej 

infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej - tworzenie centrów aktywności społecznej na wsiach 

 

1. Wniosek nr 1-2/2021 – Wsparcie mieszkańców Naratowa poprzez budowę miejsca 

aktywności społecznej – wnioskodawca: Gmina Niechlów 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków 

Rady nie został wykluczony z oceny. Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 

14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR 

 

2. Wniosek nr 2-2/2021 – Utworzenie centrum aktywności społecznej poprzez 

rewitalizację terenu rekreacyjnego oraz montaż elementów małej architektury w ramach 

inwestycji: Utworzenie „Przystani rowerowej” w Wąsoszu sposobem na rozwój 

infrastruktury turystycznej i rekreacji obszaru ”Ujście Baryczy” – wnioskodawca: 

Gmina Wąsosz 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków 

Rady nie został wykluczony z oceny. Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 

14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR 

 

Uchwała Rady nr XVIII/1/2019/K w sprawie ustalenia listy operacji zgodnych z LSR w 

załączeniu. 

 

 



Następnie przystąpiono do oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru operacji zgodnych z LSR:  

 

Wniosek nr 1-1/2021 – Utworzenie działalności związanej ze świadczeniem usług 

trychologicznych oraz fryzjerskich – wnioskodawca: Ewelina Szczęśniak  

 

W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, 

Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

Członkowie Rady po dyskusji na temat ww. wniosku przystąpili do wypełnienia kart oceny wg. 

lokalnych kryteriów wyboru. Oddano 9 głosów ważnych. Operacja wg. tej oceny uzyskała 

minimum punktowe i średnią ocenę 80 pkt. 

 

Wniosek nr 2-1/2021 – Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

nowoczesnych usług fryzjerskich z wykorzystaniem innowacyjnych walorów OZE – 

wnioskodawca: Natalia Krause  

 

W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, 

Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

Członkowie Rady po dyskusji na temat ww. wniosku przystąpili do wypełnienia kart oceny wg. 

lokalnych kryteriów wyboru. Oddano 9 głosów ważnych. Operacja wg. tej oceny uzyskała 

minimum punktowe i średnią ocenę 55 pkt. 

 

 

Wniosek nr 3-1/2021 – Ranczo Zośka w Naratowie – wnioskodawca: Ewa Jaras  

 

W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, 

Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

Członkowie Rady po dyskusji na temat ww. wniosku przystąpili do wypełnienia kart oceny wg. 

lokalnych kryteriów wyboru. Oddano 9 głosów ważnych. Operacja wg. tej oceny uzyskała 

minimum punktowe i średnią ocenę 70 pkt. 

 

Wniosek nr 4-1/2021 – Powrót do rzemiosła– wnioskodawca: Iwona Buczyńska  

 

W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, 

Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

Członkowie Rady po dyskusji na temat ww. wniosku przystąpili do wypełnienia kart oceny wg. 

lokalnych kryteriów wyboru. Oddano 9 głosów ważnych. Operacja wg. tej oceny uzyskała 

minimum punktowe i średnią ocenę 60 pkt. 

 

Wniosek nr 5-1/2021 – SIELANKA GLAMPING – wnioskodawca: Małgorzata Rogalska  

 

W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, 

Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

Członkowie Rady po dyskusji na temat ww. wniosku przystąpili do wypełnienia kart oceny wg. 

lokalnych kryteriów wyboru. Oddano 9 głosów ważnych. Operacja wg. tej oceny uzyskała 

minimum punktowe i średnią ocenę 80 pkt. 

 

Wniosek nr 6-1/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej z zakresu geodezji – 

wnioskodawca: Dawid Wójcik 

 



W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, 

Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

Członkowie Rady po dyskusji na temat ww. wniosku przystąpili do wypełnienia kart oceny wg. 

lokalnych kryteriów wyboru. Oddano 9 głosów ważnych. Operacja wg. tej oceny uzyskała 

minimum punktowe i średnią ocenę 60 pkt. 

 

Wniosek nr 7-1/2021 – Podejmowanie działalności z zakresu kompleksowych usług brukarskich – 

wnioskodawca: Norbert Guziołek 

 

W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, 

Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

Członkowie Rady po dyskusji na temat ww. wniosku przystąpili do wypełnienia kart oceny wg. 

lokalnych kryteriów wyboru. Oddano 9 głosów ważnych. Operacja wg. tej oceny nie uzyskała 

minimum punktowego, uzyskała średnią ocenę 45 pkt. 

