
 

 

 
 

Protokół z Posiedzenia Rady  

Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa Działania  

23.02.2022 r., Ciechanów 

W dniu 23.02.2022 r. w Ciechanowie odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy - 
Lokalna Grupa Działania dotyczące naborów: nr 1/2022, 2/2022, 3/2022. Nabory dotyczyły wniosków o 

przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji własnych" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".  

Wnioski składać można było  od dnia 10.01.2022 do dnia 25.01.2022 r. w biurze Stowarzyszenia Społecznej 

Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie. 

Rodzaj operacji Limit środków [zł] i euro 

1/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej Limit dostępnych środków w naborze 

wynosi 249 902,30 EURO, co przy kursie 

4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 

999 609,20 zł 

 

  

2/2022 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej  i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej 

- nowe miejsca integracji społecznej oraz poprawa stanu 

i wyposażenia obiektów już funkcjonujących 

Limit dostępnych środków w naborze 

wynosi 177 566,84 EURO, co przy 

kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną 

kwotę 710 267,36 zł 

3/2022 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 

- Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury 

turystycznej 

Limit dostępnych środków w naborze 

wynosi 149 393,84 EURO, co przy 

kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną 

kwotę 597 575,36 zł 

 

 
 

  

 

23.02.2022 r. 



Ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. 

Otwarcia Posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady - Pan Andrzej Długołęcki. Zaproponował wybór 

protokolanta, którym jednogłośnie została pani Izabela Czartoryska. 
Ocenianie robocze wniosków odbywało się za pomocą programu do oceny wniosków. Każdy z członków posiada 

swój login i hasło za pomocą, których loguje się i dokonuje oceny. Głosowanie dla wniosków z aktualnego naboru 

w ramach aplikacji było ograniczone czasowo i trwało od 01.02.2022 r. do 23.02.2022 r. (do czasu zatwierdzenia 
oceny przez Członka Rady na Posiedzeniu). 

 

W obradach w dniu 23.02.2022 r.  udział wzięło 15 członków Rady - lista obecności  stanowi załącznik nr  1. 

Przewodniczący ogłosił iż obrady są prawomocne, wg listy obecności obecnych było 3 członków z sektora 
publicznego (20 % głosów),5 członków z sektora gospodarczego (33,33% głosów) oraz 7 członków z sektora 

społecznego (46,67 % głosów) – na podstawie przynależności do sektorów. Rozłożenie grup interesów-5 

przedstawicieli władzy publicznej czyli 33,33%  ( na podstawie złożonych rejestrów grup interesów) .Została 
przeprowadzona  Weryfikacja powiązań z Wnioskodawcą. Weryfikacja powiązań osobowych i kapitałowych 

członków rady (organu decyzyjnego) LGD z wnioskodawcami została prowadzona również przy użyciu baz 

danych osobowych CEiDG, KRS., oraz na podstawie wydruków z Biuletynu Informacji Publicznej dotyczących 

aktualnych składów Rad Gmin i włodarzy oceniających operacje w naborach  01/2022,2/2022,3/2022, które 
stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 
Na posiedzeniu obecni byli również  Sylwia Sańko  – Kierownik  Biura LGD oraz Prezes Zarządu – Jarosław 

Stefański 

 

Ad.2. Wybór dwóch Członków Rady do składu Komisji skrutacyjnej. 

W kolejnym punkcie przystąpiono do wyboru Sekretarzy posiedzenia. Zgodnie z Regulaminem, członkowie Rady 
wybrali dwóch Sekretarzy, stanowiących jednocześnie Komisję Skrutacyjną, której obowiązkiem było obliczanie 

wyników głosowań. Na Sekretarzy zgłoszono kandydatury pani Zofii Leszczyńskiej, oraz pana Tomasza 

Poniewskiego. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. Kandydatury zostały poddane pod głosowanie jawne: 
- 2 osoby wstrzymały się; 

- 13 osób było za (Uchwała nr I/1/22). 

Na Przewodniczącą Komisji wybrano jednogłośnie panią Zofię Leszczyńską.  

 

Ad. 3. Wybór Komisji ds. prawidłowości  oceny operacji w ramach ,,Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”   

 

Zgodnie z § 15 Regulaminu Rady oraz zapisami w LSR powołano Komisję ds. prawidłowości  oceny operacji w 
ramach ,,Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”, której zadaniem będzie monitorowanie prawidłowości przebiegu 

procesu oceny operacji i ich wyboru z punktu widzenia obowiązującego prawa i zgodności z dokumentami 

programowymi. Ponadto zadaniem Komisji będzie kontrola prawidłowości dokumentacji i jej zgodności formalnej. 

Do składu Komisji zaproponowano kandydatury następujących osób: Bożeny Robakiewicz, Zofii Leszczyńskiej i 
Joanny Hajdas. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę.  

Za przyjęciem kandydatur głosowało 12 osób spośród 15 uprawnionych do głosowania (trzy osoby wstrzymały się 

od głosu) - (Uchwała nr I/2/22). Wobec powyższego na członków Komisji wybrano zaproponowane osoby. 
 

