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Protokół 

 z I Posiedzenia Rady 

 „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania  

w dniach 1.03.2017 r. i 13.03.2017r. 
 

W dniu 1 marca 2017 r. o godzinie 9:00 w Wieruszowie przy ulicy Rynek 1-7 sala nr 27 

(sala sesji) rozpoczęło się I Posiedzenie Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa 

Działania. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Zenon Mruc.   

 

Pkt. 2 

Po powitaniu wszystkich zebranych Przewodniczący Rady na podstawie załączonej listy 

obecności z dnia 1 marca 2017r., na którą wpisało się 13 z 15 osób uprawnionych do głosowania 

stwierdził prawomocność posiedzenia. Podczas posiedzenia Rady zapewniony był skład Rady 

zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b oraz zachowany był parytet określony 

w art. 34 ust. 3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

z dnia17 grudnia 2013 r. co potwierdza niżej zamieszczone zestawienie. 

Nazwa Grupy Interesu 
Liczebność grupy 
interesu podczas 

posiedzenia 

Procentowy udział praw głosu 
władzy publicznej/grupy interesu 
w składzie Organu Decyzyjnego 

Publiczna (Władza 
publiczna) 

4 30,77% 

Gospodarcza 1 7,69% 

Rolnicy 3 23,08% 

Ochotnicze Straże Pożarne 2 15,38% 

Koła Gospodyń Wiejskich 2 15,38% 

Stowarzyszenia na rzecz 
rozwoju miejscowości 

6 46,15% 

 

Zgodnie z Regulaminem Rady Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą” 

Organ Decyzyjny obraduje przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do 

głosowania. Oprócz Członków Rady w posiedzeniu udział wzięli: Pani Marzena Kaczmarek, Pan 

Wiesław Świątkowski oraz Pani Patrycja Chrzan -  pracownicy biura LGD.  

 

Pkt. 3 

Po krótkim powitaniu Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zaproponowany 

w zawiadomieniu o Posiedzeniu Rady porządek obrad: 

1. Powitanie 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie podpisanej listy obecności. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Wybór sekretarza Posiedzenia Rady. 

5. Złożenie oświadczeń o poufności, deklaracji o zapoznaniu się z Regulaminem Rady 

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania i przestrzeganiu jego postanowień 

oraz oświadczeń o zachowaniu bezstronności podczas głosowania. 

6. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów wniosków 

o dofinansowanie operacji prowadzonych przez LGD. 

7. Dyskusja oraz podjęcie decyzji w sprawie wyboru operacji objętych dofinansowaniem 

8. Wolne głosy i wnioski. 

9. Zakończenie. 

 

Zaproponowany przez Przewodniczącego Rady porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. 
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Pkt. 4 

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady - Pan Zenon Mruc zarządził wybór sekretarza 

Posiedzenia Rady. Na sekretarza, po uprzednim wyrażeniu zgody przez kandydata jednogłośnie 

wybrana została Pani Krystyna Czernecka.  

 

Pkt. 5 

W punkcie 5 porządku obrad wszyscy członkowie rady obecni na posiedzeniu złożyli 

oświadczenia o poufności, deklaracje o zapoznaniu się z Regulaminem Rady „Między Prosną 

a Wartą” – Lokalna Grupa Działania i przestrzeganiu jego postanowień oraz deklaracje  

bezstronności.  

 

Na zakańczanie tego punktu obrad Przewodniczący podsumował, że: 

 Pani Anna Jaśniak wyłączyła się z oceny wniosku nr 3/5/2017. W związku z czym 

wniosek ten będzie oceniało 12 członków rady. 

Podczas oceny tego wniosku zapewniony był skład Rady zgodny z wymaganiami 

określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b oraz zachowany był parytet określony w art. 34 ust. 

3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. co potwierdza niżej zamieszczona zestawienie. 

Nazwa Grupy Interesu

Liczebność grupy 

interesu podczas 

posiedzenia

Procentowy udział praw głosu 

władzy publicznej/grupy interesu 

w składzie Organu Decyzyjnego

Publiczna (Władza publiczna) 4 33,33%

Gospodarcza 1 8,33%

Rolnicy 3 25,00%

Ochotnicze Straże Pożarne 2 16,67%

Koła Gospodyń Wiejskich 2 16,67%

Stowarzyszenia na rzecz 

rozwoju miejscowości
5 41,67%

 
 Pani Agnieszka Strzała wyłączyła się z oceny wniosku nr 1/6/2017. Celem zapewnienia 

składu Rady zgodnego z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r w ocenie 

wniosku nr 1/6/2016 nie będzie brał udziału 1 przedstawiciel grupy interesu 

„stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości” tj. Pani Iwona Gosławska. W związku z 

czym wniosek ten będzie oceniało 11 członków rady. 