 

Wniosek nr 8-1/2021 – Otwarcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług 

czyszczenia dużych powierzchni wykorzystując ekologiczne środki czystości – wnioskodawca: 

Małgorzata Ratajczak 

 

W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, 

Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

Członkowie Rady po dyskusji na temat ww. wniosku przystąpili do wypełnienia kart oceny wg. 

lokalnych kryteriów wyboru. Oddano 9 głosów ważnych. Operacja wg. tej oceny nie uzyskała 

minimum punktowego, uzyskała średnią ocenę 45 pkt. 

 

Wniosek nr 1-2/2021 – Wsparcie mieszkańców Naratowa poprzez budowę miejsca aktywności 

społecznej – wnioskodawca: Gmina Niechlów 

 

W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, 

Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

Członkowie Rady po dyskusji na temat ww. wniosku przystąpili do wypełnienia kart oceny wg. 

lokalnych kryteriów wyboru. Oddano 9 głosów ważnych. Operacja wg. tej oceny uzyskała 

minimum punktowe i średnią ocenę 90 pkt. 

 

Wniosek nr 2-2/2021 – Utworzenie centrum aktywności społecznej poprzez rewitalizację terenu 

rekreacyjnego oraz montaż elementów małej architektury w ramach inwestycji: Utworzenie 

„Przystani rowerowej” w Wąsoszu sposobem na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacji 

obszaru „Ujście Baryczy” – wnioskodawca: Gmina Wąsosz 

 

W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, 

Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

Członkowie Rady po dyskusji na temat ww. wniosku przystąpili do wypełnienia kart oceny wg. 

lokalnych kryteriów wyboru. Oddano 9 głosów ważnych. Operacja wg. tej oceny uzyskała 

minimum punktowe i średnią ocenę 90 pkt. 

 

Następnie przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia dla wniosków z naboru nr 1/2021, które 

uzyskały minimum punktowe: 

 

Wniosek nr 1-1/2021 – Utworzenie działalności związanej ze świadczeniem usług 



trychologicznych oraz fryzjerskich – wnioskodawca: Ewelina Szczęśniak  

Wnioskowana kwota pomocy: 100 000 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 100 000 zł 

 

Wniosek nr 2-1/2021 – Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

nowoczesnych usług fryzjerskich z wykorzystaniem innowacyjnych walorów OZE – 

wnioskodawca: Natalia Krause  

Wnioskowana kwota pomocy: 100 000 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 100 000 zł 

 

Wniosek nr 3-1/2021 – Ranczo Zośka w Naratowie – wnioskodawca: Ewa Jaras 

Wnioskowana kwota pomocy: 100 000 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 100 000 zł 

 

Wniosek nr 4-1/2021 – Powrót do rzemiosła – wnioskodawca: Iwona Buczyńska 

Wnioskowana kwota pomocy: 100 000 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 100 000 zł 

 

Wniosek nr 5-1/2021 – SIELANKA GLAMPING – wnioskodawca: Małgorzata Rogalska 

Wnioskowana kwota pomocy: 100 000 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 100 000 zł 

 

Wniosek nr 6-1/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej z zakresu geodezji – 

wnioskodawca: Dawid Wójcik 

Wnioskowana kwota pomocy: 100 000 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 100 000 zł 

 

Przystąpiono do ustalenia kwoty wsparcia dla wniosków z naboru nr 2/2021, które uzyskały 

minimum punktowe: 

 

Wniosek nr 1-2/2021 – Wsparcie mieszkańców Naratowa poprzez budowę miejsca aktywności 

społecznej – wnioskodawca: Gmina Niechlów 

Wnioskowana kwota pomocy: 66 261,24 zł (63,63%) 

Ustalona kwota wsparcia: 66 261,24 zł 

 

Wniosek nr 2-2/2021 – Utworzenie centrum aktywności społecznej poprzez rewitalizację terenu 

rekreacyjnego oraz montaż elementów małej architektury w ramach inwestycji: Utworzenie 

„Przystani rowerowej” w Wąsoszu sposobem na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacji 

obszaru „Ujście Baryczy” – wnioskodawca: Gmina Wąsosz 

Wnioskowana kwota pomocy: 68 796,75 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 68 796,75 zł 

 

Po zakończeniu oceny zgodności z LSR, oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru, ustaleniu kwoty 

wsparcia członkowie Rady przystąpili do wyboru operacji oraz głosowania w sprawie ustalenia list 

operacji wybranych do finansowania w ramach LSR. 

