
PROTOKÓŁ  

Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

„UJŚCIE BARYCZY” GMIN GÓRA – NIECHLÓW - WĄSOSZ  

W DNIU 10.05.2018 r. 

 

Porządek obrad wg zawiadomienia o posiedzeniu: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Ocena wniosków złożonych w ramach projektu grantowego „Turystyka i promocja Ujścia 

Baryczy”. 

3. Zamknięcie posiedzenia. 

 

W posiedzeniu Rady LGD w dniu 10.05.2018r. uczestniczyło 11 członków Rady oraz Prezes 

Zarządu LGD Jolanta Wrotkowska i pracownik biura LGD Elżbieta Kalecka (lista obecności  

w załączeniu). 

 

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. 1.2.7 Procedury wyboru zadań grantowych, Rada poddała ocenie zgodności z LSR 

następujące wnioski, które wpłynęły do biura LGD w ramach naboru nr 1/2018/G:  

 

1. Wniosek nr 1-1/2018/G – Teatrzyk Małego Widza jako lokalny animator kultury – 

wnioskodawca: Danuta Milkiewicz  

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 11 członków Rady. Żaden z członków 

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

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 20%, Przedsiębiorcy – 26,66%, Oświata – 

13,33%, Działacze lokalni – 40%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 11 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR 

 

2. Wniosek nr 2-1/2018/G – „Spotkania pod chmurką” – wnioskodawca: Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi „Razem możemy więcej” 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 11 członków Rady. Żaden z członków 

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

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 20%, Przedsiębiorcy – 26,66%, Oświata – 

13,33%, Działacze lokalni – 40%). 

 



ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 11 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR 

 

3. Wniosek nr 3-1/2018/G – Doposażenie zespołu śpiewaczego Osetnopolanie – 

wnioskodawca: Anna Demkowicz  

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 11 członków Rady. Żaden z członków 

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

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 20%, Przedsiębiorcy – 26,66%, Oświata – 

13,33%, Działacze lokalni – 40%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 11 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR 

 

4. Wniosek nr 4-1/2018/G – „Cztery pory roku nad Baryczą” – wnioskodawca: Fundacja 

Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. Z oceny wyłączyła się Elżbieta Maćkowska – sekretarz Rady 

ze względu na powiązanie z wnioskodawcą (przewodnicząca Rady fundacji), opuściła 

salę obrad na czas oceny wniosku. W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żadna z 

grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 16,67%, 

Przedsiębiorcy – 33,34%, Oświata – 8,34%, Działacze lokalni – 41,67%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 10 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR 

 

5. Wniosek nr 5-1/2018/G – Doposażenie placu zabaw przy ulicy Sosnowej – Łąkowej  

w m. Góra– wnioskodawca: Gmina Góra  

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. Z oceny wyłączyła się Elżbieta Maćkowska – sekretarz Rady 

ze względu na powiązanie z wnioskodawcą (zależność służbowa) oraz Arkadiusz 

Gortych – członek Rady ze względu na powiązanie z wnioskiem – Prezes 

stowarzyszenia będącego partnerem projektu. Opuścili salę obrad na czas oceny 

wniosku. W ocenie wzięło udział 9 członków Rady. Żadna z grup interesów nie 

posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 18,19%, Przedsiębiorcy – 

36,37%, Oświata – 9,09%, Działacze lokalni – 36,37%). 

 



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 6-1/2018/G – Aktywnie w Ujściu Baryczy – wnioskodawca: Joanna Lorenc 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 11 członków Rady. Żaden z członków 

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

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 20%, Przedsiębiorcy – 26,66%, Oświata – 

13,33%, Działacze lokalni – 40%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 11 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR. 

 

7. Wniosek nr 7-1/2018/G – „Ujście Baryczy - i jedziesz w dobrym kierunku!” – 

wnioskodawca: „Młodzi Młodym” 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. Z oceny wyłączył się Arkadiusz Gortych ze względu na 

powiązanie z wnioskodawcą (Prezes stowarzyszenia wnioskującego), opuścił salę obrad 

na czas oceny wniosku. W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żadna z grup 

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

Przedsiębiorcy – 28,58%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 35,72%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 10 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR. 

 

8. Wniosek nr 8-1/2018/G – Boisko treningowe w miejscowości Wąsosz, Gmina Wąsosz 

– wnioskodawca: Stowarzyszenie „Orla Wąsosz” 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 11 członków Rady. Żaden z członków 

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

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 20%, Przedsiębiorcy – 26,66%, Oświata – 

13,33%, Działacze lokalni – 40%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 11 głosów 

przeciw – 0 głosów 



wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR. 