Ad.4. Przyjęcie porządku obrad 

Proponowany porządek posiedzenia przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. 

2. Wybór dwóch Członków Rady do składu komisji skrutacyjnej. 



3. Wybór Komisji ds. prawidłowości oceny operacji w ramach "Wdrażania lokalnych strategii 

rozwoju". 

4. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

5. Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności oraz wyłączenie z 

dokonywania oceny operacji. 

6. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej, zgodności operacji z LSR oraz zgodności z 

Programem wniosków złożonych w naborach nr 1/2022, 2/2022, 3/2022 

7. Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków złożonych w naborze nr 1/2022, 

2/2022, 3/2022 

8. Zapytania i wolne wnioski. 

9. Zamknięcie posiedzenia. 
 

Członkowie Rady jednogłośnie zaakceptowali porządek posiedzenia (Uchwała nr I/3/22). 

 

Ad. 5 Złożenie przez Członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności oraz wyłączenie z dokonywania 

oceny operacji.  

Członkowie Rady wypełnili deklaracje bezstronności oraz rejestr interesów członków Rady – Identyfikacja 

charakteru powiązań z wnioskodawcami (Karta rejestru interesu członka Rady). Do każdego wniosku wypełniono 

także kartę Ustalenie zachowania warunków przewidzianych w przepisach prawa w procedurze oceny i wyboru 

operacji oraz ustalaniu kwoty wsparcia. Jednogłośnie podjęto Uchwałę nr I/4/22 w sprawie  wykluczenia z 

głosowania dotyczącego oceny operacji w ramach ,,Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”  Członków Rady 

niepozostających bezstronnych w swej ocenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nazwisko i imię członka  

Rady LGD 
Numer wniosku z rejestru  /  Wnioskodawca /Tytuł operacji 

 Nowakowski Rafał SSSLGD2.1.1/2/6/2022 Ochotnicza Straż Pożarna w Wróblewie/Wsparcie aktywizacji 
społecznej poprzez remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wróblewo 

Przybyłkiewicz  

Daniel 
SSSLGD.2.1.1/2/10/2022  Gmina Glinojeck Przebudowa budynku pełniącego funkcje 

społeczno-kulturalne w miejscowości Wkra gm. Glinojeck 

SSSLGD.2.1.1/2/11/2022  Gmina Glinojeck Przebudowa budynku pełniącego funkcje 

społeczno-kulturalne w miejscowości Budy Rumockie gm. Glinojeck 
Robakiewicz Bożena 

SSSLGD.1.1.1/3/4/2022 Towarzystwo Rozwoju Gminy Strzegowo Szlak turystyczno-

historyczny okolic Niedzborza 

SSSLGD.2.1.1/2/10/2022  Gmina Glinojeck Przebudowa budynku pełniącego funkcje 

społeczno-kulturalne w miejscowości Wkra gm. Glinojeck 

SSSLGD.2.1.1/2/11/2022  Gmina Glinojeck Przebudowa budynku pełniącego funkcje 

społeczno-kulturalne w miejscowości Budy Rumockie gm. Glinojeck 
Zalewska Renata SSSLGD.2.1.1/2/8/2022 Ochotnicza Straż Pożarna w Turzy Małej Modernizacja świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Turza Mała w Gminie Lipowiec Kościelny 
Kwiatkowski Piotr SSSLGD.1.1.1/3/5/2022 Powiat Żuromiński  INTERAKTYWNE MINI ZOO- II ETAP 



Poniewski Tomasz SSSLGD.1.1.1/3/5/2022 Powiat Żuromiński  INTERAKTYWNE MINI ZOO 

Wólf Anna SSSLGD.1.1.1/3/5/2022 Powiat Żuromiński  INTERAKTYWNE MINI ZOO 

Hajdas Joanna SSSLGD.1.1.1/3/5/2022 Powiat Żuromiński  INTERAKTYWNE MINI ZOO 

 

 

Ad. 6. Przedstawienie wyników weryfikacji wstępnej, zgodności operacji z LSR oraz zgodności z Programem 

wniosków złożonych w naborach nr  1/2022, 2/2022,3/2022. 

 

Przed przystąpieniem do oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru Biuro LGD dokonało weryfikacji 

wniosków. Weryfikacja operacji przeprowadzona została przez dwóch pracowników biura – weryfikującego i 
sprawdzającego. Wynik weryfikacji oceny wniosku dokonany został na karcie weryfikującej wniosku stanowiącej 

w załącznik nr 3 do Procedury w części A Karty. Wnioski, które przeszły pozytywnie weryfikację podlegały 

następnie ocenie zgodności operacji z LSR i Programem.  

Wynik oceny zgodności operacji z LSR, w tym zgodności z Programem dokonany był na karcie stanowiącej 
załącznik 3 do Procedury w części B Karty.  

W wyniku weryfikacji 20 złożonych wniosków w ramach naboru nr 1/2022  przeszło pozytywnie ocenę operacji z 

LSR i Programem. 2 złożone w ramach tego naboru  wnioski nie przeszły oceny w części B : Ocena zgodności 
operacji z LSR (PROW). 

