
PROTOKÓŁ  

Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  

„UJŚCIE BARYCZY” GMIN GÓRA – NIECHLÓW - WĄSOSZ  

W DNIU 30.05.2019r. 

 

 

Porządek obrad wg zawiadomienia o posiedzeniu: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Ocena 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 30.05.2019r. uczestniczyło 10 członków Rady. Nieobecna na 

posiedzeniu członkini Rady Karolina Łabaz nie zawiadomiła Przewodniczącego Rady oraz Biuro 

LGD w przewidzianym terminie o niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu wraz z 

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

nieusprawiedliwioną. 

 

 

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 1/2019 

na podejmowanie działalności gospodarczej:  

 

1. Wniosek nr 1-1/2019 – Utworzenie firmy – Instalatorstwo Elektryczne – 

wnioskodawca: Brunon Czapla  

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków 

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

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 15,39%, Przedsiębiorcy – 30,77%, Oświata – 

15,39%, Działacze lokalni – 38,47%). 

 

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 



 

2. Wniosek nr 2-1/2019 – Utworzenie firmy sprzątającej – wnioskodawca: Patrycja 

Ryznar 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków 

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

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 15,39%, Przedsiębiorcy – 30,77%, Oświata – 

15,39%, Działacze lokalni – 38,47%). 

 

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 

 

3. Wniosek nr 3-1/2019 – Warsztat samochodowy – wnioskodawca: Władysław Sikorski 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków 

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

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 15,39%, Przedsiębiorcy – 30,77%, Oświata – 

15,39%, Działacze lokalni – 38,47%). 

 

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 

 

4. Wniosek nr 4-1/2019 – Wprowadzenie na rynek wysokiej jakości usług i wzrost 

dochodów poprzez podjęcie działalności gospodarczej z zakresu wynajmu 

specjalistycznego sprzętu – wnioskodawca: Małgorzata Szendryk 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków 

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

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 15,39%, Przedsiębiorcy – 30,77%, Oświata – 

15,39%, Działacze lokalni – 38,47%). 

 

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 5-1/2019 – „Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez utworzenie 

zakładu mechaniczno-elektrycznego – Mariola Maślich w Górze” – wnioskodawca: 

Mariola Maślich 



 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków 

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

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 15,39%, Przedsiębiorcy – 30,77%, Oświata – 

15,39%, Działacze lokalni – 38,47%). 

 

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 

 

6. Wniosek nr 6-1/2019 – Wprowadzenie usługi nie dostępnej na obszarze LGD Ujście 

Baryczy, poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska – wnioskodawca: Jarosław Oprządek 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z 

członków Rady nie został wykluczony z oceny. Żadna z grup interesów nie posiadała 

więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 15,39%, Przedsiębiorcy – 30,77%, 

Oświata – 15,39%, Działacze lokalni – 38,47%). 

 

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 

 

7. Wniosek nr 7-1/2019 – Założenie działalności gospodarczej w zakresie organizacji, 

prowadzenia, oprawy muzycznej, wizualnej imprez okolicznościowych – 

wnioskodawca: Jarosław Kalinowski  

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z 

członków Rady nie został wykluczony z oceny. Żadna z grup interesów nie posiadała 

więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 15,39%, Przedsiębiorcy – 30,77%, 

Oświata – 15,39%, Działacze lokalni – 38,47%). 

 

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 8-1/2019 – Utworzenie firmy fotograficznej świadczącej innowacyjne 

usługi dla mieszkańców powiatu górowskiego – wnioskodawca: Tomasz Smolarski 

 



Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z 

członków Rady nie został wykluczony z oceny. Żadna z grup interesów nie posiadała 

więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 15,39%, Przedsiębiorcy – 30,77%, 

Oświata – 15,39%, Działacze lokalni – 38,47%). 

 

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 

 

9. Wniosek nr 9-1/2019 – Wiejska Osada – wnioskodawca: Karolina Bruch 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z 

członków Rady nie został wykluczony z oceny. Żadna z grup interesów nie posiadała 

więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 15,39%, Przedsiębiorcy – 30,77%, 

Oświata – 15,39%, Działacze lokalni – 38,47%). 

 

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 

 

 

Uchwała Rady nr X/1/2019/K w sprawie ustalenia listy operacji zgodnych z LSR w załączeniu. 

Głosowanie w sprawie ww. uchwały: 

za – 10 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

 

 

Przystąpiono do oceny zgodności z LSR wniosków, które wpłynęły w ramach naboru nr 2/2019 

na rozwijanie działalności gospodarczej: 

 

1. Wniosek nr 1-2/2019 – Centrum obróbcze CNC – usługi oraz cyfrowa produkcja mebli 

na wymiar, rozwój w celu różnicowania zakresu usług w firmie Wnioskodawcy i 

stworzenia dodatkowych miejsc pracy na obszarze LGD Ujście Baryczy – 

wnioskodawca: M&D P.H.U. Spółka Cywilna, Marek Biernacki, Dariusz Poźniak  

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków 

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

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 15,39%, Przedsiębiorcy – 30,77%, Oświata – 

15,39%, Działacze lokalni – 38,47%). 

 

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 

 

2. Wniosek nr 2-2/2019 – Doposażenie serowarni w nowoczesne maszyny w celu 

wdrożenia produkcji nowych gatunków sera – wnioskodawca: Igor Pietrzyk 

Przetwórstwo Farmerskie Sery Ślubowskie  

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków 

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

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 15,39%, Przedsiębiorcy – 30,77%, Oświata – 

15,39%, Działacze lokalni – 38,47%). 

 

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 

 

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

załączeniu. 