Podczas oceny tego wniosku zapewniony będzie skład Rady zgodny z wymaganiami 

określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b oraz zachowany był parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. 

b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia17 grudnia 

2013 r. co potwierdza niżej zamieszczona zestawienie. 

Nazwa Grupy Interesu

Liczebność grupy 

interesu podczas 

posiedzenia

Procentowy udział praw głosu 

władzy publicznej/grupy interesu 

w składzie Organu Decyzyjnego

Publiczna (Władza publiczna) 4 36,36%

Gospodarcza 1 9,09%

Rolnicy 3 27,27%

Ochotnicze Straże Pożarne 1 9,09%

Koła Gospodyń Wiejskich 2 18,18%

Stowarzyszenia na rzecz 

rozwoju miejscowości
5 45,45%

 



3 

 

 Pan Sylwester Skrzypek wyłączy się z oceny wniosków nr: 4/6/2017, 5/6/2017  i 6/6/2017. 

Celem zapewnienia składu Rady zgodnego z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 

lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r w ocenie wniosków nr 4/6/2017, 5/6/2017  i  6/6/2017 nie będzie brał 

udziału 1 przedstawiciel grupy interesu „stowarzyszenia na rzecz rozwoju miejscowości” 

tj. Pani Iwona Gosławska.  W związku z czym wnioski te oceniało 11 członków rady. 

Podczas oceny tych wniosków zapewniony był skład Rady zgodny z wymaganiami 

określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b oraz zachowany był parytet określony w art. 34 ust. 3 

lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 

17 grudnia 2013 r. co potwierdza niżej zamieszczona zestawienie. 

Nazwa Grupy Interesu

Liczebność grupy 

interesu podczas 

posiedzenia

Procentowy udział praw głosu 

władzy publicznej/grupy interesu 

w składzie Organu Decyzyjnego

Publiczna (Władza publiczna) 3 27,27%

Gospodarcza 1 9,09%

Rolnicy 3 27,27%

Ochotnicze Straże Pożarne 2 18,18%

Koła Gospodyń Wiejskich 2 18,18%

Stowarzyszenia na rzecz 

rozwoju miejscowości
5 45,45%

 
 

Pozostałe wnioski będzie oceniało 13 członków Rady. Podczas oceny tych wniosków zapewniony 

będzie skład Rady zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b oraz zachowany 

będzie parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia17 grudnia 2013 r. co potwierdza niżej zamieszczona zestawienie. 

Nazwa Grupy Interesu 
Liczebność grupy 
interesu podczas 

posiedzenia 

Procentowy udział praw głosu 
władzy publicznej/grupy interesu 
w składzie Organu Decyzyjnego 

Publiczna (Władza publiczna) 4 30,77% 

Gospodarcza 1 7,69% 

Rolnicy 3 23,08% 

Ochotnicze Straże Pożarne 2 15,38% 

Koła Gospodyń Wiejskich 2 15,38% 

Stowarzyszenia na rzecz 
rozwoju miejscowości 

6 46,15% 

Pkt. 6 

W następnym punkcie kierownik biura poinformowała obecnych o ilości złożonych 

wniosków oraz przedstawiła rejestry złożonych wniosków w ramach poszczególnych naborów.  

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków nr: 

 1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 50 000,00 zł nie wpłynął 

żaden wniosek; 

 2/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 70 000,00 zł wpłynęło 

10 wniosków. 

 3/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej - premie 100 000,00 zł wpłynęło 

12 wniosków. 

 4/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej wpłynęło 15 wniosków. 

 5/2017 - Zachowania dziedzictwa lokalnego – operacje  inwestycyjne wpłynęło 

5 wniosków. 

 6/2017 - Infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna wpłynęło 6 wniosków. 
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Ponadto w punkcie tym omówiono wnioski złożone w ramach naborów.  