 

9. Wniosek nr 9-1/2018/G – Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Czeladź Wielka, 

Gmina Wąsosz – wnioskodawca: Gmina Wąsosz 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 11 członków Rady. Żaden z członków 

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

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 20%, Przedsiębiorcy – 26,66%, Oświata – 

13,33%, Działacze lokalni – 40%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 11 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR. 

 

10. Wniosek nr 10-1/2018/G – Doposażenie sekcji muzycznych i plastycznej w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Niechlowie – wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury  

w Niechlowie 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 11 członków Rady. Żaden z członków 

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

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 20%, Przedsiębiorcy – 26,66%, Oświata – 

13,33%, Działacze lokalni – 40%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 11 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR. 

 

 

11. Wniosek nr 11-1/2018/G – Eko rodzina – promuje region – wnioskodawca: 

Stowarzyszenie Kulturalni z natury 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 11 członków Rady. Żaden z członków 

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

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 20%, Przedsiębiorcy – 26,66%, Oświata – 

13,33%, Działacze lokalni – 40%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 11 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR. 



 

12. Wniosek nr 12-1/2018/G – Siłownia zewnętrzna wzbogaceniem infrastruktury 

rekreacyjnej Sicin i okolic – wnioskodawca: Stowarzyszenie Siedmiu 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 11 członków Rady. Żaden z członków 

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

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 20%, Przedsiębiorcy – 26,66%, Oświata – 

13,33%, Działacze lokalni – 40%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 11 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR. 

 

13. Wniosek nr 13-1/2018/G – Wzbogacenie infrastruktury rekreacyjno – turystycznej we 

wsi Naratów poprzez budowę siłowni zewnętrznej – wnioskodawca: Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Naratów 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 11 członków Rady. Żaden z członków 

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

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 20%, Przedsiębiorcy – 26,66%, Oświata – 

13,33%, Działacze lokalni – 40%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 11 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR. 

 

14. Wniosek nr 14-1/2018/G – Siłownia zewnętrzna miejscem rekreacji i wypoczynku dla 

mieszkańców wsi Łękanów – wnioskodawca: Stowarzyszenie Warsztat Przyszłości w 

Łękanowie 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 11 członków Rady. Żaden z członków 

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

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 20%, Przedsiębiorcy – 26,66%, Oświata – 

13,33%, Działacze lokalni – 40%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 11 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR. 

 

 



 

15. Wniosek nr 15-1/2018/G – Barycz – Ujście Kultury – wnioskodawca: Grupa Inicjatywy 

Turystycznej „Sezesko” 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 11 członków Rady. Żaden z członków 

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

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 20%, Przedsiębiorcy – 26,66%, Oświata – 

13,33%, Działacze lokalni – 40%). 

 

ocena wstępna biura LGD: operacja zgodna z LSR,  

Głosowanie Rady w sprawie zgodności z LSR: 

za – 11 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

decyzja Rady LGD: operacja zgodna z LSR. 

 

 

Uchwała Rady nr V/1/2018/G w sprawie ustalenia listy operacji zgodnych z LSR w załączeniu. 

Głosowanie w sprawie ww. uchwały: 

za – 11 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

 

Następnie zgodnie z procedurą przystąpiono do oceny wg. lokalnych kryteriów wyboru operacji 

zgodnych z LSR oraz ustalenia kwoty wsparcia tj. sprawdzenia wnioskowanej kwoty pomocy  

z intensywnością pomocy wskazaną w LSR, maksymalną kwotą pomocy wskazaną w LSR  

i ogłoszeniu o naborze, dostępnym dla beneficjenta limitem w okresie programowania PROW 

2014-2020, sprawdzenia, czy zachowano minimalną całkowitą wartość zadania oraz prawidłową 

formę wsparcia. 

  

 

Wniosek nr 1-1/2018/G – Teatrzyk Małego Widza jako lokalny animator kultury – wnioskodawca: 

Danuta Milkiewicz  

W ocenie wzięło udział 11 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 20%, 

Przedsiębiorcy – 26,66%, Oświata – 13,33%, Działacze lokalni – 40%). 

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

lokalnych kryteriów wyboru. Oddano 11 głosów ważnych.  

Operacja wg. tej oceny uzyskała minimum punktowe i średnią ocenę 65 pkt. 

Wnioskowana kwota pomocy: 15 290 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 15 290 zł 

 

 

Wniosek nr 3-1/2018/G – Doposażenie zespołu śpiewaczego Osetnopolanie – wnioskodawca: 

Anna Demkowicz  

W ocenie wzięło udział 11 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 20%, 

Przedsiębiorcy – 26,66%, Oświata – 13,33%, Działacze lokalni – 40%). 

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

lokalnych kryteriów wyboru. Oddano 11 głosów ważnych.  

Operacja wg. tej oceny uzyskała minimum punktowe i średnią ocenę 50 pkt. 