Głosowanie w sprawie ww. uchwały: 

za – 10 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

 

 

 

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

nr 3/2019 w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego i/lub rozwoju niekomercyjnej 

infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej: 

 

1. Wniosek nr 1-3/2019 – Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Łękanowie 

wsparciem aktywności społecznej na wsi – wnioskodawca: Gmina Niechlów 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków 

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

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 15,39%, Przedsiębiorcy – 30,77%, Oświata – 

15,39%, Działacze lokalni – 38,47%). 

 

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 

 



2. Wniosek nr 2-3/2019 – Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Świerczowie 

rozwijaniem aktywności społecznej mieszkańców wsi – wnioskodawca: Gmina 

Niechlów 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków 

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

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 15,39%, Przedsiębiorcy – 30,77%, Oświata – 

15,39%, Działacze lokalni – 38,47%). 

 

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 

 

3. Wniosek nr 3-3/2019 – Przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Tarpnie -  

miejsce spotkań integracyjnych mieszkańców wsi – wnioskodawca: Gmina Niechlów 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków 

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

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 15,39%, Przedsiębiorcy – 30,77%, Oświata – 

15,39%, Działacze lokalni – 38,47%). 

 

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 

 

4. Wniosek nr 4-3/2019 – Utworzenie kompleksu aktywności sportowo-rekreacyjnej dla 

dzieci i młodzieży z elementami skateparku w miejscowości Wąsosz – wnioskodawca: 

Gmina Wąsosz 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków 

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

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 15,39%, Przedsiębiorcy – 30,77%, Oświata – 

15,39%, Działacze lokalni – 38,47%). 

 

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 

 

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

załączeniu. 



Głosowanie w sprawie ww. uchwały: 

za – 10 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

 

 

Przystąpiono do oceny zgodności z LSR wniosku, który wpłynął w ramach naboru nr 4/2019 w 

zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego i/lub rozwoju niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub kulturalnej: 

 

1. Wniosek nr 1-4/2019 – Zagospodarowanie przestrzeni wokół kościoła pw. św. Piotra  

i Pawła w Sułowie Wielkim – wnioskodawca: Prafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Piotra 

i Pawła w Sułowie Wielkim 

 

Ocenę rozpoczęto od wypełnienia przez wszystkich członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności. W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków 

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

49% praw głosów (Samorząd lokalny – 15,39%, Przedsiębiorcy – 30,77%, Oświata – 

15,39%, Działacze lokalni – 38,47%). 

 

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 

 

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

załączeniu. 

Głosowanie w sprawie ww. uchwały: 

za – 10 głosów 

przeciw – 0 głosów 

wstrzymujących się – 0 głosów 

 

 

 

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

zgodnych z LSR.  

 

Wniosek nr 1-1/2019 – Utworzenie firmy – Instalatorstwo Elektryczne – wnioskodawca: Brunon 

Czapla  

 

W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 15,39%, 

Przedsiębiorcy – 30,77%, Oświata – 15,39%, Działacze lokalni – 38,47%). 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 60 pkt. 

 

Wniosek nr 2-1/2019 – Utworzenie firmy sprzątającej – wnioskodawca: Patrycja Ryznar  

 

W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 



Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 15,39%, 

Przedsiębiorcy – 30,77%, Oświata – 15,39%, Działacze lokalni – 38,47%). 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 80 pkt. 

 

Wniosek nr 3-1/2019 – Warsztat samochodowy – wnioskodawca: Władysław Sikorski  

 

W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 15,39%, 

Przedsiębiorcy – 30,77%, Oświata – 15,39%, Działacze lokalni – 38,47%). 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 nie uzyskała minimum punktowego,  

uzyskała średnią ocenę 40 pkt. 

 

Wniosek nr 4-1/2019 – Wprowadzenie na rynek wysokiej jakości usług i wzrost dochodów 

poprzez podjęcie działalności gospodarczej z zakresu wynajmu specjalistycznego sprzętu – 

wnioskodawca: Małgorzata Szendryk  

 

W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 15,39%, 

Przedsiębiorcy – 30,77%, Oświata – 15,39%, Działacze lokalni – 38,47%). 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 60 pkt. 

 

Wniosek nr 5-1/2019 – „Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez utworzenie zakładu 

mechaniczno-elektrycznego – Mariola Maślich w Górze” – wnioskodawca: Mariola Maślich  

 

W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 15,39%, 

Przedsiębiorcy – 30,77%, Oświata – 15,39%, Działacze lokalni – 38,47%). 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 52 pkt. 

 

 

Wniosek nr 1-2/2019 – Centrum obróbcze CNC – usługi oraz cyfrowa produkcja mebli na wymiar, 

rozwój w celu różnicowania zakresu usług w firmie Wnioskodawcy i stworzenia dodatkowych 

miejsc pracy na obszarze LGD Ujście Baryczy – wnioskodawca: M&D P.H.U Spółka Cywilna, 

Marek Biernacki, Dariusz Poźniak  

 

W ocenie wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wykluczony z oceny. 

Żadna z grup interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosów (Samorząd lokalny – 15,39%, 

Przedsiębiorcy – 30,77%, Oświata – 15,39%, Działacze lokalni – 38,47%). 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 90 pkt. 

 

 

Członkowie Rady zadecydowali, że ocena pozostałych wniosków, zostanie przeprowadzona na 

kolejnym posiedzeniu Rady wyznaczonym na dzień 03.06.2019r. 



 

 

Ad.3 

Po ocenie wyżej wymienionych wniosków posiedzenie zakończono. 

 

 

Sekretarz Rady 

(-) Elżbieta Maćkowska  

Przewodniczący Rady                                                                                      

(-) Ludwik Skoczylas                                                                                  

 


