
                                                                                                                      

Protokół z Posiedzenia Rady  

Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Bobrzy” 

odbytego w dniach 15.07.2014-21.07.2014 

 

1. W dniach 15.07.2014r. - 21.07.2014r. odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia 

LGD „Dorzecze Bobrzy” w celu oceny wniosków w ramach ogłoszonego konkursu na 

realizację LSR  nr 1/2014 dotyczącego działania „Małe projekty”. 

 

2. Program Posiedzenia Rady: 

 

15.07.2014r. - 21.07.2014r. 

 

1. Otwarcie Posiedzenia Rady. 

2. Stwierdzenie quorum.  

3. Zapoznanie się  z listą wniosków złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie 

pomocy z zakresu „Małe projekty”. 

4. Stwierdzenie bezstronności Członków Rady.   

5. Zapoznanie się Członków Rady z przygotowanymi streszczeniami wniosków.      

6. Ocena wniosków pod względem zgodności z LSR i ocena operacji wg lokalnych 

kryteriów wyboru.  

7. Podjęcie stosownych uchwał.  

 

3.   W posiedzeniu wzięli udział: 

 

 Lista uczestników Posiedzenia Rady  z podziałem na: Członków Rady, osoby biorące 

udział w Posiedzeniu z głosem doradczym i w roli obserwatorów z dnia 15.07.2014 

 

Lp. Członkowie 

Rady 

Osoby biorące udział w 

posiedzeniu z głosem 

doradczym 

Osoby biorące udział w 

posiedzeniu w roli 

obserwatorów 

1. Florek Józef  Agnieszka Prędota- Gad 

2. Kita Ewa  Bogumiła Włodarska 

3. Królik Łukasz   

4. Lubecki Maciej   

5. Niciejewska 

Maria 

  

6. Piątek 

Zbigniew 

  

7. Piotrowski 

Wiesław  

  

8. Pokrzywiński 

Robert 

  

9. Szyszka Łukasz   

10 .   Tkaczyk 

Tadeusz 

  

 



Lista uczestników Posiedzenia Rady  z podziałem na: Członków Rady, osoby biorące udział w 

Posiedzeniu z głosem doradczym i w roli obserwatorów z dnia 21.07.2014 

 

Lp. Członkowie 

Rady 

Osoby biorące udział w 

posiedzeniu z głosem 

doradczym 

Osoby biorące udział w 

posiedzeniu w roli 

obserwatorów 

1. Florek Józef  Agnieszka Prędota- Gad 

2. Kita Ewa  Bogumiła Włodarska 

3. Królik Łukasz  Magdalena Klamka 

4. Lubecki Maciej  Lidia Putowska 

5. Łakomiec Jan  Krzysztof Zawada 

6. Niciejewska 

Maria 

  

7. Piątek 

Zbigniew 

  

8. Piotrowski 

Wiesław  

  

9. Pokrzywiński 

Robert 

  

10. Szyszka Łukasz   

11. Świerczyński 

Leonard 

  

12 .   Tkaczyk 

Tadeusz 

  

 

 Przebieg Posiedzenia Rady . 

 

Posiedzenie Rady w dniu 15.07.2014r. zostało otwarte przez Pana Macieja 

Lubeckiego – Przewodniczącego Rady LGD „Dorzecze Bobrzy”. Po powitaniu wszystkich 

zebranych na Posiedzeniu Rady, na podstawie listy obecności stwierdzono quorum.  

Następnie przystąpiono do kolejnego punktu spotkania, zapoznania się z listą 

wniosków złożonych w ramach konkursu 1/2014 „Małe projekty”. Przewodniczący Pan 

Maciej Lubecki  poinformował zebranych, że w ramach konkursu 1/2014 „Małe projekty” do 

Biura LGD wpłynęły 40 wniosków.  Wniosek nr LGD/4.1/413_MP/1/2014/32 pozostał bez 

rozpatrzenia podczas oceny wniosków w związku ze złożonym pismem z dnia 15.07.2014r. z 

prośbą o wycofanie wniosku o przyznanie pomocy. Przewodniczący poinformował również o 

tym, że 3 wnioski o dofinansowane zostały złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu o 

konkursie. 