 

Pkt. 7 

W punkcie 7 porządku obrad oceniono wnioski o przyznanie pomocy. Przed przystąpieniem 

do oceny Rada ustaliła i przyjęła wspólne podejście do kryteriów w zakresie innowacyjności, 

ochrony środowiska i klimatu obowiązujące podczas oceny wniosków. 

Następnie Rada oceniła wnioski złożone w odpowiedzi na ogłoszenia o naborach wniosków nr: 

 

 2/2017 na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - premie 

70 000,00 zł.  
 

1. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 2/2/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Marcin GAJ 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 4 punkty w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co 

nie uzyskała ona minimalnej liczby punktów koniecznej do wybrania operacji 

do finansowania. 

 

2. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 3/2/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: ANETA WINKOWSKA 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 9 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co 

uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  70 000,00 zł. 

 

3. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 4/2/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Damian Koziołek 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

  Tytuł operacji: Zakład produkcji mebli 

  Tytuł operacji: Otwarcie usługowej działalności gospodarczej w zakresie opieki 

nad zwierzętami domowymi 

  Tytuł operacji: Usługi fotograficzne wykonywane z dronów 
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 Rada przyznała operacji 9 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co 

uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji do 

finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  70 000,00 zł. 

 

4. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 5/2/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: JOANNA WDOWIK 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 14 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  70 000,00 zł. 

 

5. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 6/2/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: PIOTR KOWAL 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 8 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co 

uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  70 000,00 zł. 

 

6. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 7/2/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Kamila Bielecka 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

  Tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu 

usług przecierania drewna trakiem mobilnym. 

  Tytuł operacji: Zakup maszyn do wykonywania usług mechaniki samochodowej. 

  Tytuł operacji: Zakup sprzętu komputerowego, narzędzi, urzadzeń i maszyn do 

projektowania i pielęgnacji zieleni 
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 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 9 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co 

uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  70 000,00 zł. 

 

7. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 8/2/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Przemysław Zimoch 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 16 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  70 000,00 zł. 

 

8. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 9/2/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Albert Zięba 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 9 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co 

uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  70 000,00 zł. 

 

9. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 10/2/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: WOJCIECH CICHOŃ 

  Tytuł operacji: Realizacja zawodowa poprzez założenie działalności gospodarczej 

  Tytuł operacji: Uruchomienie działalności w zakresie wulkanizacji na terenie 

Gminy Klonowa 

  Tytuł operacji: Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej- Firma 

sprzątająco- porządkowa. 
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 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 14 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  70 000,00 zł. 

 

10. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 11/2/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Robert Kukliński 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 14 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  70 000,00 zł. 

 

 

 3/2017 na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - premie 

100 000,00 zł.  
 

1. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 1/3/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: ANNA OSTRYCHARZ 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 13 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  100 000,00 zł. 

 

  Tytuł operacji: RESTOBAR WIERUSZÓW 

  Tytuł operacji: Zakład szwalniczy świadczący usługi w zakresie szycia tapicerki 

meblowej. 
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2. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 2/3/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Marta Mikołajczyk 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 9 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co 

uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  100 000,00 zł. 

 

3. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 3/3/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: ANNA POLINCEUSZ 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 9 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co 

uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  100 000,00 zł. 
 

4. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 4/3/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Wiktor Gęs 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 9 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co 

uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  100 000,00 zł. 

  Tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej PODOMART Marta Mikołajczyk 

oferującej usługi podologiczne stacjonarne i mobilne 

  Tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług 

architektoniczno-projektowych. 

  Tytuł operacji: Zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia na potrzeby podejmowanej 

działalności gospodarczej w zakresie produkcji palet 
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5. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 5/3/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Piotr Kołodziej 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za negatywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Z uwagi na negatywny wynik oceny wstępnej ocenę operacji zakończono. 
 

6. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 6/3/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Sebastian Sadowy 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 14 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  100 000,00 zł. 
 

7. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 7/3/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Magdalena Ciosek 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 20 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  100 000,00 zł. 
 

8. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 8/3/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Dawid Burak 

  Tytuł operacji: Utworzenie działalności gospodarczej polegającej na elastycznych 

usługach transportowych 

  Tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej o nazwie pt „Projektowanie 

i budowa maszyn BLASTEC” 

  Tytuł operacji: Usługowe cięcie płyt wiórowych za pomocą innowacyjnej pilarki 

panelowej SIGMA PRIMA 67 

  Tytuł operacji: Utworzenie gabinetu terapii energotonowej i masażu 
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 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 14 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  100 000,00 zł. 