W wyniku weryfikacji 11 złożonych wniosków w ramach naboru nr 2/2022  przeszło pozytywnie ocenę operacji z 

LSR i Programem. 
W wyniku weryfikacji 5 złożonych wniosków w ramach naboru nr 3/2022  przeszło pozytywnie ocenę operacji z 

LSR i Programem. 

 

 W związku z powyższym w następnej kolejności odbyła  się na Posiedzeniu ocena operacji pod kątem zgodności z 
lokalnymi kryteriami wyboru. Członkowie Rady dokonali oceny elektronicznej w programie EOW. 

 

Ad. 7. Ocena zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru wniosków złożonych w naborze nr  1/2022, 
2/2022,3/2022. 

Procedura głosowania odbyła się zgodnie z Procedurą oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwot 

wsparcia. Głosowanie przebiegało w następującej kolejności: 

- weryfikacja wniosku (część A Karty oceny wniosku i wyboru  operacji o udzielenie wsparcia) 
- ocena zgodności operacji z LSR i Programem (część B Karty oceny wniosku i wyboru  operacji o udzielenie 

wsparcia) 

- ocena zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (karta oceny wg lokalnych kryteriów wyboru) 

 

 

 

 

NABÓR NR 1/2022 

Przewodniczący Rady  przystąpił do omówienia poszczególnych wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2022 

na działanie: PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zakres tematyczny określony jest w 
(§2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.) 

  

W ramach naboru wpłynęły 22 wnioski: 
 



Wniosek nr: SSSLGD.3.1.1/1/1/2022 

Tytuł operacji: 
Otwarcie innowacyjnej firmy świadczącej usługi odnawianie powierzchni takich 
materiałów jak stal, drewno, kamień, technologią sodowania oraz piaskowania i 

śrutowania. 
Wnioskodawca: Truszczyński Jacek 

Nr 
identyfikacyjny: 

079062756 

Kwota pomocy: 60 000,00 
 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 
Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:               15 

Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:  15 
Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:        0 

 
Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/5/22) 

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 

dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  42 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  
Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 60 000,00 zł. 

Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/6/22) 

 
Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 46,67 % 

sektor gospodarczy: 33,33  % 

sektor publiczny: 20 % 
 

Wniosek nr: SSSLGD.3.1.1/1/2/2022 

Tytuł operacji: 
Podjęcie działalności gospodarczej w branży elektrycznej oraz montaż 

odnawialnych źródeł energii 
Wnioskodawca: MARANOWSKI SEBASTIAN 

Nr identyfikacyjny: - 
Kwota pomocy: 60 000,00 

 
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 

Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:               15 
Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:  15 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:        0 

 
Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/7/22) 

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 

dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  52 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 
wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 60 000,00 zł. 

Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/8/22) 
Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 46,67 % 



sektor gospodarczy: 33,33  % 
sektor publiczny: 20 % 

 

Wniosek nr: SSSLGD.3.1.1/1/3/2022 

Tytuł operacji: 
Utworzenie nowoczesnego FitnessClub'u „FitnessClub - Maciej 

Błaszkowski 
Wnioskodawca: BŁASZKOWSKI MACIEJ 

Nr identyfikacyjny: 079047505 
Kwota pomocy: 60 000,00 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 
Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:               15 

Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:  15 
Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:        0 

 
Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/9/22) 

 

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 

dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  42 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 
wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 60 000,00 zł. 

Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/10/22) 
Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 46,67 % 

sektor gospodarczy: 33,33  % 

sektor publiczny: 20 % 
 

Wniosek nr: SSSLGD.3.1.1/1/4/2022 

Tytuł operacji: 
  

BEE WAX AROMA 
Wnioskodawca: STACHYRA EWA 

Nr identyfikacyjny: - 
Kwota pomocy: 60 000,00 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 

Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:               15 
Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:  15 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:        0 
 

Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/11/22) 

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 

dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  56 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 
wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 60 000,00 zł. 

Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/12/22) 
Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 46,67 % 

sektor gospodarczy: 33,33  % 



sektor publiczny: 20 % 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Wniosek nr: SSSLGD.3.1.1/1/5/2022 

Tytuł operacji: 
Operacja polegająca na utworzeniu nowego mikroprzedsiębiorstwa- ART 

FOTO Jacek Kotarski 

Wnioskodawca: 
KOTARSKI JACEK 

Nr identyfikacyjny: 079065784 
Kwota pomocy: 60 000,00 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 

Ocena wniosku: 
Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:               15 

Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:  15 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:        0 
 

Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/13/22) 

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 
dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  42 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 60 000,00 zł. 
Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/14/22) 

Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 46,67  % 

sektor gospodarczy: 33,33  % 
sektor publiczny: 20,00 % 

 

 

Wniosek nr: SSSLGD.3.1.1/1/6/2022 
Tytuł operacji: ELECTRO-SAFE ADAM JACKOWSKI 

Wnioskodawca: 
JACKOWSKI ADAM 

Nr identyfikacyjny: 079031452 
Kwota pomocy: 60 000,00 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 

Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:               15 

Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:  15 
Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:        0 

 
Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/15/22) 



 
Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 

dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała 42 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 60 000,00 zł. 
Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/16/22) 

Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 46,67  % 
sektor gospodarczy: 33,33  % 

sektor publiczny: 20,00 % 

 
 

 

 

 
 

 

 

Wniosek nr: SSSLGD.3.1.1/1/7/2022 
TYTUŁ OPERACJI: Utworzenie firmy oferującej usługi szkoleniowe i marketingowe 

Wnioskodawca: 
Kuchalska Natalia 

Nr identyfikacyjny: 079051730 
Kwota pomocy: 60 000,00 

 

 
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 

Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:               15 
Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:  15 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:        0 

 
Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/17/22) 

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 

dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała 48 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 
wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 60 000,00 zł. 

Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/18/22) 

Procentowy rozkład parytetów: 
sektor społeczny: 46,67  % 

sektor gospodarczy: 33,33  % 

sektor publiczny: 20,00 % 
 

Wniosek nr: SSSLGD.3.1.1/1/8/2022 
Tytuł operacji: Gabinet tlenoterapii hiperbarycznej 

Wnioskodawca: 
Piotrowska Julita 

Nr identyfikacyjny: - 
Kwota pomocy: 60 000,00 



Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 
Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:              1 5 

Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:  15 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 
Wykluczyło się:        0 

 

Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/19/22) 
Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 

dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  46 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  
Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 60 000,00 zł. 

Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/20/22) 

Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny:  46,67  % 
sektor gospodarczy: 33,33  % 

sektor publiczny: 20,00 % 

 

Wniosek nr: SSSLGD.3.1.1/1/9/2022 
Tytuł operacji: Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie brukarstwa tradycyjnego.  

Wnioskodawca: 
Rochoń Wiktor 

Nr identyfikacyjny: 079083923 
Kwota pomocy: 60 000,00 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 

Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:               15 

Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:  15 
Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:        0 

 
Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/21/22) 

 

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 
dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  38 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako niemieszcząca się w limicie środków.  

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 60 000,00 zł. 

Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/22/22) 
Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 46,67  % 

sektor gospodarczy: 33,33  % 
sektor publiczny: 20,00 % 

 

 

Wniosek nr: SSSLGD.3.1.1/1/10/2022 

Tytuł operacji: 
Utworzenie nowego przedsiębiorstwa świadczącego usługi wypożyczania 

ekologicznych urządzeń do czyszczenia i dezynfekcji 

Wnioskodawca: 
KALISZ KLAUDIA 

Nr identyfikacyjny: 079065855 
Kwota pomocy: 60 000,00 



Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 
Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:               15 

Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:  15 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 
Wykluczyło się:        0 

 

Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/23/22) 
Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 

dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  42 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  
Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 60 000,00 zł. 

Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/24/22) 

Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 46,67  % 
sektor gospodarczy: 33,33  % 

sektor publiczny: 20,00 % 

 
 

Wniosek nr: SSSLGD.3.1.1/1/11/2022 

Tytuł operacji: 
Uruchomienie innowacyjnej działalności gospodarczej zajmującej się produkcją, 

naprawą oraz renowacją głośników i sprzętu z drewna, mebli, noży, a także 

projektowaniem i wykonywaniem elementów i konstrukcji spawnych. 

Wnioskodawca: 
KAMIŃSKI FILIP 

Nr identyfikacyjny: 064534353 
Kwota pomocy: 60 000,00 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 

Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:               15 
Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:  15 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:        0 
 

Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/25/22) 

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 

dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  50 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 
wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 60 000,00 zł. 

Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/26/22) 
Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 46,67  % 

sektor gospodarczy: 33,33  % 
sektor publiczny: 20,00 % 

 

Wniosek nr: SSSLGD.3.1.1/1/12/2022 
Tytuł operacji: PSZCZELA MANUFAKTURA 

Wnioskodawca: 
LEMAŃSKI ROBERT 

Nr identyfikacyjny: 071813012 
Kwota pomocy: 60 000,00 



Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 
Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:               15 

Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:  15 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 
Wykluczyło się:        0 

 

Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/27/22) 
 

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 

dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  48 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 
wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 60 000,00 zł. 

Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/28/22) 

Procentowy rozkład parytetów: 
sektor społeczny: 46,67  % 

sektor gospodarczy: 33,33  % 

sektor publiczny: 20,00 % 
 

 

Wniosek nr: SSSLGD.3.1.1/1/13/2022 
Tytuł operacji: Otwarcie innowacyjnej firmy - Dom Strachu 

Wnioskodawca: 
Domżalski Mateusz 

Nr identyfikacyjny: 068919382 
Kwota pomocy: 60 000,00 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 

Ocena wniosku: 
Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:               15 

Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:  15 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 
Wykluczyło się:        0 

 

Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/29/22) 
 

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 

dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  42 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  
Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 60 000,00 zł. 

Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/30/22) 

Procentowy rozkład parytetów: 
sektor społeczny: 46,67  % 

sektor gospodarczy: 33,33  % 

sektor publiczny: 20,00 % 

 
 

Wniosek nr: SSSLGD.3.1.1/1/14/2022 

Tytuł operacji:  
Otwarcie działalności gospodarczej oferującej usługi 

serwisu ogumienia i drobnych napraw pojazdów przy 

uzyciu nowoczesnych maszyn na obszarze LGD  
 



Wnioskodawca: 
Łoczkowski Damian 

Nr identyfikacyjny: 079079275 
Kwota pomocy: 60 000,00 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 

Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:               15 
Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:  15 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:        0 
 

Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/31/22) 

 

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 
dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  26 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako niemieszcząca się w limicie środków.  

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 60 000,00 zł. 
Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/32/22) 

Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 46,67  % 
sektor gospodarczy: 33,33  % 

sektor publiczny: 20,00 % 

 

 
 

Wniosek nr: SSSLGD.3.1.1/1/15/2022 

Tytuł operacji: 
Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w  

zakresie świadczenia usług gastronomicznych 

Wnioskodawca: 
Marcinkowska Edyta 

Nr identyfikacyjny: - 
Kwota pomocy: 60 000,00 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 

Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:               15 
Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:  15 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:        0 
 

Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/33/22) 

 

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 
dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  50 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 60 000,00 zł. 
Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/34/22) 

Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 46,67  % 
sektor gospodarczy: 33,33  % 

sektor publiczny: 20,00 % 

 



 

Wniosek nr: SSSLGD.3.1.1/1/16/2022 

Tytuł operacji: 
Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia mobilnych usług 

kosmetycznych i kosmetologicznych 

Wnioskodawca: 
RATKA PATRYCJA 

Nr identyfikacyjny: - 
Kwota pomocy: 60 000,00 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 
Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:               15 

Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:  15 
Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:        0 

 

Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/35/22) 
Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 

dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  42 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  
Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 60 000,00 zł. 

Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/36/22) 

Procentowy rozkład parytetów: 
sektor społeczny: 46,67  % 

sektor gospodarczy: 33,33  % 

sektor publiczny: 20,00 % 

 

Wniosek nr: SSSLGD.3.1.1/1/17/2022 
Tytuł operacji: Utworzenie działalności gospodarczej - Pracownia ceramiki i rzemiosła Dzbany 

Wnioskodawca: 
OLSZEWSKI BARTOSZ 

Nr identyfikacyjny: 079085622 
Kwota pomocy: 60 000,00 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 

Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:               15 
Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:  15 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:        0 

 
Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/37/22) 

 

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 
dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  56 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 60 000,00 zł. 

Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/38/22) 
Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 46,67  % 

sektor gospodarczy: 33,33  % 
sektor publiczny: 20,00 % 

 



 

Wniosek nr: SSSLGD.3.1.1/1/18/2022 
Tytuł operacji: Utworzenie firmy oferującej mobilne usługi fotograficzne i filmowania 

Wnioskodawca: 
KRUSZEWSKI KRYSTIAN 

Nr identyfikacyjny: 078786083 
Kwota pomocy: 60 000,00 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 

Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:               15 

Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:  15 
Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:        0 

 
Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/39/22) 

 

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 

dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  40 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 
wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 60 000,00 zł. 

Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/40/22) 
Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 46,67  % 

sektor gospodarczy: 33,33  % 
sektor publiczny: 20,00 % 

 

Wniosek nr: SSSLGD.3.1.1/1/19/2022 

Tytuł operacji: 
Utworzenie profesjonalnej wypożyczalni sprzętu obsługi imprez 

okolicznościowych 

Wnioskodawca: 
WISNIEWSKA LIDIA 

Nr identyfikacyjny: - 
Kwota pomocy: 60 000,00 

 

 
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 

Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:               15 

Ilość głosów uznających wniosek za niezgodny z LSR i Programem:  15 
Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:        0 

 
Operacja została uznana za niezgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/41/22) 

Operacja nie spełniła warunków weryfikacji wstępnej, co skutkowało brakiem dalszego rozpatrzenia wniosku. 

Operacja  została uznana za  nie zgodną z LSR i Programem. Brak rekomendacji do dofinansowania. 

 
Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 46,67  % 

sektor gospodarczy: 33,33  % 
sektor publiczny: 20,00 % 

 



 

Wniosek nr: SSSLGD.3.1.1/1/20/2022 
Tytuł operacji: HB ELEKTRO – USŁUGI I POMIARY ELEKTRYCZNE HUBERT BUGOWSKI 

Wnioskodawca: 
BUGOWSKI HUBERT 

Nr identyfikacyjny: - 
Kwota pomocy: 60 000,00 

 

 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 

Ocena wniosku: 
Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:               15 

Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:  15 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 
Wykluczyło się:        0 

 

Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/42/22) 

 
Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 

dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  26 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako niemieszcząca się w limicie środków.  
Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 60 000,00 zł. 

Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/43/22) 

Procentowy rozkład parytetów: 
sektor społeczny: 46,67  % 

sektor gospodarczy: 33,33  % 

sektor publiczny: 20,00 % 

 
 

Wniosek nr: SSSLGD.3.1.1/1/21/2022 

Tytuł operacji: 

Rozpoczęcie działalności firmy programistycznej tworzącej platformy sprzedaży 

produktów regionalnych wraz ze stworzeniem i rozwijaniem innowacyjnej aplikacji 

ułatwiającej zmniejszenie marnowania żywności i ilości odpadów produkowanych 

przez gospodarstwa domowe oraz wspomagające ich odpowiednią segregację i 

recykling. 