W dalszej części spotkania Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącego 

oświadczenia o bezstronności w podejmowaniu decyzji. Następnie Członkowie Rady w 

związku z dużą ilością złożonych wniosków Rada zapozna się z przygotowanymi 

streszczeniami a ocena wniosków odbędzie się w dniu 21.07.2014r.  

Posiedzenie Rady w dniu 21.07.2014r. zostało otwarte przez Pana Macieja 

Lubeckiego – Przewodniczącego Rady LGD „Dorzecze Bobrzy”. Po powitaniu wszystkich 

zebranych na Posiedzeniu Rady, na podstawie listy obecności stwierdzono quorum.  

 

Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowana została lista biorących udział w 

głosowaniu przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu poszczególnych operacji. 

Następnie Rada przystąpiła do podjęcia Uchwały nr 45/2014 w sprawie wykluczenia z 

głosowania w ramach wyboru operacji w konkursie nr 1/2014 Członków Rady 



niepozostających bezstronnymi w swej ocenie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, 12 

głosów za przyjęciem, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwałą nr 46/2014 zostały wybrane 

osoby referujące poszczególne wnioski. Uchwala przyjęta jednogłośnie ( 12 głosów za 

przyjęciem, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 

Następnie Rada przystąpiła do oceny wniosku: 

1. Ocena wniosku Gmina Strawczyn  zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/1. Jedna osoba wykluczona z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

81 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

2. Ocena wniosku Gmina Strawczyn  zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/2. Jedna osoba wykluczona z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

76 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

3. Ocena wniosku Ludowy Uczniowski Katolicki Klub Sportowy LUKKS – Oddział LUKKS 

Miedziana Góra zarejestrowany pod numerem LGD/4.1/413_MP/1/2014/3. Nikt nie 

wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym wnioskiem.  

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

68 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

4. Ocena wniosku Ochotnicza Straż Pożarna w Strawczynie zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/4. Nikt nie wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

73 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

5. Ocena wniosku Ochotnicza Straż Pożarna w Promniku zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/5. Nikt nie wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  



Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

76 punktów (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

6. Ocena wniosku Gmina Miedziana Góra  zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/6. Jedna osoba wykluczona z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

80 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

7. Ocena wniosku Gmina Miedziana Góra  zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/7. Jedna osoba wykluczona z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

70 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

8. Ocena wniosku Gmina Miedziana Góra  zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/8. Jedna osoba wykluczona z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

80 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

9. Ocena wniosku Ochotnicza Straż Pożarna w Miedzianej zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/9. Nikt nie wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

78 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

10. Ocena wniosku Gmina Miedziana Góra zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/10. Jedna osoba wykluczona z dyskusji i głosowania nad 

niniejszym wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

78 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  



11. Ocena wniosku Samorządowe Centrum Kultury i Sportu  zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/11. Jedna osoba wykluczona z dyskusji i głosowania nad 

niniejszym wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

76 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

12. Ocena wniosku Gmina Zagnańsk  zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/12. Nikt nie wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

83 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

13. Ocena wniosku Muzeum Narodowe w Kielcach zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/13. Nikt nie wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

67,25 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

14. Ocena wniosku Ochotnicza Straż Pożarna w Oblęgorku zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/14. Nikt nie wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

78 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

15. Ocena wniosku Stowarzyszenie Piekoszowianie zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/15. Nikt nie wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

70 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

16. Ocena wniosku Ochotnicza Straż Pożarna w Kostomłotach II zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/16. Nikt nie wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 



Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

81 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

17. Ocena wniosku Ochotnicza Straż Pożarna w Zagnańsku zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/17. Jedna osoba wykluczona z dyskusji i głosowania nad 

niniejszym wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

83 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

18. Ocena wniosku Samorządowe Centrum Kultury i Sportu   zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/18. Jedna osoba wykluczona z dyskusji i głosowania nad 

niniejszym wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

81 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

19. Ocena wniosku Ochotnicza Straż Pożarna w Zagnańsku  zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/19. Nikt nie wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