 

9. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 9/3/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Halina Smorawska 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 14 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  100 000,00 zł. 

 

10. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 10/3/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Urszula  Bednarek 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 9 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co 

uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  100 000,00 zł. 

 

 

 

 

  Tytuł operacji: Budowa obiektu noclegowo-turystycznego. 

  Tytuł operacji: Utworzenie innowacyjnej firmy świadczącej usługi w zakresie 

regeneracji i naprawy wtryskiwaczy samochodowych 
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11. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 11/3/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Alicja Knopek 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 16 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD.  

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  100 000,00 zł. 

 

12. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 12/3/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Mateusz Hyłka 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 4 punkty w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co 

nie uzyskała ona minimalnej liczby punktów koniecznej do wybrania operacji 

do finansowania. 

 

 4/2017 na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej 
 

1. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 1/4/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Tadeusz Wojewoda 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 27 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD. 

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  199 999,00  zł. 

  Tytuł operacji: Innowacyjny produkt przyjazny dla środowiska 

  Tytuł operacji: Rozwój własny i społeczny poprzez wykorzystanie swoich 

kompetencji, wprowadzania innowacji na rzecz rozwoju kapitału 

ludzkiego 

  Tytuł operacji: Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w ramach 

przedsiębiorstwa oraz stworzenie nowych miejsc pracy 
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2. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 2/4/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Robert Rutkowski 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 27 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD. 

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  99 981,20  zł. 

 

3. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 3/4/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Maciej Dębski 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 24 punkty w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co 

uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD. 

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  300 000,00  zł. 

 

4. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 4/4/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Mirosław Kuczka 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 23 punkty w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co 

uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD. 

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  290 000,00  zł. 

  Tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup wyposażenia do zakładu 

mechaniczno-blacharskiego oraz utworzenie miejsca pracy 

  Tytuł operacji: Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w ramach 

przedsiębiorstwa oraz stworzenie nowych miejsc pracy 

  Tytuł operacji: Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w ramach działalności 

polegającej na pozyskiwaniu drewna oraz stworzenie nowych 

miejsc pracy 
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5. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 5/4/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Sylwester Misiek 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 28 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD. 

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  198 180,00  zł. 

 

6. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 6/4/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Henryk Ociepa 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 27 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD. 

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  192 000,00  zł. 

 

7. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 7/4/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Karol Wolny PPUH "LESTAR" 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 32 punkty w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co 

uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

  Tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa i podniesienie poziomu 

konkurencyjności poprzez organizację miejsca magazynowego 

oraz zatrudnienie pracowników 

  Tytuł operacji: Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w ramach 

przedsiębiorstwa oraz stworzenie nowych miejsc pracy poprzez 

zakup koparkoładowarki z opinią o innowacyjności 

  Tytuł operacji: Rozwój działalności PPUH LESTAR Karol Wolny poprzez 

wzrost zatrudnienia i zakup nowej ładowarki kołowej 



14 

 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD. 

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  99 000,00  zł. 

 

8. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 8/4/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Firma Budowlana "KOW-BUD" Marcin Kowalik 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 30 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD. 

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  200 000,00  zł. 

 

9. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 9/4/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: PPHU KENIX Łukasz Nowak 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 29 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD. 

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  200 000,00  zł. 

 

10. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 10/4/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "KUP-

POL" Spółka cywilna Goj Sylwester Woś Paweł 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

  Tytuł operacji: Rozwój działalności poprzez utworzenie dwóch nowych miejsc 

pracy oraz zakup środków trwałych 

  Tytuł operacji: Budowa zakładu tapicerskiego 

  Tytuł operacji: Podniesienie wydajności produkcji drewnianych konstrukcji 

narożników tapicerowanych w spółce KUP-POL, poprzez zakup 

innowacyjnej pilarki optymalizujacej z popychaczem 

i sortownikiem klasyfikujacym 
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 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 30 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD. 

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  173 930,00  zł. 

 

11. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 11/4/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: DREWNO-HANDEL 

BARBARA PILUCH 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za negatywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Z uwagi na negatywny wynik oceny wstępnej ocenę operacji zakończono. 