 

Nabór 1/2021 

Wniosek nr 1-1/2021 – Utworzenie działalności związanej ze świadczeniem usług 

trychologicznych oraz fryzjerskich – wnioskodawca: Ewelina Szczęśniak 

Operację uznano za zgodną z LSR, uzyskała 80 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, 

ustalono dla operacji kwotę wsparcia w wysokości 100 000 zł, w dniu wyboru operacja mieści się w 

limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Limit naboru ustalony jest w kwocie euro, 

zostanie on przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym. 

 



Uchwała nr XVII/2/2021/K w sprawie wyboru operacji do finansowania (w załączeniu) 

W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, 

Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

  

Głosowanie: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów  

Wybiera się operację do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej. 

 

Wniosek nr 2-1/2021 – Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

nowoczesnych usług fryzjerskich z wykorzystaniem innowacyjnych walorów OZE – 

wnioskodawca: Natalia Krause 

Operację uznano za zgodną z LSR, uzyskała 55 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, 

ustalono dla operacji kwotę wsparcia w wysokości 100 000 zł, w dniu wyboru operacja nie mieści 

się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Limit naboru ustalony jest w kwocie 

euro, zostanie on przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym. 

 

Uchwała nr XVII/3/2021/K w sprawie wyboru operacji do finansowania (w załączeniu) 

W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, 

Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

  

Głosowanie: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów  

Wybiera się operację do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej, jednakże w dniu wyboru nie mieści się w limicie środków 

przewidzianych w ogłoszeniu o naborze. 

 

Wniosek nr 3-1/2021 – Ranczo Zośka w Naratowie – wnioskodawca: Ewa Jaras 

Operację uznano za zgodną z LSR, uzyskała 70 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, 

ustalono dla operacji kwotę wsparcia w wysokości 100 000 zł, w dniu wyboru operacja mieści się w 

limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Limit naboru ustalony jest w kwocie euro, 

zostanie on przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym. 

 

Uchwała nr XVII/4/2021/K w sprawie wyboru operacji do finansowania (w załączeniu) 

W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, 

Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

  

Głosowanie: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów  

Wybiera się operację do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 



Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej. 

 

Wniosek nr 4-1/2021 – Powrót do rzemiosła – wnioskodawca: Iwona Buczyńska 

Operację uznano za zgodną z LSR, uzyskała 60 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, 

ustalono dla operacji kwotę wsparcia w wysokości 100 000 zł, w dniu wyboru operacja mieści się w 

limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Limit naboru ustalony jest w kwocie euro, 

zostanie on przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym. 

 

Uchwała nr XVII/5/2021/K w sprawie wyboru operacji do finansowania (w załączeniu) 

W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, 

Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

  

Głosowanie: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów  

Wybiera się operację do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej. 

 

Wniosek nr 5-1/2021 – SIELANKA GLAMPING – wnioskodawca: Małgorzata Rogalska 

Operację uznano za zgodną z LSR, uzyskała 80 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, 

ustalono dla operacji kwotę wsparcia w wysokości 100 000 zł, w dniu wyboru operacja mieści się w 

limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Limit naboru ustalony jest w kwocie euro, 

zostanie on przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym. 

 

Uchwała nr XVII/6/2021/K w sprawie wyboru operacji do finansowania (w załączeniu) 

W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, 

Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

  

Głosowanie: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów  

Wybiera się operację do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej. 

 

Wniosek nr 6-1/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej z zakresu geodezji – 

wnioskodawca: Dawid Wójcik 

Operację uznano za zgodną z LSR, uzyskała 60 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, 

ustalono dla operacji kwotę wsparcia w wysokości 100 000 zł, w dniu wyboru operacja nie mieści 

się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Limit naboru ustalony jest w kwocie 

euro, zostanie on przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym. 

 

Uchwała nr XVII/7/2021/K w sprawie wyboru operacji do finansowania (w załączeniu) 

W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, 

Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 



  

Głosowanie: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów  

Wybiera się operację do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej, jednakże w dniu wyboru nie mieści się w limicie środków 

przewidzianych w ogłoszeniu o naborze. 