78 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

20. Ocena wniosku Gmina Zagnańsk  zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/20. Nikt nie wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

83 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

21. Ocena wniosku Stowarzyszenie Kobiet „Jagienka” zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/21. Nikt nie wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  



Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

81 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

22. Ocena wniosku Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym 

Plusik zarejestrowany pod numerem LGD/4.1/413_MP/1/2014/22. Nikt nie wykluczony z 

dyskusji i głosowania nad niniejszym wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

81 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

23. Ocena wniosku Fundacja na rzecz promocji zdrowia „Puls” zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/23. Nikt nie wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

63 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

24. Ocena wniosku Fundacja na rzecz promocji zdrowia „Puls” zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/24. Nikt nie wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

63 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

25. Ocena wniosku Fundacja na rzecz promocji zdrowia „Puls” zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/25. Nikt nie wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

58,83 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

26. Ocena wniosku Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich Żurawinki”  zarejestrowany pod 

numerem LGD/4.1/413_MP/1/2014/26. Jedna osoba wykluczona z dyskusji i głosowania nad 

niniejszym wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

80 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  



27. Ocena wniosku Stowarzyszenie Pro Civitas w Piekoszowie  zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/27. Nikt nie wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

78 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

28. Ocena wniosku Stowarzyszenie Pro Civitas w Piekoszowie  zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/28. Nikt nie wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

78 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

29. Ocena wniosku Stowarzyszenie w Krainie Tetrapoda zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/29. Nikt nie wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

68 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

30. Ocena wniosku Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich Macierzanka” zarejestrowany pod 

numerem LGD/4.1/413_MP/1/2014/30. Nikt nie wykluczony z dyskusji i głosowania nad 

niniejszym wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

75 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

31. Ocena wniosku Gmina Mniów zarejestrowany pod numerem LGD/4.1/413_MP/1/2014/31. 

Jedna osoba wykluczona z dyskusji i głosowania nad niniejszym wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

78 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

32. Ocena wniosku Gmina Mniów zarejestrowany pod numerem LGD/4.1/413_MP/1/2014/32. 

Jedna osoba wykluczona z dyskusji i głosowania nad niniejszym wnioskiem. 

Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w związku ze złożonym wycofaniem wniosku.  



33. Ocena wniosku Towarzystwo Ziemi Samsonowskiej zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/33. Nikt nie wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

75 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

34. Ocena wniosku Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrzy zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/34. Nikt nie wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

80 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

35. Ocena wniosku Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Rudzie Strawczyńskiej zarejestrowany 

pod numerem LGD/4.1/413_MP/1/2014/35. Nikt nie wykluczony z dyskusji i głosowania 

nad niniejszym wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

78 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

36. Ocena wniosku Pana Zawada Krzysztof zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/36. Nikt nie wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

83 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

37. Ocena wniosku Fundacja Świętokrzyska Społeczność zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/37. Nikt nie wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym 

wnioskiem. 

Następnie Rada zapoznała się z wnioskiem oraz przystąpiła do oceny projektu pod względem 

zgodności z LSR. Operacja została uznania za zgodną z Lokalna Strategią Rozwoju.  

Następnie Rada przystąpiła do oceny operacji według lokalnych kryteriów. Operacja uzyskała 

76 punkty (będącą średnią z oceny przyznanej przez biorących udział w ocenie członków 

Rady). Z takim wynikiem została umieszczona na liście wniosków ocenionych.  

38. Ocena wniosku Folkend Sp.z.o.o. ul. Tunelowa 4a/23, 38-100 Strzyżów zarejestrowany pod 

numerem LGD/4.1/413_MP/1/2014/38. 

Wniosek nie podlegał ocenie przez Radę, wniosek złożony po terminie.    



39. Ocena wniosku Sapo Sp.z.o.o. zarejestrowany pod numerem LGD/4.1/413_MP/1/2014/39.  

Wniosek nie podlegał ocenie przez Radę, wniosek złożony po terminie.    