Wnioskowana kwota pomocy: 17 670 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 17 670 zł 

 

 

Wniosek nr 4-1/2018/G – „Cztery pory roku nad Baryczą” – wnioskodawca: Fundacja Pomocy 

Szkole im. Edwarda Machniewicza 

Z oceny wyłączyła się Elżbieta Maćkowska – sekretarz Rady ze względu na powiązanie z 

wnioskodawcą (przewodnicząca Rady fundacji), opuściła salę obrad na czas oceny wniosku. W 

ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw 

głosów (Samorząd lokalny – 16,67%, Przedsiębiorcy – 33,34%, Oświata – 8,34%, Działacze 

lokalni – 41,67%). 

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

lokalnych kryteriów wyboru. Oddano 10 głosów ważnych.  

Operacja wg. tej oceny uzyskała minimum punktowe i średnią ocenę 65 pkt. 

Wnioskowana kwota pomocy: 35 640 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 35 640 zł 

 

 

Wniosek nr 6-1/2018/G – Aktywnie w Ujściu Baryczy – wnioskodawca: Joanna Lorenc 

W ocenie wzięło udział 11 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 20%, 

Przedsiębiorcy – 26,66%, Oświata – 13,33%, Działacze lokalni – 40%). 

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

lokalnych kryteriów wyboru. Oddano 11 głosów ważnych.  

Operacja wg. tej oceny uzyskała minimum punktowe i średnią ocenę 70 pkt. 

Wnioskowana kwota pomocy: 11 851 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 11 851 zł 

 

 

Wniosek nr 7-1/2018/G – „Ujście Baryczy - i jedziesz w dobrym kierunku!” – wnioskodawca: 

„Młodzi Młodym” 

Z oceny wyłączył się Arkadiusz Gortych ze względu na powiązanie z wnioskodawcą (Prezes 

stowarzyszenia wnioskującego), opuścił salę obrad na czas oceny wniosku. W ocenie wzięło udział 

10 członków Rady. Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd 

lokalny – 21,43%, Przedsiębiorcy – 28,58%, Oświata – 14,29%, Działacze lokalni – 35,72%). 

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

lokalnych kryteriów wyboru. Oddano 10 głosów ważnych.  

Operacja wg. tej oceny uzyskała minimum punktowe i średnią ocenę 65 pkt. 

Wnioskowana kwota pomocy: 40 999 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 40 999 zł 

 

 

Wniosek nr 10-1/2018/G – Doposażenie sekcji muzycznych i plastycznej w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Niechlowie – wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie 

W ocenie wzięło udział 11 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 20%, 

Przedsiębiorcy – 26,66%, Oświata – 13,33%, Działacze lokalni – 40%). 

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

lokalnych kryteriów wyboru. Oddano 11 głosów ważnych.  

Operacja wg. tej oceny uzyskała minimum punktowe i średnią ocenę 55 pkt. 

Wnioskowana kwota pomocy: 17 467 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 17 467 zł 



 

 

Wniosek nr 11-1/2018/G – Eko rodzina – promuje region – wnioskodawca: Stowarzyszenie 

Kulturalni z natury 

W ocenie wzięło udział 11 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 20%, 

Przedsiębiorcy – 26,66%, Oświata – 13,33%, Działacze lokalni – 40%). 

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

lokalnych kryteriów wyboru. Oddano 11 głosów ważnych.  

Operacja wg. tej oceny uzyskała minimum punktowe i średnią ocenę 70 pkt. 

Wnioskowana kwota pomocy: 11 901 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 11 901 zł 

 

 

Wniosek nr 15-1/2018/G – Barycz – Ujście Kultury – wnioskodawca: Grupa Inicjatywy 

Turystycznej Sezesko 

W ocenie wzięło udział 11 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 20%, 

Przedsiębiorcy – 26,66%, Oświata – 13,33%, Działacze lokalni – 40%). 

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

lokalnych kryteriów wyboru. Oddano 11 głosów ważnych.  

Operacja wg. tej oceny uzyskała minimum punktowe i średnią ocenę 55 pkt. 

Wnioskowana kwota pomocy: 7 000 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 7 000 zł 

 

 

Członkowie Rady zadecydowali, że ocena wg. lokalnych kryteriów wyboru i ustalenie kwoty 

wsparcia pozostałych wniosków złożonych w ramach naboru oraz wybór operacji  i głosowanie  

w sprawie ustalenia listy operacji wybranych do finansowania zostanie przeprowadzone 

na kolejnym posiedzeniu Rady wyznaczonym na dzień 17.05.2018 r.  

 

Ad.3 

Po ocenie wyżej wymienionych wniosków posiedzenie zakończono. 

 

 

Sekretarz Rady 

Elżbieta Maćkowska  

Przewodniczący Rady                                                                                      

Ludwik Skoczylas                                                                                  

 


