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PROTOKÓŁ  

Z POSIEDZENIA RADY 

LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „KASZUBY” 
 

-  Termin posiedzenia: 23.05.2017 r., 30.05.2017 r. 

-  Miejsce: siedziba Lokalnej Grupy Rybackiej KASZUBY w Chmielnie.  

- Uczestnicy: zgodnie z załączoną listą obecności członków Rady – załącznik nr 1a i 1b,                        

do protokołu. 
 

Porządek posiedzenia : 

1.    Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad 

2.    Podsumowanie następujących naborów wniosków o dofinansowanie operacji: 

 a)    Nabór 1/3.1./2017 – realizowany w ramach: 

Celu Szczegółowego: 3.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, wsparcie przedsiębiorczości 

i/lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów w sektorze rybackim LGR Kaszuby 

Przedsięwzięcia: 3.1.1 Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze 

LGR Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w łańcuchu dostaw 

produktów rybactwa 

 b)    Nabór 1/3.2./2017 – realizowany w ramach: 

Celu Szczegółowego: 3.2 Wsparcie przedsiębiorstw z obszaru LGR Kaszuby wzmacniających 

konkurencyjność oraz pozwalających utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru 

LGR Kaszuby 

Przedsięwzięcia: 3.2.1 Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, wzmacniające 

konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru 

LGR Kaszuby 

 c)    Nabór 1/3.3./2017 – realizowany w ramach: 

Celu Szczegółowego: 3.3 Wspieranie różnicowania form działalności w ramach rybołówstwa              

i akwakultury oraz działalności około rybackiej 

Przedsięwzięcia: 3.3.1 Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia                    

w sektorze rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy 

niezwiązanych z działalnością rybacką. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju 

LGR Kaszuby 

3.    Ocena wniosków: 

 a)    Ocena zgodności operacji z LSR  

 b)    Ocena operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR 

 c)    Wybór operacji do dofinansowania 

4.    Dyskusja, wolne wnioski 

5.    Zakończenie posiedzenia 
 

Ad.1 Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad 

Posiedzenie Rady LGR Kaszuby otworzyła Przewodnicząca Rady Pani Alicja Mazur i powitała 

wszystkich obecnych członków Rady. W posiedzeniu wzięło udział 15 członków, zatem Rada ma 

prawomocność do podejmowania uchwał. Lista obecności Rady z dnia 23.05.2017 r. stanowi 

załącznik nr 1a do protokołu. Następnie A. Mazur zaproponowała, aby zgodnie z Regulaminem 

Organizacyjnym dotyczącym zasad i procedur funkcjonowania Rady, wybrać Sekretarzy 

posiedzenia. Na Sekretarzy posiedzenia zaproponowano 2 osoby, tj. Panów Włodzimierza 

Siemieniuka i Jarosława Stencel. Nie zgłoszono innych kandydatur, więc A. Mazur poddała                   
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pod głosowanie wybór zgłoszonych kandydatów na Sekretarzy posiedzenia. W wyniku głosowania 

jednogłośnie wybrano na Sekretarzy posiedzenia Panów Włodzimierza Siemieniuka i Jarosława 

Stencel. Następnie A. Mazur przedstawiła proponowany porządek obrad posiedzenia Rady,                        

do którego nie zgłoszono żadnych uwag, więc porządek został przyjęty jednogłośnie. Porządek 

posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Alicja Mazur poinformowała również, iż zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady Zarząd 

LGR Kaszuby Uchwałą nr 4/LXXXVIII z dnia 21 marca 2017 roku w Chmielnie powołał Komisję 

czuwającą nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania.             

W skład Komisji wchodzą 2 pracownicy Biura LGR Kaszuby: Pani Katarzyna Hering – Dyrektor 

biura oraz Pani Angelika Leszczyńska – Specjalista ds. administracji i promocji. 
 

Ad.2  Podsumowanie naborów wniosków o dofinansowanie operacji. 

Przewodnicząca Rady A. Mazur poprosiła  Katarzynę Hering – dyrektora biura LGR  Kaszuby                 

o przedstawienie informacji dotyczącej podsumowania naboru wniosków w ramach konkursów 

ogłoszonych przez LGR Kaszuby, które zakończyły się w dniu 15 maja 2017 r. 

Na wstępie Katarzyna Hering poinformowała, iż zakończone nabory wniosków skierowane były             

do wnioskodawców planujących utworzenie bądź rozwój działalności gospodarczej. Odbyły się 

następujące nabory: 

 a)    Nabór 1/3.1./2017 – realizowany w ramach: 

Celu Szczegółowego: 3.1 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, wsparcie przedsiębiorczości 

i/lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów w sektorze rybackim LGR Kaszuby 

Przedsięwzięcia: 3.1.1 Projekty wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze 

LGR Kaszuby, polegające na rozwoju przedsiębiorczości i/lub innowacji w łańcuchu dostaw 

produktów rybactwa 

 b)    Nabór 1/3.2./2017 – realizowany w ramach: 

Celu Szczegółowego: 3.2 Wsparcie przedsiębiorstw z obszaru LGR Kaszuby wzmacniających 

konkurencyjność oraz pozwalających utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru 

LGR Kaszuby 

Przedsięwzięcia: 3.2.1 Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, wzmacniające 

konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru 

LGR Kaszuby 

 c)    Nabór 1/3.3./2017 – realizowany w ramach: 

Celu Szczegółowego: 3.3 Wspieranie różnicowania form działalności w ramach rybołówstwa                      

i akwakultury oraz działalności około rybackiej 

Przedsięwzięcia: 3.3.1 Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia                   

w sektorze rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy 

niezwiązanych z działalnością rybacką.  