 

40. Ocena wniosku New Force Technology Sp.z.o.o. zarejestrowany pod numerem 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/40.  

Wniosek nie podlegał ocenie przez Radę, wniosek złożony po terminie.    

 

Następnie Członkowie Rady przystąpili do podjęcia Uchwał w sprawie poszczególnych 

wniosków: 

1. Uchwała nr 47/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju 

oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/12. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

2. Uchwała nr 48/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju 

oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/17. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 11 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

3. Uchwała nr 49/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju 

oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/20. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

4. Uchwała nr 50/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju 

oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/36. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

5. Uchwała nr 51/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju 

oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/1. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 11 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

6. Uchwała nr 52/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju 

oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/16. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

7. Uchwała nr 53/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju 

oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/18. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 11 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

8. Uchwała nr 54/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju 

oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/21. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

9. Uchwała nr 55/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju 

oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/22. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   



10. Uchwała nr 56/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/6. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 11 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

11. Uchwała nr 57/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/7. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 11 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

12. Uchwała nr 58/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/8. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 11 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

13. Uchwała nr 59/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/26. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 11 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

14. Uchwała nr 60/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/34. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

15. Uchwała nr 61/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/9. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

16. Uchwała nr 62/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/10. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 11 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

17. Uchwała nr 63/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/14. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

18. Uchwała nr 64/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/19. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

19. Uchwała nr 65/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/27. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

20. Uchwała nr 66/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/28. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

21. Uchwała nr 67/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 



LGD/4.1/413_MP/1/2014/31. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 11 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

22. Uchwała nr 68/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/35. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

23. Uchwała nr 69/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/2. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 11 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

24. Uchwała nr 70/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/5. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

25. Uchwała nr 71/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/11. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 11 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

26. Uchwała nr 72/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/37. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

27. Uchwała nr 73/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/30. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

28. Uchwała nr 74/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/33. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

29. Uchwała nr 75/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/4. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

30. Uchwała nr 76/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/15. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

31. Uchwała nr 77/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/3. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

32. Uchwała nr 78/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/29. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   



33. Uchwała nr 79/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/13. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

34. Uchwała nr 80/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/23. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

35. Uchwała nr 81/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/24. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

36. Uchwała nr 82/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/25. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

37. Uchwała nr 83/2014 w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia operacji 

zarejestrowanej pod nr LGD/4.1/413_MP/1/2014/32. Uchwała została przyjęta stosunkiem 

głosów: 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.   

38. Uchwała nr 84/2014 w sprawie uznanie operacji za zgodną z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz wyborze operacji do sfinansowania operacji zarejestrowanej pod nr 

LGD/4.1/413_MP/1/2014/38. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 12 za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się.   

39. Uchwała nr 85/2014 w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia operacji 

zarejestrowanej pod nr LGD/4.1/413_MP/1/2014/39. Uchwała została przyjęta stosunkiem 

głosów: 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.   

40. Uchwała nr 86/2014 w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia operacji 

zarejestrowanej pod nr LGD/4.1/413_MP/1/2014/40. Uchwała została przyjęta stosunkiem 

głosów: 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.   

 

Uchwały Rady LGD przyjęte na niniejszym posiedzeniu nie są ostateczne i mogą się 

zmienić do czasu zakończenia wyboru operacji. W przypadku nie wpłynięcia odwołań od 

decyzji organu decyzyjnego, dotyczących uznania operacji, które są zgodne z Lokalną 

Strategią Rozwoju i wybrane do sfinansowania lub braku konieczności zmian przyjętych 

uchwał podjęte decyzje co do poszczególnych wniosków i rozstrzygnięć staną się 

prawomocne. W przypadku nie wpłynięcia odwołań od decyzji Rady w określonym terminie 

zostanie utworzona/zatwierdzona przez Przewodniczącego Rady ostateczną lista operacji 

wybranych do sfinansowania. 

    W związku z brakiem wniosków Członków Rady posiedzenie zostało zamknięte.  

   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

Maciej Lubecki                                                                                  Królik Łukasz  

Przewodniczący Rady
                                

                                                    Protokolant 