 

12. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 12/4/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Andrzej Kasprzak 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 19 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD. 

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  99 050,00  zł. 

 

13. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 13/4/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Dawid Kasprzak 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

  Tytuł operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej firmy DREWNO-HANDEL 

BARBARA PILUCH 

  Tytuł operacji: Zakup maszyn do produkcji mebli 

  Tytuł operacji: Zakup maszyn do demontażu i złomowania pojazdów 

samochodowych 
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 Rada przyznała operacji 24 punkty w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co 

uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD. 

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  100 000,00  zł. 

 

14. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 14/4/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Usługi Transportowo-Handlowe  Michał Zimoch 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 32 punkty w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co 

uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD. 

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  94 849,00  zł. 

 

15. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 15/4/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: BUTOSKLEP  Mateusz Moś 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD. 

 Rada przyznała operacji 25 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania. 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD. 

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  160 000,00  zł. 

 

 

 

 

 

 

  Tytuł operacji: Rozwój przedsiębiorstwa Usługi Transportowo-Handlowe Michał 

Zimoch poprzez dywersyfikacę usług, inwestycje w innowacyjne 

urzadzenia oraz utworzenie nowych miejsc pracy 

  Tytuł operacji: Rozwój działalności przedsiębiorstwa "Butosklep" Mateusz Moś 

poprzez unowocześnienie zaplecza techniczneo oraz 

magazynowego 
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 5/2017 na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego - operacje 

inwestycyjne 

 

1. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 1/5/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Parafia p.w Nawiedzenia NMP w Wieruszowie 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD, 

 Rada przyznała operacji 13 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania, 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD, 

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  50 000,00 zł. 

 

2. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 2/5/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP Wieruszów 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD, 

 Rada przyznała operacji 19 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania, 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD, 

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  84 790,00 zł. 

 

3. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 3/5/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: STOWARZYSZENIE ROZWOJU WĘGLEWIC  

                                           "BIAŁA GÓRA" 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD, 

 Rada przyznała operacji 17 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania, 

  Tytuł operacji: Renowacja i restauracja zabytkowych figur w kościele 

cmentarnym świętego Rocha w Kuźnicy Skakawskiej 

  Tytuł operacji: Doposażenie Orkiestry Detej OSP Wieruszów w stroje 

i instrumenty muzyczne 

  Tytuł operacji: OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA" - renowacja starego cmentarza 

w Węglewicach 
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 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD, 

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  96 500,00 zł. 

 

4. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 4/5/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Ochotnicza Straż Pożarna w Łubnicach 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD, 

 Rada przyznała operacji 19 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania, 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD, 

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  52 651,00 zł. 

 

5. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 5/5/2017: 

Nazwa/imię i nazwisko: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA  

                                        P/W WNIEBOWZIĘCIA NMP W ŁUBNICACH 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD, 

 Rada przyznała operacji 16 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania, 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD, 

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  71 258,82 zł. 

 

 6/2017 na operacje w zakresie - infrastruktura rekreacyjna, turystyczna lub 

kulturalna

1. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 1/6/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZASTARACH 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

  Tytuł operacji: Zakup mundurów dla Orkiestry Detej OSP w Łubnicach 

  Tytuł operacji: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ 

W ZABYTKOWYM KOŚCIELE PW. NMP W ŁUBNICACH 

  Tytuł operacji: Przebudowa Centrum Kultury w Czastarach 
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 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD, 

 Rada przyznała operacji 23 punkty w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez co 

uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania, 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD, 

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  173 790,00 zł. 

 

2. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 2/6/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD, 

 Rada przyznała operacji 21 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania, 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD, 

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  50 000,73 zł. 

 

3. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 3/6/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD, 

 Rada przyznała operacji 21 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania, 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD, 

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  50 003,19 zł. 

 

4. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 4/6/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Gmina Sokolniki 

  Tytuł operacji: Stworzenie nowego miejsca rekreacji poprzez budowę placu 

zabaw przy Zespole Szkół w Klonowej 

  Tytuł operacji: Stworzenie nowego miejsca rekreacji poprzez budowę placów 

zabaw przy świetlicach wiejskich 

  Tytuł operacji: Przebudowa obiektu rekreacyjnego "OKOŃ" 
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 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD, 

 Rada przyznała operacji 20 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania, 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD, 

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  34 996,00 zł. 