Łącznie w ramach wszystkich naborów wpłynęło 29 wniosków o dofinansowanie, w tym 1 wniosek 

wycofano, czyli do oceny pozostał 28 wniosków. Kontynuując wypowiedź Katarzyna Hering 

przedstawiła krótko informacje o poszczególnych konkursach, porównując jednocześnie sumę 

wnioskowanych kwot do alokacji przewidzianej  w naborach, która w naborze w ramach celu 

szczegółowego 3.2 została znacznie przekroczona, zaś w ramach celu szczegółowego 3.1 i 3.3 nie 

została w pełni wykorzystana. Poinformowała, iż w dane kształtowały się następująco                              

w poszczególnych naborach: 

 1/3.1./2017:  

 Limit środków dostępnych w naborze: 450 087,82 zł, 
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 złożony został 1 wniosek o dofinansowanie na wnioskowaną kwotę 300 000 zł, 

 Pozostałe środki: 150 087,82 zł; 

 1/3.2./2017:  

 Limit środków dostępnych w naborze: 2 330 811,94 zł, 

 złożonych zostało 24 wniosków o dofinansowanie na łączną wnioskowaną kwotę 4 659 

809,08 zł, 

 Alokacja została przekroczona o 2 328 997,14 zł; 

 1/3.3./2017:  

 Limit środków dostępnych w naborze: 482 236,95 zł, 

 złożonych zostało 3 wnioski o dofinansowanie na wnioskowaną kwotę 418 495,00 zł, 

 Pozostałe środki: 63 741,95 zł; 

Nie zgłoszono żadnych pytań ani uwag do przedstawionej informacji. Rejestry wniosków                      

dla poszczególnych naborów stanowią kolejno załączniki nr 3a, 3b i 3c do protokołu. 
 

Ad.3  Ocena wniosków 

Przewodnicząca Rady A. Mazur rozpoczęła procedurę oceny wniosków. Na wstępie wezwała 

członków Rady do złożenia pisemnego oświadczenia o bezstronności w rozpatrywaniu wniosków 

poprzez uzupełnienie i podpisanie Deklaracji bezstronności oraz do wypełnienia rejestru interesów  

członków Rady. Każdy z Członków Rady wypełnił łącznie po 3 karty deklaracji bezstronności. Lista 

członków wyłączonych z oceny poszczególnych wniosków o dofinansowanie dla każdego                        

z naborów stanowi kolejno załączniki nr 4a, 4b i 4c do protokołu. 

Następnie wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady wypełnili tabelę pozwalającą                      

na identyfikację sektora oraz grupy interesów jaką dany Członek reprezentuje.  W tabeli wpisane 

zostały imiona i nazwiska Członków Rady oraz zaznaczony znakiem X sektor/grupa interesów jaką 

dany Członek Rady reprezentuje w Radzie LGR Kaszuby. Każdy Członek Rady uzupełnił tabelę 

poprzez zaznaczenie sektorów/grup interesów jakie jeszcze reprezentuje oraz podpisał. Rejestr 

interesów stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Po zebraniu deklaracji bezstronności rozpoczęto losowanie wniosków do sporządzania na ich temat 

opinii, sprawdzając jednocześnie wypełnione deklaracje bezstronności. Po zakończeniu losowania            

z każdego naboru członkom Rady przydzielono wylosowane wnioski do przygotowania opinii  

poprzez wypełnienie karty oceny, potwierdzając odbiór wniosku własnoręcznym podpisem                

w protokole przekazania wniosków o dofinansowanie. 

W ramach losowania do przygotowania opinii wniosków o dofinansowanie w naborze                              

nr 1/3.1./2017 – realizowanym w ramach:  Celu Szczegółowego: 3.1 Podnoszenie wartości 

produktów rybactwa, wsparcie przedsiębiorczości i/lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw 

produktów w sektorze rybackim LGR Kaszuby; Przedsięwzięcia: 3.1.1 Projekty wsparcia                     

dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze LGR Kaszuby, polegające na rozwoju 

przedsiębiorczości i/lub innowacji w łańcuchu dostaw produktów rybactwa zostały wylosowane 

następujące osoby: 
 

LP. 
Numer 

sprawy 

Imię i Nazwisko / Nazwa 

Wnioskodawcy 
Tytuł operacji Nazwisko i imię 

opiniujących 

1. 1/1/3.1/2017 
Mikołaj Kostuch  

NordPano 

Budowa restauracji wraz  

z wyposażeniem 

1/ Stencel Jarosław 

2/ Szostak Ryszard 

 

W ramach losowania do przygotowania opinii wniosków o dofinansowanie w naborze                            

nr 1/3.2./2017 – realizowanym w ramach: Celu Szczegółowego: 3.2 Wsparcie przedsiębiorstw                    



4 

 

z obszaru LGR Kaszuby wzmacniających konkurencyjność oraz pozwalających utrzymać                   

i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby; Przedsięwzięcia: 3.2.1 Projekty 

dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, wzmacniające konkurencyjność                            

oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby 

zostały wylosowane następujące osoby: 
 

LP. Numer sprawy 
Imię i Nazwisko/ Nazwa 

Wnioskodawcy 
Tytuł operacji 

Nazwisko i imię 

opiniujących 

1 1/1/3.2./2017 

TAJ Kompleksowe 

Sprzątanie Pomieszczeń 

Biurowych Anna 

Iwanow 

Budowa domu letniskowego  

z przeznaczeniem na wynajem 

turystom 

1/ Makurat Stefan 

2/ Kreft-Mielewczyk 

Magdalena 

2 2/1/3.2./2017 
Janusz Leszczyński 

"TARTAK" 

Wzrost konkurencyjności  

na rynku usług poprzez 

modernizację infrastruktury tartaku 

wraz z zakupem nowych maszyn 

1/ Regliński Marian 

2/ Klimowicz Piotr 

3 3/1/3.2./2017 
Kamil Grzenkowicz 

Esell 

Wzrost zatrudnienia poprzez 

poprawę konkurencyjności  

na rynku usług poprzez zakup 

profesjonalnych maszyn  

do naprawy silników 

samochodowych 

1/Makurat Stefan 

2/Mazur Alicja 

4 4/1/3.2./2017 
Fizjoterapia Kamila 

Arndt 

Rozwój działalności gospodarczej 

poprzez budowę Zakładu 

Fizjoterapii w celu zwiększenia 

zatrudnienia na obszarze LGR 

Kaszuby 

1/ Regliński Marian 

2/ Szostak Ryszard 

5 5/1/3.2./2017 

Włodzimierz Siemieniuk 

Gospodarstwo Rolno-

Rybackie "Złota Rybka" 

Wprowadzenie nowej usługi  

w gospodarstwie rolno rybackim 

Złota Rybka, jakim jest sprzedaż 

roślin wodnych 

NIE DOTYCZY 

WNIOSEK 

WYCOFANY 

6 6/1/3.2./2017 

"Aryton" Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Modernizacja sklepu firmowego 

firmy Aryton 

1/ Biankowska Sylwia 

2/ Karcz Stanisław 

7 7/1/3.2./2017 

Maria Kostuch Firma 

Handlowo Usługowa 

Marylla 

Dobudowa Sali wielofunkcyjnej  

z pokojami oraz ich wyposażenie 

1/ Regliński Lech 

2/ Igielski Andrzej 

8 8/1/3.2./2017 
AUTO-KOMPLEKS 

Michał Marszałkowski 

Budowa stacji demontażu pojazdów 

w Kiełpinie 

1/ Formela Hanna 

2/ Sela Andrzej 

9 9/1/3.2./2017 

Firma Handlowo - 

Usługowa "CEL - BUD" 