Wnioskodawca: 
KAMIŃSKA ANNA 

Nr identyfikacyjny: - 
Kwota pomocy: 60 000,00 

 

 
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 

Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:               15 
Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:  15 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:        0 

 
Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/44/22) 

 



Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 
dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  40 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako niemieszcząca się w limicie środków.  

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 60 000,00 zł. 

Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/45/22) 
Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 46,67  % 

sektor gospodarczy: 33,33  % 
sektor publiczny: 20,00 % 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Wniosek nr: SSSLGD.3.1.1/1/22/2022 
Tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą ;;Zielonia kwiaciarnia ANI” 

Wnioskodawca: 
BONISŁAWSKA ANNA 

Nr identyfikacyjny: - 
Kwota pomocy: 60 000,00 

 

 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 
Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:               15 

Ilość głosów uznających wniosek za niezgodny z LSR i Programem:  15 
Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:        0 

 
Operacja została uznana za niezgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/46/22) 

Operacja nie spełniła warunków weryfikacji wstępnej, co skutkowało brakiem dalszego rozpatrzenia wniosku. 

Operacja  została uznana za  nie zgodną z LSR i Programem. Brak rekomendacji do dofinansowania. 

 
Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 46,67  % 

sektor gospodarczy: 33,33  % 
sektor publiczny: 20,00 % 

 

 

Utworzono listę operacji zgodnych z ogłoszeniem i Lokalną Strategią Rozwoju ( I/47/22) 

Utworzono listę operacji niezgodnych z ogłoszeniem i Lokalną Strategią Rozwoju ( I/48/22) 

 

Utworzono listę operacji wybranych w ramach naboru nr 1/2022. ( I/49/22)  

Utworzono listę operacji niewybranych w ramach naboru nr 1/2022. ( I/50/22)  

 

 



Na podstawie zbiorczych wyników z przeprowadzonych głosowań utworzono listę rankingową dla naboru  nr 
1/2022.  

 

 

 

NABÓR NR 2/2022 

Przewodniczący Rady  przystąpił do omówienia poszczególnych wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/2022  

na działanie: Budowa, przebudowa ogólnodostępnej  i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej Zakres tematyczny określony jest w (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 

2015 r., poz. 1570 z późn. zm.) Rodzaj operacji: Liczba  nowych miejsc integracji społecznej oraz poprawa 

stanu i wyposażenia obiektów już funkcjonujących 

W ramach naboru wpłynęło  11 wniosków: 

Wniosek nr: SSSLGD.2.1.1/2/1/2022 
Tytuł operacji: Parafialne miejsce integracji międzypokoleniowej w Strzegowie 

Wnioskodawca: Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Anny w Strzegowie 
Nr identyfikacyjny: 072717021 

Kwota pomocy: 50 000,00 
 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 

Ocena wniosku: 
Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:   15 

Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:   15 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:         0 
 

Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/51/22) 

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 
dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała 55  pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 50 000 zł. 
Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/52/22) 

Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 46,67 % 

sektor gospodarczy: 33,33 % 
sektor publiczny: 20 % 

 

 

Wniosek nr: SSSLGD.2.1.1/2/2/2022 
Tytuł operacji: Niedzborskie miejsce rekreacyjne w Strefie Aktywnego Wypoczynku. 

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Niedzborzu 
Nr identyfikacyjny: 071808376 

Kwota pomocy: 50 000,00 
 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 

 
 

Ocena wniosku: 



Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:   15 
Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:   15 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:         0 

 
Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/53/22) 

 

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 
dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  60 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 50 000,00 zł. 
Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/54/22 ) 

Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 46,67 % 

sektor gospodarczy: 33,33 % 
sektor publiczny: 20 % 

 

 

Wniosek nr: SSSLGD.2.1.1/2/3/2022 

Tytuł operacji: 
STWORZENIE NOWEGO MIEJSCA REKREACJI ORAZ EDUKACJI 

EKOLOGICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUMOKA 
Wnioskodawca: KOŁO ŁOWIECKIE NR 3 ,,ŁOŚ" 

Nr identyfikacyjny: 079061841 
Kwota pomocy: 50 000,00 

 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 

Ocena wniosku: 
Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:   15 

Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:   15 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 
Wykluczyło się:         0 

 

Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/55/22) 
 

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 

dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  70 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  
Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 50 000,00 zł. 

Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/56/22) 

Procentowy rozkład parytetów: 
sektor społeczny: 46,67 % 

sektor gospodarczy: 33,33 % 

sektor publiczny: 20 % 
 

 

Wniosek nr: SSSLGD.2.1.1/2/4/2022 

Tytuł operacji: KLUB MUZYCZNY PRZY OSP ZIELUŃ  
 

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Zieluniu 
Nr identyfikacyjny: 067291725 

Kwota pomocy: 50 000,00 



 
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 

 

 

Ocena wniosku: 
Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:   15 

Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:   15 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 
Wykluczyło się:         0 

 

Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/57/22) 
 

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 

dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  50 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  
Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi:  50 000,00 zł. 

Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/58/22) 

Procentowy rozkład parytetów: 
sektor społeczny: 46,67 % 

sektor gospodarczy: 33,33 % 

sektor publiczny: 20 % 
 

Wniosek nr: SSSLGD.2.1.1/2/5/2022 

Tytuł operacji: 
   Zagospodarowanie terenu na funcję rekreacyjno - wypoczynkową w 

Sadłowie 
Wnioskodawca: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SADŁOWIE - 

Nr identyfikacyjny: 79075436 
Kwota pomocy: 50 000,00 

 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 
Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:   15 

Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:   15 
Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:         0 

 

Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/59/22) 
 

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 

dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  55 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 
wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi:  50 000,00 zł. 

Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/60/22) 
Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 46,67 % 

sektor gospodarczy: 33,33 % 

sektor publiczny: 20 % 
 

 

Wniosek nr: SSSLGD.2.1.1/2/6/2022 



Tytuł operacji: 
Wsparcie aktywizacji społecznej poprzez remont budynku świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Wróblewo 
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Wróblewie 

Nr identyfikacyjny: - 
Kwota pomocy: 49 700,00 

 
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 14 

Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:   14 
Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:   14 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:         1 

 
Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/61/22) 

 

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 
dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała 70 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi:  49 700,00 zł. 
Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/62/22) 

Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 42,86 % 

sektor gospodarczy: 35,71 % 
sektor publiczny: 21,43 % 

 

 
 

Wniosek nr: SSSLGD.2.1.1/2/7/2022 
Tytuł operacji: Dbaj o siebie i o swoje zdrowie 

Wnioskodawca: Gminny Klub Sportowy Strzegowo 

Nr identyfikacyjny: 068928074 

Kwota pomocy: 50 000,00 
 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 

Ocena wniosku: 
Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:   15 

Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:   15 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:         0 
 

Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/63/22) 

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 
dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  55 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi:  50 000,00 zł. 
Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/64/22) 

Procentowy rozkład parytetów: 

Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 46,67 % 
sektor gospodarczy: 33,33 % 



sektor publiczny: 20 % 

 

 

Wniosek nr: SSSLGD.2.1.1/2/8/2022 

Tytuł operacji: 
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Turza Mała w Gminie 

Lipowiec Kościelny 
Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Turzy Małej 

Nr identyfikacyjny: - 
Kwota pomocy: 48 600,00 

 
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 

Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:   14 
Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:   14 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:         0 
 

Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/65/22) 

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 

dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  70 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 
wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi:  48 600,00 zł. 

Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/66/22) 
Procentowy rozkład parytetów: 

Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 42,86 % 

sektor gospodarczy: 35,71% 
sektor publiczny: 21,43 % 

 

 

Wniosek nr: SSSLGD.2.1.1/2/9/2022 
Tytuł operacji:            Modernizacja miejsca rekreacyjnego w budynku remizy OSP w Nowej Wsi 

Wnioskodawca: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SARNOWIE - 
Nr identyfikacyjny: - 

Kwota pomocy: 50 000,00 
 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 

Ocena wniosku: 
Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:   15 

Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:   15 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:         0 
 

Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/67/22) 

 
Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 

dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  65 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  
Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi:  50 000,00 zł. 

Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/68/22) 



Procentowy rozkład parytetów: 
sektor społeczny: 46,67 % 

sektor gospodarczy: 33,33 % 

sektor publiczny: 20 % 

 
 

 

 
 

Wniosek nr: SSSLGD.2.1.1/2/10/2022 

Tytuł operacji: 
Przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne 

 w miejscowości Wkra gm. Glinojeck 
Wnioskodawca: Gmina Glinojeck 

Nr identyfikacyjny: 062527530 
Kwota pomocy: 49 226,00  kwota pomniejszająca limit naboru 62 938,80 

 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 13 

Ocena wniosku: 
Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:   13 

Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:   13 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 
Wykluczyło się:         1 

 

Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/69/22) 

 
Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 

dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  65 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  
Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi:  49 226,00,00 zł. 

Kwota pomniejszająca limit naboru: 62 938,80 
Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/70/22) 
Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 46,15 % 

sektor gospodarczy: 30,77 % 

sektor publiczny: 23,08      %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

Wniosek nr: SSSLGD.2.1.1/2/11/2022 

Tytuł operacji: 
Przebudowa budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w  

miejscowości Budy Rumockie gm. Glinojeck 
Wnioskodawca: Gmina Glinojeck 

Nr identyfikacyjny: 062527530 
Kwota pomocy: 49 823,00  kwota pomniejszająca limit naboru  92901,52 

 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 13 

Ocena wniosku: 
Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:   13 

Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:   13 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:         2 



 
Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/71/22) 

 

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 

dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  65 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 
wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi:  49 823,00,00 zł. 

Kwota pomniejszająca limit naboru: 92 901,52 
Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/72/22) 

Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 46,15 % 
sektor gospodarczy: 30,77 % 

sektor publiczny: 23,08      %       

 

 
 

 

 
Na podstawie zbiorczych wyników z przeprowadzonych głosowań utworzono listę rankingową dla naboru  nr 

2/2022.  