 

5. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 5/6/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Gmina Sokolniki 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD, 

 Rada przyznała operacji 20 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania, 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD, 

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  44 535,00 zł. 

 

6. W odniesieniu do operacji objętej wnioskiem zarejestrowanym pod numerem 6/6/2017: 

    Nazwa/imię i nazwisko: Gmina Sokolniki 

 Rada na podstawie rekomendacji Biura LGD podjęła decyzję przez głosowanie 

w zakresie oceny wstępnej operacji i uznała wynik oceny wstępnej za pozytywny. 

Decyzję podjęto jednogłośnie. 

 Rada uznała operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju „Między Prosną” – LGD, 

 Rada przyznała operacji 21 punktów w ocenie zgodności z lokalnymi kryteriami, przez 

co uzyskała ona minimalną liczbę punktów konieczną do wybrania operacji 

do finansowania, 

 Rada wybrała operację do finansowania w ramach LSR „Między Prosną a Wartą” – 

LGD, 

 Rada ustaliła kwotę wsparcia na:  59 812,00 zł. 

 

Oceny dokonywano według kolejności wpływu wniosków do biura LGD. Wszystkie oddane 

głosy (poprzez wypełnienie kart) w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR oraz w sprawie 

oceny operacji według lokalnych kryteriów były ważne. 

 

  Tytuł operacji: Budowa placu zabaw w Walichnowach 

  Tytuł operacji: Zagospodarowanie placu rekreacji przy boisku w Sokolnikach 
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Po dokonaniu oceny wszystkich złożonych wniosków w odpowiedzi na ogłoszenia 

o naborach wniosków nr: 2/2017, 3/2017, 4/2014, 5/2017 i 6/2017 Przewodniczący Rady – Pan 

Zenon Mruc zarządził przerwę w I Posiedzeniu Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa 

Działania oraz poinformował o wznowieniu posiedzenia w dniu 13 marca 2017 r. (poniedziałek) 

o godz. 9:00 w siedzibie „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania w Wieruszowie, 

ul. Rynek 1-7, sala nr 27 (tzw. sala sesji).  

 

Po przerwie 

 

W dniu 13 marca 2017 r. o godzinie 9:00 w Wieruszowie Przewodniczący Rady Pan 

Zenon Mruc wznowił obrady I Posiedzenia Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa 

Działania.  

Po powitaniu wszystkich zebranych Przewodniczący Rady na podstawie załączonej listy 

obecności z dnia 13 marca 2017r., na którą wpisało się 13 z 15 osób uprawnionych do głosowania 

stwierdził prawomocność posiedzenia po wznowieniu obrad. Podczas posiedzenia Rady 

zapewniony był skład Rady zgodny z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b oraz 

zachowany był parytet określony w art. 34 ust. 3 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia17 grudnia 2013 r. co potwierdza niżej zamieszczone 

zestawienie. 

 

 

 

 

 

Zgodnie z Regulaminem Rady Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą” 

Organ Decyzyjny obraduje przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do 

głosowania. Oprócz Członków Rady w posiedzeniu rady po wznowieniu obrad udział wzięli: Pani 

Marzena Kaczmarek, Pan Wiesław Świątkowski oraz Pani Patrycja Chrzan -  pracownicy biura 

LGD.  

Następnie Rada na podstawie wyników oceny przyjęła: 

 Listy dotyczące ogłoszenia o naborze nr 2/2017 (na operacje w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej - premie 70 000,00 zł): 
 

 Listę operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem 

 Listę operacji wybranych  

 Listę operacji niewybranych 

 

 Listy dotyczące ogłoszenia o naborze nr 3/2017 (na operacje w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej - premie 100 000,00 zł): 
 

 Listę operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem 

 Listę operacji ocenionych negatywnie w ramach oceny wstępnej 

 Listę operacji wybranych  

Nazwa Grupy Interesu 
Liczebność grupy 
interesu podczas 

posiedzenia 

Procentowy udział praw głosu 
władzy publicznej/grupy interesu 
w składzie Organu Decyzyjnego 

Publiczna (Władza publiczna) 4 30,77% 

Gospodarcza 1 7,69% 

Rolnicy 3 23,08% 

Ochotnicze Straże Pożarne 2 15,38% 

Koła Gospodyń Wiejskich 2 15,38% 

Stowarzyszenia na rzecz 
rozwoju miejscowości 

6 46,15% 
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 Listę operacji niewybranych 