Wiesław Spychalski 

Zwiększenie potencjału oraz 

konkurencyjności na rynku poprzez 

modernizację oraz rozbudowę 

budynku firmy handlowo - 

usługowej "CEL-BUD" 

1/ Kloska Katarzyna 

2/ Mazur Alicja 

10 10/1/3.2./2017 Zaborowska Beata Maria 

Podejmowanie działalności 

gospodarczej w zakresie usług 

gastronomicznych, przy 

wykorzystaniu atutu bliskości 

Jezior Raduńskich 

1/ Formela Hanna 

2/ Kloska Katarzyna 

11 11/1/3.2./2017 

Pracownia Usług 

Stolarskich "B und M" s. 

c. Witold Macholla i 

Bogdan Brandt 

Rozwój działalności gospodarczej 

poprzez zakup innowacyjnej 

maszyny 

1/ Stencel Jarosław 

2/ Klimowicz Piotr 

12 12/1/3.2./2017 Czubek Stefan Marek 

Osiołkowy zawrót głowy - 

rekreacja  

i onoterapia w Mirachowie 

1/ Stencel Jarosław 

2/ Formela Hanna 

13 13/1/3.2./2017 
PROJEKT 27 Piotr 

Chrzanowski 

Wzrost konkurencyjności punktu 

gastronomicznego dzięki 

wprowadzeniu nowej oferty dań 

1/ Karcz Stanisław 

2/ Regliński Lech 
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14 14/1/3.2./2017 
"FLIZE GRES" Kamil 

Lejkowski 

Modernizacja budynku i rozwój 

restauracji rybnej w Borowie 

1/ Igielski Andrzej 

2/ Regliński Marian 

15 15/1/3.2./2017 Karol Szneider PHU 

Budowa budynku socjalno - 

usługowego z sala sprzedaży w celu 

rozwoju działalności gospodarczej 

1/ Kreft-Mielewczyk 

Magdalena 

2/ Biankowska Sylwia 

16 16/1/3.2./2017 AKM Aleksandra Miotk 

Rozwój działalności gospodarczej 

firmy AKM Aleksandra Miotk 

poprzez utworzenie  Parku 

Rozrywki "Minigolf na mapie 

Kaszub" w miejscowości Zgorzałe 

w celu zwiększenia 

konkurencyjności firmy oraz 

rozwoju obszaru LGR Kaszuby 

1/ Kloska Katarzyna 

2/ Klimowicz Piotr 

17 17/1/3.2./2017 Blue Star Dorota Skierka 
Uruchomienie SPA przez firmę 

BLUE Star Dorota Skierka 

1/ Kreft-Mielewczyk 

Magdalena 

2/ Igielski Andrzej 

18 18/1/3.2./2017 

"RADBUR" Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Rozwój potencjału firmy Radbur  

Sp. z o. o. poprzez zakup sprzętu i 

wyposażenia 

1/ Stencel Jarosław 

2/ Mazur Alicja 

19 19/1/3.2./2017 

BEST OKNO Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstwa  

i stworzenie miejsc pracy na 

obszarach rybackich poprzez zakup 

nowych maszyn i urządzeń 

1/ Formela Hanna 

2/ Klimowicz Piotr 

20 20/1/3.2./2017 
Fundacja "Pro Caritate 

Gedanensis'' 

Rozszerzenie działalności Ośrodka 

Turystycznego w Warzenku o 

wysokiej jakości usługi 

konferencyjno - bankietowe wraz 

ze zmodernizowaniem bazy 

noclegowej oraz wprowadzeniem 

innowacyjnej usługi druku 

indywidualnych gadżetów 

podarunkowych nawiązujących  

do kultury regionu 

1/ Igielski Andrzej 

2/ Makurat Stefan 

21 21/1/3.2./2017 

Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno - Usługowe 

TRÓJBET Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Wzmocnienie konkurencyjności 

hotelu KISTON poprzez 

wyposażenie części 

gastronomicznej i zwiększenie 

zatrudnienia służące rozwojowi 

obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej 

Kaszuby 

1/ Sela Andrzej  

2/ Regliński Lech 

22 22/1/3.2./2017 
Kaźmierczak Mateusz 

Piotr 

Modernizacja i adaptacja 

pomieszczeń dla potrzeb 

agroturystyki w gminie Chmielno 

1/ Szostak Ryszard 

2/ Makurat Stefan 

23 23/1/3.2./2017 

Firma Usługowo - 

Handlowa  "BUDOTEX" 

Roman Kiedrowski 

Rozbudowa istniejącego budynku 

mieszkalno - usługowego  

o dodatkowe pomieszczenia 

usługowe 

1/ Regliński Lech 

2/ Karcz Stanisław 

24 24/1/3.2./2017 

P&B Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością Aloe 

Dent Sp.K. 

Wyposażenie w specjalistyczny 

sprzet medyczny gabinetu 

profilaktyki i leczenia 

stomatologicznego dzieci  

i młodzieży w ramach rozwoju 

centrum stomatologicznego Aloe 

Dent w Przodkowie 

1/ Karcz Stanisław 

2/ Kloska Katarzyna 

25 25/1/3.2./2017 
Akademia Piłki Ręcznej  

Artur Siódmiak 

Rozwój przedsiębiorstwa Akademia 

Piłki Ręcznej Artur Siódmiak 

poprzez zaoferowanie nowych 

usług rekreacyjnych 

1/ Szostak Ryszard 

2/ Regliński Marian 
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W ramach losowania do przygotowania opinii wniosków o dofinansowanie w naborze                            

nr 1/3.3./2017 – realizowanym w ramach: Celu Szczegółowego: 3.3 Wspieranie różnicowania form 

działalności w ramach rybołówstwa i akwakultury oraz działalności około rybackiej 

Przedsięwzięcia: 3.3.1 Projekty różnicowania działalności lub dywersyfikacji zatrudnienia                   

w sektorze rybactwa i/lub akwakultury w celu utrzymania lub utworzenia miejsc pracy 

niezwiązanych z działalnością rybacką zostały wylosowane następujące osoby: 