 

Wniosek nr 7-1/2021 – Podejmowanie działalności z zakresu kompleksowych usług brukarskich – 

wnioskodawca: Norbert Guziołek 

Operację uznano za zgodną z LSR, uzyskała 45 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, nie 

spełniła minimum punktowego.  

 

Uchwała nr XVII/8/2021/K w sprawie wyboru operacji do finansowania (w załączeniu) 

W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, 

Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

Głosowanie: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów  

Nie wybiera się operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej. 

 

Wniosek nr 8-1/2021 – Otwarcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług 

czyszczenia dużych powierzchni wykorzystując ekologiczne środki czystości – wnioskodawca: 

Małgorzata Ratajczak 

Operację uznano za zgodną z LSR, uzyskała 45 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, nie 

spełniła minimum punktowego.  

 

Uchwała nr XVII/9/2021/K w sprawie wyboru operacji do finansowania (w załączeniu) 

W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, 

Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

Głosowanie: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów  

Nie wybiera się operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej. 

 

Na podstawie uzyskanych punktów w wyniku oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, ustalono listę 

rankingową operacji wybranych do finansowania oraz operacji niewybranych do finansowania.  

 

Uchwała nr XVII/10/2021/K w sprawie ustalenia listy operacji wybranych do finansowania  

(w załączeniu) 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wyłączony z 



głosowania. Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów Żadna z grup 

interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, Przedsiębiorcy 

– 21,43%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

Głosowanie: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów  

 

Uchwała nr XVII/11/2021/K w sprawie ustalenia listy operacji niewybranych do finansowania  

(w załączeniu) 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wyłączony z 

głosowania. Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów Żadna z grup 

interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, Przedsiębiorcy 

– 21,43%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

Głosowanie: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów  

 

Nabór 2/2021 

Wniosek nr 1-2/2021 – Wsparcie mieszkańców Naratowa poprzez budowę miejsca aktywności 

społecznej – wnioskodawca: Gmina Niechlów 

Operację uznano za zgodną z LSR, uzyskała 90 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, 

ustalono dla operacji kwotę wsparcia w wysokości 66 261,24 zł (63,63%), w dniu wyboru operacja 

mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Limit naboru ustalony jest w 

kwocie euro, zostanie on przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym. 

 

Uchwała nr XVIII/2/2021/K w sprawie wyboru operacji do finansowania (w załączeniu) 

W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, 

Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

  

Głosowanie: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów  

Wybiera się operację do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału 

społecznego i/lub rozwoju niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej. 

 

Wniosek nr 2-2/2021 – Utworzenie centrum aktywności społecznej poprzez rewitalizację terenu 

rekreacyjnego oraz montaż elementów małej architektury w ramach inwestycji: Utworzenie 

„Przystani rowerowej” w Wąsoszu sposobem na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacji 

obszaru „Ujście Baryczy” – wnioskodawca: Gmina Wąsosz 

Operację uznano za zgodną z LSR, uzyskała 90 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, 

ustalono dla operacji kwotę wsparcia w wysokości 68 796,75 zł, w dniu wyboru operacja nie mieści 

się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Limit naboru ustalony jest w kwocie 

euro, zostanie on przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym. 

 

Uchwała nr XVIII/3/2021/K w sprawie wyboru operacji do finansowania (w załączeniu) 

W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, 

Przedsiębiorcy – 21,43%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 



  

Głosowanie: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów  

Wybiera się operację do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmocnienia kapitału 

społecznego i/lub rozwoju niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej. 

Na podstawie uzyskanych punktów w wyniku oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, ustalono listę 

rankingową operacji wybranych do finansowania. 

 

Uchwała nr XVIII/4/2021/K w sprawie ustalenia listy operacji wybranych do finansowania  

(w załączeniu) 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wyłączony z 

głosowania. Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów Żadna z grup 

interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 21,43%, Przedsiębiorcy 

– 21,43%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 42,86%). 

Głosowanie: 

za – 9 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów  

 

Ad.3 

Po ocenie i wyborze wyżej wymienionych wniosków posiedzenie zakończono. 

 

 

Sekretarz Rady 

(-)Elżbieta Maćkowska  

Przewodniczący Rady                                                                                      

(-)Ludwik Skoczylas                                                                                  

 