 

 Listy dotyczące ogłoszenia o naborze nr 4/2017 (na operacje w zakresie rozwijania 

działalności gospodarczej): 
 

 Listę operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem 

 Listę operacji ocenionych negatywnie w ramach oceny wstępnej 

 Listę operacji wybranych  

 Listę operacji niewybranych 

 

 Listy dotyczące ogłoszenia o naborze nr 5/2017 (na operacje w zakresie zachowania 

dziedzictwa lokalnego - operacje inwestycyjne): 
 

 Listę operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem 

 Listę operacji wybranych  

 

 Listy dotyczące ogłoszenia o naborze nr 6/2017 (na operacje w zakresie infrastruktura 

rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna): 
 

 Listę operacji zgodnych z LSR i ogłoszeniem 

 Listę operacji wybranych  

 

Każda z list została przyjęta jednogłośnie. 

Na zakończenie punktu 7 porządku posiedzenia Przewodniczący Rady „Między Prosną 

a Wartą” – Lokalna Grupa Działania Pan Zenon Mruc odczytał treści uchwał: 

 

 dotyczących ogłoszenia o naborze nr 2/2017 (na operacje w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej - premie 70 000,00 zł): 

 

 Uchwały nr od 1/2/2017 do 9/2/2017 Rady „Między Prosną a Wartą” – 

Lokalna Grupa Działania” z dnia 13.03.2017 r. w sprawie wyboru 

operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020, 

 

 Uchwała nr 10/2/2017 Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna 

Grupa Działania” z dnia 13.03.2017 r. w sprawie niewybrania operacji 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

 

 dotyczących ogłoszenia o naborze nr 3/2017 (na operacje w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej - premie 100 000,00 zł): 

 

 Uchwały nr od 1/3/2017 do 10/3/2017 Rady „Między Prosną a Wartą” – 

Lokalna Grupa Działania” z dnia 13.03.2017 r. w sprawie wyboru 

operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020, 
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 Uchwała nr 11/3/2017 Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna 

Grupa Działania” z dnia 13.03.2017 r. w sprawie niewybrania operacji 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 

 

 Uchwała nr 12/3/2017 Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna 

Grupa Działania” z dnia 13.03.2017 r. w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR i ogłoszeniem o naborze w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, 

 

 

 

 dotyczących ogłoszenia o naborze nr 4/2017 (na operacje w zakresie rozwijania 

działalności gospodarczej): 

 

 Uchwały nr od 1/4/2017 do 14/4/2017 Rady „Między Prosną a Wartą” – 

Lokalna Grupa Działania” z dnia 13.03.2017 r. w sprawie wyboru 

operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020, 

 

 Uchwała nr 15/4/2017 Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna 

Grupa Działania” z dnia 13.03.2017 r. w sprawie oceny zgodności 

operacji z LSR i ogłoszeniem o naborze w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, 

 

 dotyczących ogłoszenia o naborze nr 5/2017 (na operacje w zakresie zachowania 

dziedzictwa lokalnego - operacje inwestycyjne): 

 

 Uchwały nr od 1/5/2017 do 5/5/2017 Rady „Między Prosną a Wartą” – 

Lokalna Grupa Działania” z dnia 13.03.2017 r. w sprawie wyboru 

operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020, 

 

 dotyczących ogłoszenia o naborze nr 6/2017 (na operacje w zakresie infrastruktura 

rekreacyjna, turystyczna lub kulturalna): 

 

 Uchwały nr od 1/6/2017 do 6/6/2017 Rady „Między Prosną a Wartą” – 

Lokalna Grupa Działania” z dnia 13.03.2017 r. w sprawie wyboru 

operacji oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020. 
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Zgodnie z regulaminem organu decyzyjnego LGD uchwały wyżej wymienione 

przyjmowane są bez potrzeby przegłosowania.  

 

Pkt. 8 

W punkcie 8 posiedzenia Rady „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania nie 

zostały zgłoszone żadne wolne głosy i wnioski.  

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Zenon Mruc podziękował wszystkim za udział 

w Posiedzeniu Rady i zamknął obrady.  

                              

 
 

       ……………………………………. 
                 Przewodniczący Rady 

                                   Zenon Mruc                               

            