 

LP. 
Numer 

sprawy 

Imię i Nazwisko / 

Nazwa Wnioskodawcy 
Tytuł operacji 

Nazwisko i imię 

opiniujących 

1. 1/1/3.3./2017 Janusz Bystron 

Podjęcie działalności gospodarczej  

w celu różnicowania dziełalności 

rybackiej na obszarze LGR 

Kaszuby 

1/ Kreft-Mielewczyk 

Magdalena 

2/ Sela Andrzej 

2. 2/1/3.3./2017 Szostak Ryszard 

Budowa rybaczówki w celu 

rozwoju usług edukacyjnych i 

rekreacyjnych 

1/ Biankowska Sylwia 

2/ Mazur Alicja 

3. 3/1/3.3./2017 

Włodzimierz Siemieniuk 

Gospodarstwo Rolno-

Rybackie "Złota Rybka" 

Wprowadzenie nowej usługi w 

gospodarstwie rolno rybackim 

Złota Rybka, jakim jest sprzedaż 

roślin wodnych 

1/ Sela Andrzej 

2/ Biankowska Sylwia 

 

Na zakończenie losowania przewodnicząca Rady Alicja Mazur przekazała głos Pani Katarzynie 

Hering, która poinformowała, iż biuro stowarzyszenia zapoznało się z treściami merytorycznymi 

poszczególnych wniosków, w związku z czym podzieliła się swymi spostrzeżeniami i refleksjami 

adekwatnie do poszczególnych naborów. Reasumując wypowiedź Katarzyna Hering, znacząco 

podkreśliła, iż członkowie Rady podczas wykonywanej pracy muszą wykazać się niezwykłą 

precyzją i czujnością w odniesieniu do poszczególnych wniosków, które nierzadko będą wymagały 

weryfikacji przez opiniującego informacji zawartych w treści wniosku. 
 

Po zakończeniu losowania wniosków ze wszystkich naborów Przewodnicząca Rady Alicja Mazur 

złożyła formalny wniosek o przerwanie posiedzenia i jego kontynuację w innym terminie, tak aby 

opiniujący mieli czas na zapoznanie się z treściami wylosowanych wniosków. W wyniku 

głosowania członkowie Rady jednogłośnie przyjęli propozycję przerwania posiedzenia i jego 

kontynuacji w innym terminie. Następnie Alicja Mazur zaproponowała, aby wyznaczyć kolejny 

termin w ramach tego samego posiedzenia Rady. W trakcie krótkiej dyskusji zaproponowano                     

i wybrano kolejny termin spotkania, tj. 30.05.2017 r. (godz. 15.00).  

Alicja Mazur poddała wniosek formalny pod głosowanie: 

za – 15 

przeciw - 0 

Wniosek formalny został przyjęty jednogłośnie. 
 

Kontynuacja posiedzenia Rady w dniu 30.05.2017 r. 

Na początku Alicja Mazur powitała zebranych na posiedzeniu członków Rady stwierdzając 

obecność 15 członków, zatem Rada ma prawomocność do podejmowania uchwał. Lista obecności 

Rady z dnia 30.05.2017 r. stanowi załącznik nr 1b do protokołu.  Następnie Przewodnicząca Rady 

zaproponowała, aby dokonać kolejno oceny wniosków z poszczególnych konkursów zgodnie                    

z obowiązującymi procedurami, przypominając tym samym kolejność podejmowanych działań 

podczas oceny tj. najpierw ocena zgodności z LSR kolejnych wniosków, potem ocena wniosków 

pod kątem zgodności z kryteriami LSR poszczególnych wniosków oraz wybór operacji                          



7 

 

do dofinansowania.  Alicja Mazur dodała, iż podczas podejmowania uchwał w trybie przewidzianym 

Regulaminem Organizacyjnym Rady każdorazowo przed głosowaniem weryfikowany będzie 

faktyczny skład Rady na podstawie rejestru interesów, w celu uniknięcia konfliktu interesów                     

i zagwarantowania, że żadna grupa interesów nie posiada więcej niż 49% praw głosu. Osoby, które 

wyłączyły się z oceny poszczególnych wniosków będą opuszczały salę podczas głosowania. Ponadto 

przypomniano, iż w głosowaniu nie biorą udziału wyłączeni członkowie Rady. Do przedstawionej 

informacji nie zgłoszono uwag. Zestawienie  kolejności działań podczas oceny zgodności operacji               

z LSR, oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji LSR oraz wyboru operacji 

do dofinansowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 

W tym momencie sekretarz Posiedzenia Włodzimierz Siemieniuk zawnioskował o rezygnację           

z funkcji sekretarza niniejszego posiedzenia ze względu na wyłączenie się z oceny wszystkich 

wniosków złożonych w trzech naborach. Do złożonego ustnie wniosku nie zgłoszono uwag, zatem 

zwrócono się do obecnych na posiedzeniu o podanie innych kandydatur. Jako kandydata zgłoszono 

Pana Piotra Klimowicza, który zgodził się na pełnienie niniejszej funkcji podczas bieżącego 

posiedzenia. A. Mazur poddała więc pod głosowanie wybór zgłoszonego kandydata. W wyniku 

głosowania jednogłośnie wybrano na II Sekretarza posiedzenia Pana Piotra Klimowicza. 
 

Następnie A. Mazur poprosiła, aby każdy z członków Rady dokonał prezentacji opiniowanego przez 

siebie wniosku w ramach poszczególnych konkursów i przedstawił proponowaną przez siebie 

punktację wraz z uzasadnieniem rozpoczynając od naboru 1/3.1/2017 poprzez 1/3.2/2017                           

i 1/3.3/2017. W trakcie obrad zaprezentowano wszystkie wnioski z wyżej wymienionych naborów. 

Podczas prezentacji poszczególnych operacji odbywała się również merytoryczna dyskusja. 