Na jej podstawie utworzono listy operacji wybranych w ramach naboru nr 2/2022. ( I/73/22)  

 

NABÓR NR 3/2022 

Przewodniczący Rady  przystąpił do omówienia poszczególnych wniosków złożonych w ramach naboru nr 3/2022  

na działanie NOWE LUB ZMODERNIZOWANE OBIEKTY INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ 

Zakres tematyczny określony jest w (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 

września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z 

późn. zm.) Rodzaj operacji: Nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej 

 
W ramach naboru wpłynęło  5 wniosków: 

Wniosek nr: SSSLGD.1.1.1/3/1/2022 

Tytuł operacji: 
Ścieżka biblijno - edukacyjna przy kościele parafialnym nad rzeką Wkrą 

w Strzegowie 
Wnioskodawca: Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Anny w Strzegowie 

Nr identyfikacyjny: 072717021 
Kwota pomocy: 100 000,00 

 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 
Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:   15 

Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:   15 
Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:         0 

 
Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/74/22) 

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 

dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała 60  pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  



Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 100 000 zł. 
Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/75/22) 

Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 46,67 % 

sektor gospodarczy: 33,33 % 
sektor publiczny: 20 % 

 

 

Wniosek nr: SSSLGD.2.1.1/2/2/2022 
Tytuł operacji: Nowy obiekt turystyczno - zdrowotny w Niedzborzu 

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Niedzborzu 
Nr identyfikacyjny: 071808376 

Kwota pomocy: 100 000,00 
 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 

Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:   15 
Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:   15 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:         0 
 

Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/76/22) 

 
Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 

dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  60 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 100 000,00 zł. 
Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/77/22) 

Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 46,67 % 
sektor gospodarczy: 33,33 % 

sektor publiczny: 20 % 

 

Wniosek nr: SSSLGD.2.1.1/2/3/2022 
Tytuł operacji: Budowa i wyposażenie przechowalni sprzętu wodnego 

Wnioskodawca: ROZMAWIAMY 
Nr identyfikacyjny: - 

Kwota pomocy: 100 000,00 
 
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 15 

Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:   15 
Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:   15 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:         0 
 

Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/78/22) 

 



Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 
dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  70 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 100 000,00 zł. 

Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/79/22) 
Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 46,67 % 

sektor gospodarczy: 33,33 % 
sektor publiczny: 20 % 

 

Wniosek nr: SSSLGD.2.1.1/2/4/2022 
Tytuł operacji: Szlak turystyczno-historyczny okolic Niedzborza 

Wnioskodawca: Towarzystwo Rozwoju Gminy Strzegowo 
Nr identyfikacyjny: 072717086 

Kwota pomocy: 100 000,00 
 
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 14 

Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:   14 
Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:   14 

Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:        1 

 
Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/80/22) 

 

Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 
dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  70 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 100 000,00 zł. 

Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/81/22) 
Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 42,86 % 

sektor gospodarczy: 35,71 % 
sektor publiczny: 21,43 % 

 

Wniosek nr: SSSLGD.2.1.1/2/5/2022 
Tytuł operacji: INTERAKTYWNE MINI ZOO- II ETAP 

Wnioskodawca: Powiat Żuromiński 
Nr identyfikacyjny: 070902835 

Kwota pomocy: 80 000,00  kwota pomniejszająca limit naboru  129 548,35 zł 
 
Liczba osób uprawnionych do głosowania: 11 

Ocena wniosku: 

Ilość głosów uznających wniosek spełniający warunki weryfikacji:   11 

Ilość głosów uznających wniosek za zgodny z LSR i Programem:   11 
Ilość głosów wstrzymujących się:      0 

Wykluczyło się:         4 

 
Operacja została uznana za zgodną z LSR i Programem. (Uchwała nr I/82/22) 

 



Po dokonaniu przez członków Rady uprawnionych do głosowania oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, 
dokonano oceny punktowej. Operacja uzyskała  60 pkt. i z tym wynikiem została umieszczona na liście operacji 

wybranych, jako mieszcząca się w limicie środków.  

Ustalona przez LGD kwota wsparcia wynosi: 80 000,00 zł. 

kwota pomniejszająca limit naboru  129 548,35 zł 
Uchwała –ocena operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru ( I/83/22) 

Procentowy rozkład parytetów: 

sektor społeczny: 45,45 % 
sektor gospodarczy: 36,36 % 

sektor publiczny: 18,18 % 

 

 

 

Na podstawie zbiorczych wyników z przeprowadzonych głosowań utworzono listę rankingową dla naboru  nr 
3/2022.  

Na jej podstawie utworzono listy operacji wybranych w ramach naboru nr 3/2022. ( I/84/22)  

 

 

 

Ad. 8.Zapytania i wolne wnioski.  

Nie zgłoszono żadnych wniosków, wolnych głosów bądź zapytań. 

 

Ad. 9. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady podziękował wszystkim obecnym za owocne obrady. Na tym o godzinie 18:00 posiedzenie 

zakończono. 

 

  

……………………………………..       ……………………………………….. 

            (podpis protokolanta)     (pieczęć i podpis Przewodniczącego Rady) 