Szczególną uwagę poświęcono spełnianiu niektórych kryteriów oraz punktacji uzyskanej przez 

następujące wnioski: 

1/1/3.2./2017 

Opiniujący przekazali informację, iż po zapoznaniu się z wnioskiem nr 1/1/3.2./2017 wnioskodawca 

nie uzyskał punktów za Kryterium „Kompletność dokumentacji”. Poinformowali, że do wniosku               

o dofinansowanie operacji załączono następujące dokumenty: uproszczony biznesplan, prawomocne 

pozwolenie na budowę oraz dokumenty potwierdzające część kosztów. Opiniujący stwierdzili, iż do 

zadania w zestawieniu rzeczowo-finansowym pt. "Fundamenty" nie przedstawiono wystarczającego 

dokumentu potwierdzającego koszt. Poinformowali zebranych, iż do wniosku została dołączona 

nieczytelna umowa na kwotę 30 000 netto „na wykonanie prac zgodnie z Protokołem Ustaleń 

Technicznych”. Potwierdzili, że do wniosku nie dołączono ww. protokołu, a tym samym nie 

określono jakiego zakresu prac dotyczy umowa. Ponadto z przedstawionego dokumentu nie wynika 

w jakiej miejscowości realizowana jest inwestycja oraz jakiej działki dotyczy. W związku                          

z powyższym nie można jednoznacznie stwierdzić ani zidentyfikować, że umowa dotyczy operacji. 

Po dyskusji członkowie Rady zgodzili się z przedstawioną opinią. 
 

8/1/3.2./2017 

Opiniujący członkowie Rady na wstępie przedstawili informacje na temat planowanej przez 

Wnioskodawcę operacji. Poinformowali, iż Wnioskodawca wykazał że jest związany z obsługą 

sektora rybactwa. Wnioskodawca wskazał, że zajmuje się między innymi konserwacją i naprawą 

sprzętu służącego do prowadzenia działalności rybackiej (wpis PKD do CEIDG) oraz że jego 

operacja jest również związana z sektorem rybołówstwa. Zebrani Członkowie Rady stwierdzili,                            

iż zgadzają się z przedstawioną opinią. 
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11/3.2./2017 

Członkowie rady, którzy przygotowali opinię pokrótce przedstawili informacje na temat wniosku. 

Między innymi poinformowali, iż wnioskodawcą są wspólnicy spółki cywilnej, a do wniosku 

załączone zostało zaświadczenie o niepełnosprawności jednej z osób będącej wspólnikiem spółki            

co potwierdza spełnianie kryterium. Członkowie Rady przedyskutowali informacje udzielone przez 

opiniujących i zgodzili się z przyznaną punktacją za ww. Kryterium. 
 

14/3.2./2017 

Opiniujący członkowie Rady LDR Kaszuby poinformowali, że po przeanalizowaniu wniosku               

nr 14/1/3.2./2017 wnioskodawca nie uzyskał punktów za Kryterium „Kompletność dokumentacji”. 

Stwierdzili, iż do wniosku o dofinansowanie operacji załączono część wymaganych dokumentów             

tj. uproszczony biznesplan, dokumenty potwierdzające wszystkie ceny. Nie dołączono natomiast 

prawomocnego pozwolenie na budowę. W opisie operacji oraz w ofertach wskazano, iż planowane 

jest zadaszenie tarasu o powierzchni 75 m
2
. Ponadto w ofertach oraz szkicach poglądowych 

wskazano, że jest to  zadaszenie w formie ogrodu zimowego. Opiniujący dodali, iż zgodnie z Ustawą 

Prawo Budowlane Art. 29 pkt. 2 do zadaszenia tarasu w formie ogrodu zimowego powyżej 35 m
2
 

konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Po przedyskutowaniu informacji członkowie Rady 

zgodzili się z przedstawioną opinią oraz przyznaną punktacją. 
 

22/3.2./2017 

Po przeanalizowaniu wniosku nr 22/1/3.2./2017 osoby opiniujące wniosek poinformowały,                       

że wnioskodawca nie otrzymał punktów za Kryterium „Kompletność dokumentacji”. Opiniujący 

oznajmili, iż do wniosku  o dofinansowanie operacji załączono wymagane załączniki: uproszczony 

biznesplan, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, ofertę potwierdzającą część cen. 

Dodali, że wraz ze zgłoszeniem budowy powinno być dołączone potwierdzenie organu, że nie 

wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych, ponieważ od dnia 

zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym do dnia złożenia wniosku                                   

o dofinansowanie nie upłyną termin 21 dni. Stwierdzili także, że wnioskodawca wskazał 

nieprawidłowo koszty dwóch zadań w zestawieniu rzeczowo-finansowym wskazując ceny 

jednostkowe zamiast cen całkowitych zarówno w Całkowitym koszcie operacji jak i Kosztach 

kwalifikowalnych. Po krótkiej dyskusji Członkowie Rady zgodzili się z przyznaną punktacją za ww. 

Kryterium. 

Zarówno po ocenie zgodności operacji z LSR jak i ocenie operacji pod kątem spełnienia kryteriów 

wyboru operacji LSR opiniujący przekazywali Przewodniczącej Rady wypełnione przez siebie                    

i podpisane karty oceny. 

 
 

Ocena zgodności operacji z LSR 
 

Dla każdego z wniosków ocena zgodności operacji z LSR miała charakter zero-jedynkowy. 

Opiniujący członkowie Rady wypełnili  karty oceny zgodności operacji z LSR zgodnie z instrukcją. 

Opiniujący członkowie Rady nie podejmowali  decyzji wiążących w sprawie oceny i wyboru 

operacji do dofinansowania w ramach LSR. Wiążącą decyzję ws. oceny i wyboru operacji podjęła  

Rada. Członkowie opiniujący operacje przedstawili kolejno wszystkie operacje, informację                        

o wynikach oceny zgodności kolejnych operacji z LSR wraz  z uzasadnieniem, rekomendacją                       

i uwagami.  Przewodniczący Rady zarządziła dyskusję w sprawie oceny zgodności kolejnych 

operacji z LSR.    
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NABÓR: 1/3.1/2017 
 

Wniosek nr 1/1/3.1/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i głosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
 

Sektor publiczny Sektor społeczny
Sektor 

gospodarczy
Sektor rybacki

Inne grupy 

interesu (należy 

określić jakie) 

Biankowska Sylwia 1

Formela Hanna 1 1

Igielski Andrzej 1

Karcz Stanisław 1

Klimowicz Piotr 1 1 1

Kloska Katarzyna 1 1

Kreft – Mielewczyk Magdalena 1

Makurat Stefan 1 1 1

Mazur Alicja 1

Regliński Lech 1 1

Regliński Marian 1

Sela Andrzej 1 1

Stencel Jarosław 1

Szostak Ryszard 1 1

RAZEM SEKTOR 6 6 6 5 0 23

GRUPY INTERESÓW % 26,09 26,09 26,09 21,74 0,00 100,00

Imię i Nazwisko Członka Rady

Grupa interesu

 
 

Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                     

pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/11/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Po uznaniu poszczególnych wniosków za zgodne z LSR, Przewodnicząca Rady sporządziła listy 

zatwierdzającą wyniki oceny zgodności operacji z LSR tj. listę operacji zgodnych z LSR oraz listę 

operacji niezgodnych z LSR, które stanowią kolejno załącznik nr 7a i 7b do protokołu. 

 

NABÓR: 1/3.2/2017 

 

Wniosek nr 1/1/3.2/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała             

pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/12/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 2/1/3.2/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                          

pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/13/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 3/1/3.2/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                      

pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/14/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 4/1/3.2/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                      

pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/15/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 5/1/3.2/2017 – wycofany przez Wnioskodawcę. 
 

Wniosek nr 6/1/3.2/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                        

pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/16/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 7/1/3.2/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                     

pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/17/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

 

Wniosek nr 8/1/3.2/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
 



16 

 

 
 

Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w glosowaniu A. Mazur poddała pod 

głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/18/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 9/1/3.2/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                   

pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/19/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 10/1/3.2/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk, Jarosław Stencel 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                   

pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 2 
 

Uchwała nr V/20/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 11/1/3.2/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 

 
Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                     

pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/21/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
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Wniosek nr 12/1/3.2/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 

 
Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                      

pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/22/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 13/1/3.2/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                    

pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/23/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 14/1/3.2/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                     

pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/24/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 15/1/3.2/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                            

pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/25/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 16/1/3.2/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk, Jarosław Stencel 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                     

pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 2 
 

Uchwała nr V/26/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 17/1/3.2/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                     

pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/27/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 18/1/3.2/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Andrzej Igielski, Katarzyna Kloska, Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                     

pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 3 
 

Uchwała nr V/28/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 19/1/3.2/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 

 

 
Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                  

pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/29/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
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Wniosek nr 20/1/3.2/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 

 
Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                     

pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/30/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 21/1/3.2/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                       

pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/31/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 22/1/3.2/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                   

pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/32/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 23/1/3.2/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                   

pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/33/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 24/1/3.2/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                     

pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/34/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 25/1/3.2/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                       

pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/35/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 

Po uznaniu poszczególnych wniosków za zgodne z LSR, Przewodnicząca Rady sporządziła listy 

zatwierdzającą wyniki oceny zgodności operacji z LSR tj. listę operacji zgodnych z LSR oraz listę 

operacji niezgodnych z LSR, które stanowią kolejno załącznik nr 8a i 8b do protokołu. 
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NABÓR: 1/3.3/2017 
 

Wniosek nr 1/1/3.3/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 

 
Wykluczenia: Andrzej Igielski, Alicja Mazur, Włodzimierz Siemieniuk, Ryszard Szostak 

W związku z wykluczeniem się z oceny wniosku Przewodniczącej Rady, Pani Alicja Mazur 

przekazała głos Zastępcy Przewodniczącej Pani Hannie Formela, której powierzono 

przeprowadzenie głosowania dotyczącego przedmiotowego wniosku. Po opuszczeniu sali przez 

osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu H. Formela poddała pod głosowanie uchwałę                        

w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 11 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 4 
 

Uchwała nr V/36/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 2/1/3.3/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Andrzej Igielski, Andrzej Sela, Włodzimierz Siemieniuk, Ryszard Szostak, 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                    

pod głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 11 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 4 
 

Uchwała nr V/37/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 3/1/3.3/2017 został uznany za zgodny z LSR przez obu opiniujących więc dokonano 

analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na członków Rady, 

którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z dokonywania opinii jak  

i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 

 
Wykluczenia: Marian Regliński, Włodzimierz Siemieniuk, Ryszard Szostak 
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Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w glosowaniu A. Mazur poddała pod 

głosowanie uchwałę w sprawie zgodności wniosku o dofinansowanie z LSR: 

Głosowanie: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 3 
 

Uchwała nr V/38/2017 w sprawie wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 

Po uznaniu poszczególnych wniosków za zgodne z LSR, Przewodnicząca Rady sporządziła listy 

zatwierdzającą wyniki oceny zgodności operacji z LSR tj. listę operacji zgodnych z LSR oraz listę 

operacji niezgodnych z LSR, które stanowią kolejno załącznik nr 9a i 9b do protokołu. 

 

Następnie Alicja Mazur poddała pod głosowanie kolejne uchwały w zakresie oceny pod kątem 

spełnienia kryteriów wyboru operacji LSR. 
 

Opiniujący operacje członkowie Rady wypełnili karty oceny operacji pod kątem spełniania 

kryteriów wyboru, przyznając jedynie punkty całościowe. Opiniujący operację członkowie Rady nie 

podejmowali  decyzji wiążących w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju. Wiążącą decyzję ws. oceny i wyboru operacji podjęła Rada.  

Opiniujący operację członkowie Rady przedstawili  informację  o wynikach oceny punktowej 

kolejnych operacji wraz z uzasadnieniem, rekomendacją i uwagami.  Przewodniczący zarządziła 

dyskusję w sprawie oceny punktowej kolejnych operacji. Wypełnione i podpisane przez 

opiniujących operację członków Rady karty oceny zostały przekazane Przewodniczącej. 

Po podjęciu poszczególnych uchwał w każdym z naborów, Przewodnicząca Rady sporządzała listę 

zatwierdzającą wyniki oceny operacji pod kątem spełnienia kryteriów wyboru operacji                         

LSR ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełnienia 

kryteriów wyboru operacji. W przypadku uzyskania podczas oceny, jednakowej ilości punktów 

przez dwa lub więcej wniosków o dofinansowanie operacji, o kolejności na liście operacji 

ocenionych decydował wyrażony procentowo wyższy udział kwoty wkładu własnego do wartości 

kosztów kwalifikowalnych wniosków o dofinansowanie. W przypadku, gdy % udział kwoty wkładu 

własnego jest równy w dwóch lub więcej wnioskach, decyduje kolejność złożenia wniosku                      

o dofinansowanie. 

 

NABÓR: 1/3.1/2017 
 

Wniosek nr 1/1/3.1/2017 łącznie uzyskał 29 punktów, co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy              

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno                     

z dokonywania opinii jak i głosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 

 



35 

 

 

Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                     

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/39/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Po podjęciu poszczególnych uchwał, Przewodnicząca Rady sporządziła listę zatwierdzającą wyniki 

oceny operacji pod kątem spełnienia kryteriów wyboru operacji LSR ustalając ich kolejność według 

liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru operacji, która stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 
 

 

NABÓR: 1/3.2/2017 
 

Wniosek nr 1/1/3.2/2017 łącznie uzyskał 19 punktów, co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy              

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno                        

z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                   

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/40/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

 

Wniosek nr 2/1/3.2/2017 łącznie uzyskał 24 punkty, co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy          

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno                         

z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 



37 

 

 

Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                   

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/41/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

 

Wniosek nr 3/1/3.2/2017 łącznie uzyskał 24 punkty, co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy             

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno                   

z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w glosowaniu A. Mazur poddała                   

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/42/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 4/1/3.2/2017 łącznie uzyskał 26 punktów co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy                     

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno                      

z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                     

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/43/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 6/1/3.2/2017 łącznie uzyskał 29 punktów co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy             

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno                        

z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                 

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/44/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 7/1/3.2/2017 łącznie uzyskał 29 punktów co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy                  

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno                      

z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 



41 

 

 
Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                     

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/45/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 8/1/3.2/2017 łącznie uzyskał 24 punkty co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy                

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno                   

z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w glosowaniu A. Mazur poddała                   

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/46/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 9/1/3.2/2017 łącznie uzyskał 24 punkty co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy                       

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno                   

z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała               

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/47/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 10/1/3.2/2017 łącznie uzyskał 31 punktów co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy             

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno                   

z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk, Jarosław Stencel 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w glosowaniu A. Mazur poddała                  

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 2 
 

Uchwała nr V/48/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 11/1/3.2/2017 łącznie uzyskał 23 punkty co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy            

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno              

z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/49/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 12/1/3.2/2017 łącznie uzyskał 26 punktów co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy              

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno                

z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                   

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/50/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 13/1/3.2/2017 łącznie uzyskał 31 punktów co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy             

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno                      

z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                  

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/51/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 14/1/3.2/2017 łącznie uzyskał 19 punktów co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy             

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno           

z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 



48 

 

 
Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w glosowaniu A. Mazur poddała                      

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/52/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 15/1/3.2/2017 łącznie uzyskał 24 punkty co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy             

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno             

z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała               

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/53/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 16/1/3.2/2017 łącznie uzyskał 23 punkty co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy             

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno            

z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk, Jarosław Stencel 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                     

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 2 
 

Uchwała nr V/54/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 17/1/3.2/2017 łącznie uzyskał 29 punktów co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy             

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno             

z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                    

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/55/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 18/1/3.2/2017 łącznie uzyskał 29 punktów co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy             

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno            

z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk, Katarzyna Kloska, Andrzej Igielski 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                  

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 3 
 

Uchwała nr V/56/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 19/1/3.2/2017 łącznie uzyskał 24 punkty co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy              

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno              

z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 



53 

 

 
 

Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w glosowaniu A. Mazur poddała                     

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/57/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 20/1/3.2/2017 łącznie uzyskał 21 punktów co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na 

członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z 

dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                      

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/58/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 21/1/3.2/2017 łącznie uzyskał 24 punkty co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy             

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno                     

z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                    

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/59/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 22/1/3.2/2017 łącznie uzyskał 26 punktów co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy             

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno                  

z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                   

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/60/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 23/1/3.2/2017 łącznie uzyskał 29 punktów co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy             

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno                 

z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała              

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/61/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 24/1/3.2/2017 łącznie uzyskał 29 punktów co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy             

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno               

z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała            

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/62/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 25/1/3.2/2017 łącznie uzyskał 24 punkty co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy             

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno                     

z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                  

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 
 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/63/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Po podjęciu poszczególnych uchwał, Przewodnicząca Rady sporządziła listę zatwierdzającą wyniki 

oceny operacji pod kątem spełnienia kryteriów wyboru operacji LSR ustalając ich kolejność według 

liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru operacji, która stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. 
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NABÓR: 1/3.3/2017 
 

Wniosek nr 1/1/3.3/2017 łącznie uzyskał 13 punktów co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy             

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno              

z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 

 
Wykluczenia: Andrzej Igielski, Alicja Mazur, Włodzimierz Siemieniuk, Ryszard Szostak 

W związku z wykluczeniem się z oceny wniosku Przewodniczącej Rady, Pani Alicja Mazur 

przekazała głos Zastępcy Przewodniczącej Pani Hannie Formela, której powierzono 

przeprowadzenie głosowania dotyczącego przedmiotowego wniosku. Po opuszczeniu sali                   

przez osoby nie mogące brać udziału w glosowaniu H. Formela poddała pod głosowanie uchwałę              

w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru operacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 11 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 4 
 

Uchwała nr V/64/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 2/1/3.3/2017 łącznie uzyskał 18 punktów co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy na 

członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno z 

dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Kolorem zielonym oznaczono opiniujących członków Rady. 

Wykluczenia: Andrzej Igielski, Andrzej Sela, Włodzimierz Siemieniuk, Ryszard Szostak,  

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                      

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 11 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 4 
 

Uchwała nr V/65/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 3/1/3.3/2017 łącznie uzyskał 15 punktów co stanowi średnią arytmetyczną sumy 

punktów z dwóch kart ocen wypełnionych przez opiniujących operację członków Rady, zatem 

kolejno dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów zważywszy              

na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni zarówno                     

z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Marian Regliński, Włodzimierz Siemieniuk, Ryszard Szostak 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w glosowaniu A. Mazur poddała                       

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Głosowanie: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 3 
 

Uchwała nr V/66/2017 w sprawie wyników oceny operacji pod kątem spełniania kryteriów wyboru 

operacji Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 
 

Po podjęciu poszczególnych uchwał, Przewodnicząca Rady sporządziła listę zatwierdzającą wyniki 

oceny operacji pod kątem spełnienia kryteriów wyboru operacji LSR ustalając ich kolejność według 

liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełnienia kryteriów wyboru operacji, która stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu. 
 

Wybór operacji do dofinansowania w ramach LSR 
 

Po podjęciu poszczególnych uchwał w każdym z naborów, Przewodnicząca Rady sporządzała listę 

wyboru operacji do dofinansowania ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów                 

w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru operacji. W przypadku uzyskania podczas oceny, 

jednakowej ilości punktów przez dwa lub więcej wniosków o dofinansowanie operacji, o kolejności 

na liście operacji ocenionych decydował wyrażony procentowo wyższy udział kwoty wkładu 

własnego do wartości kosztów kwalifikowalnych wniosków o dofinansowanie. W przypadku, gdy % 

udział kwoty wkładu własnego jest równy w dwóch lub więcej wnioskach, decyduje kolejność 

złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

NABÓR: 1/3.1/2017 
 

Wniosek nr 1/1/3.1/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                   

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                    

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/67/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR              

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Po podjęciu poszczególnych uchwał, Przewodnicząca Rady sporządziła listy zatwierdzające operacje 

wybrane do dofinansowania i nie wybrane do dofinansowania w ramach danego naboru wniosków, 

które stanowią kolejno załącznik 13a i 13 b do protokołu. W liście operacji wybranych                         

do dofinansowania wskazane zostało, które z nich mieszczą się w ramach limitu dostępnych 

środków i te, które nie mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków. 
 

 

NABÓR: 1/3.2/2017 
 

Wniosek nr 10/1/3.2/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                       

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk, Jarosław Stencel 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w glosowaniu A. Mazur poddała                    

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 2 
 

Uchwała nr V/68/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR               

LGR Kaszuby Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

 

Wniosek nr 13/1/3.2/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                      

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała              

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/69/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR              

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

 

Wniosek nr 7/1/3.2/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                      

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk  

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                    

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/70/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR             

LGR Kaszuby  została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 24/1/3.2/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                     

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/71/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR             

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 6/1/3.2/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                        

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                     

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/72/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR             

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 18/1/3.2/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                      

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Andrzej Igielski, Katarzyna Kloska, Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w glosowaniu A. Mazur poddała                    

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie: 

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 3 
 

Uchwała nr V/73/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR              

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 23/1/3.2/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                    

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w glosowaniu A. Mazur poddała                     

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/74/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR             

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 17/1/3.2/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                      

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
 



71 

 

 
Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w glosowaniu A. Mazur poddała                 

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/75/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR             

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 12/1/3.2/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                     

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 

 



72 

 

 
Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w glosowaniu A. Mazur poddała                   

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/76/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR              

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 22/1/3.2/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                     

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/77/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR                  

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 4/1/3.2/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                       

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                      

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/78/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR            

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 2/1/3.2/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                  

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/79/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR            

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 3/1/3.2/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                      

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                  

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/80/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR             

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 8/1/3.2/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                    

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 



77 

 

 
Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                   

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/81/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR          

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 9/1/3.2/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                        

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w glosowaniu A. Mazur poddała                    

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/82/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR              

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 21/1/3.2/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                   

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w glosowaniu A. Mazur poddała                   

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/83/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR               

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 25/1/3.2/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                   

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w glosowaniu A. Mazur poddała                

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/84/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR                  

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 15/1/3.2/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                    

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                    

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/85/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR             

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 19/1/3.2/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR               

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w glosowaniu A. Mazur poddała                     

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 
 

Uchwała nr V/86/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR 

Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 16/1/3.2/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                             

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk, Jarosław Stencel 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała              

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie: 

Za: 13 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 2 

Uchwała nr V/87/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR                

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 11/1/3.2/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                    

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                   

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie: 

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 

Uchwała nr V/88/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR              

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Wniosek nr 20/1/3.2/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                      

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 

 
 

Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w glosowaniu A. Mazur poddała                    

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie:  

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 

Uchwała nr V/89/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR              

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
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Wniosek nr 1/1/3.2/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                       

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 

 

 
Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                 

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie:  

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 

Uchwała nr V/90/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR             

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
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Wniosek nr 14/1/3.2/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                    

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
 

 
 

Wykluczenia: Włodzimierz Siemieniuk 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w glosowaniu A. Mazur poddała                 

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie:  

Za: 14 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 1 

 

Uchwała nr V/91/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR                

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
 

Po podjęciu poszczególnych uchwał, Przewodnicząca Rady sporządziła listy zatwierdzające operacje 

wybrane do dofinansowania i niewybrane do dofinansowania w ramach danego naboru wniosków, 

które stanowią kolejno załącznik 14a i 14b do protokołu. W liście operacji wybranych                      

do dofinansowania wskazane zostało, które z nich mieszczą się w ramach limitu dostępnych 

środków i te, które nie mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków. 
 

 

NABÓR: 1/3.3/2017 

 

Wniosek nr 2/1/3.3/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                       

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 
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Wykluczenia: Andrzej Igielski, Andrzej Sela, Włodzimierz Siemieniuk, Ryszard Szostak 

Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w glosowaniu A. Mazur poddała                    

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie:  

Za: 11 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 4 

 

Uchwała nr V/92/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR               

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 3/1/3.3/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR                         

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 

 

 
Wykluczenia: Marian Regliński, Włodzimierz Siemieniuk, Ryszard Szostak 
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Po opuszczeniu sali przez osoby nie mogące brać udziału w głosowaniu A. Mazur poddała                    

pod głosowanie uchwałę w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR 

LGR Kaszuby: 

Głosowanie:  

Za: 12 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 3 

 

Uchwała nr V/93/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR              

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 

 

Wniosek nr 1/1/3.3/2017 został uznany za wybrany do dofinansowania w ramach LSR               

LGR Kaszuby więc dokonano analizy faktycznego składu Rady  na podstawie rejestru interesów 

zważywszy na członków Rady, którzy na podstawie deklaracji bezstronności zostali wykluczeni 

zarówno z dokonywania opinii jak i glosowania. W/w analiza przedstawia się następująco: 

 

 
 

Wykluczenia: Andrzej Igielski, Alicja Mazur, Włodzimierz Siemieniuk, Ryszard Szostak 

W związku z wykluczeniem się z oceny wniosku Przewodniczącej Rady, Pani Alicja Mazur 

przekazała głos Zastępcy Przewodniczącej Pani Hannie Formela, której powierzono 

przeprowadzenie głosowania dotyczącego przedmiotowego wniosku. Po opuszczeniu sali przez 

osoby nie mogące brać udziału w glosowaniu H. Formela poddała pod głosowanie uchwałę                        

w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Kaszuby: 

Głosowanie:  

Za: 11 

Przeciw: 0 

Wstrzymało się: 0 

Nie brało udziału w głosowaniu: 4 

 

Uchwała nr V/94/2017 w sprawie  wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR             

LGR Kaszuby została przyjęta jednogłośnie. 
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