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Protokół z Posiedzenia nr VI/2020 Rady  

Lokalnej Grupy Rybackiej 

„ W dolinie Tyśmienicy i Wieprza” 

 

 

W dniu 23.10.2020 r. w Zajeździe Wincentów, Wincentów 28a, 21-100 Lubartów, odbyło się 

szóste Posiedzenie Rady LGR „W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”. W posiedzeniu wzięło udział  

14 członków Rady LGR, Prezes Stowarzyszenia – Antoni Gajda, Dyrektor Biura LGR – Paweł 

Waśniowski oraz Honorata Matyjaszczyk – Specjalista ds. organizacji i koordynacji projektów. 

 

Przedstawiono porządek obrad, który przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia Rady LGR. 

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

3. Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza obrad. 

4. Ustalenie sektorów, grup interesu i sporządzenie rejestru interesów. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sektorów, grup interesu i sporządzenia rejestru interesów 

(uchwała nr VI/1/2020). 

6. Rozpatrzenie i ocena, w tym ocena zgodności z LSR, wniosków o dofinansowanie złożonych  

w naborze nr 7/2020 w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie lub rozwój 

przedsiębiorczości na obszarze LGR, w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju 

kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. "Zwiększenie zatrudnienia i spójności  

w ramach Priorytetu 4. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, 

zwaną dalej LSR, w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2020 w ramach 

Priorytetu 4. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (uchwała  

nr VI/2/2020). 

8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania lub jej odrzucenia w ramach 

naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w celu szczegółowym pn. „Tworzenie 

nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim” – przedsięwzięcie pn. „Podejmowanie lub rozwój 

przedsiębiorczości na obszarze LGR” (uchwały od nr VI/3/2020 do nr VI/10/2020). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych wg kryteriów wyboru  

w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (uchwała nr VI/11/2020). 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji z ustaloną kwotą wsparcia w ramach 

naboru wniosków  o przyznanie pomocy nr 7/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (uchwała nr VI/12/2020). 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania  

w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (uchwała nr VI/13/2020). 

12. Rozpatrzenie i ocena, w tym ocena zgodności z LSR, wniosków o dofinansowanie złożonych  

w naborze nr 9/2020, w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 Podejmowanie i rozwój działalności 

gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką w zakresie działania „Realizacja 

lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. 

"Zwiększenie zatrudnienia i spójności w ramach Priorytetu 4. Programu Operacyjnego 

„Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020”. 



2 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, 

zwaną dalej LSR, w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2020 w ramach 

Priorytetu 4. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (uchwała  

nr VI/14/2020). 

14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania lub jej odrzucenia w ramach 

naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w celu szczegółowym pn. „Utrzymanie 

miejsc pracy dzięki inwestycjom rozwojowym w sektorze rybackim” – przedsięwzięcie  

pn. „Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością 

rybacką” (uchwała nr VI/15/2020). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych wg kryteriów wyboru  

w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (uchwała nr V/16/2020). 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji z ustaloną kwotą wsparcia w ramach 

naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (uchwała nr VI/17/2020). 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania  

w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (uchwała nr VI/18/2020). 

18. Rozpatrzenie i ocena, w tym ocena zgodności z LSR, wniosków o dofinansowanie złożonych  

w naborze nr 11/2020, w ramach przedsięwzięcia 2.2.1 Zabezpieczanie i przywracanie stanu 

pierwotnego produkcji rybackiej w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju 

kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. "Zwiększenie zatrudnienia i spójności w 

ramach Priorytetu 4. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020”. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, 

zwaną dalej LSR, w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2020 w ramach 

Priorytetu 4. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (uchwała  

nr VI/19/2020). 

20. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania lub jej odrzucenia w ramach 

naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w celu szczegółowym pn. „Wspieranie  

i wykorzystanie atutów środowiska naturalnego” – przedsięwzięcie pn. „Zabezpieczanie  

i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej” (uchwała nr VI/20/2020). 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych wg kryteriów wyboru  

w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (uchwała nr VI/21/2020). 

22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji z ustaloną kwotą wsparcia w ramach 

naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (uchwała nr VI/22/2020). 

23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania  

w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (uchwała nr VI/23/2020). 
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24. Rozpatrzenie i ocena, w tym ocena zgodności z LSR, wniosków o dofinansowanie złożonych  

w naborze nr 12/2020, w ramach przedsięwzięcia 3.2.1 Wspieranie działań informacyjno-

promocyjnych o zasięgu lokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym na obszarze LGR  

w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” 

objętego Priorytetem 4. "Zwiększenie zatrudnienia i spójności w ramach Priorytetu 4. Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020”. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, 

zwaną dalej LSR, w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 12/2020 w ramach 

Priorytetu 4. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (uchwała  

nr VI/24/2020). 

26. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania lub jej odrzucenia w ramach 

naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 12/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w celu szczegółowym pn. „Popularyzacja  

i promocja rybactwa śródlądowego” – przedsięwzięcie pn. „Wspieranie działań informacyjno- 

-promocyjnych o zasięgu lokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym na obszarze LGR” 

(uchwały od nr VI/25/2020 do nr VI/28/2020). 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych wg kryteriów wyboru  

w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 12/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (uchwała nr VI/29/2020). 

28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji z ustaloną kwotą wsparcia w ramach 

naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 12/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (uchwała nr VI/30/2020). 

29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do dofinansowania  

w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 12/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (uchwała nr VI/31/2020). 

30. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

31. Zakończenie obrad. 

 

Ad.1 

Pan Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Antoni Gajda powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu  

i otworzył obrady Rady. Obsługę Rady powierzył Dyrektorowi biura LGR, panu Pawłowi 

Waśniowskiemu 

 

Ad.2 

Na podstawie podpisanej przez członków Rady listy obecności Prezes stowarzyszenia stwierdził, że na 

sali jest quorum (14 osób z 18 członków komitetu) i przedstawił porządek obrad. Lista obecności 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad.3 

Prezes Zarządu – pan Antoni Gajda, spośród członków Rady, zgłosił na Przewodniczącego posiedzenia 

panią Iwonę Rzechułę, na Wiceprzewodniczącego – pana Jerzego Gąskę, na Sekretarza posiedzenia  

– pana Tomasza Piecaka. Zgłoszone osoby nie wniosły sprzeciwu co do swojej kandydatury. Pozostali 

członkowie Rady również nie wnieśli sprzeciwu do przedstawionych kandydatów. Na 

Przewodniczącego posiedzenia wybrano panią Iwonę Rzechułę, na Wiceprzewodniczącego – pana 

Jerzego Gąskę, na Sekretarza posiedzenia – pana Tomasza Piecaka. Przewodnicząca stwierdziła brak 

przeciwskazań do rozpoczęcia oceny. 
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Ad.4 

Przed przystąpieniem do oceny wniosków Przewodnicząca udzieliła pouczenia na temat zasady 

poufności i bezstronności. Przedstawiono wszystkich wnioskodawców, tytuły i cele operacji  

z poszczególnych konkursów. Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady zapoznali się  

z powyższymi danymi wnioskodawców i podpisali deklarację poufności i bezstronności do listy 

wniosków, które wpłynęły w ramach naboru nr 7/2020, 9/2020, 11/2020 i 12/2020. Następnie 

ustalono sektory i grupy interesu, a na podstawie deklaracji poufności i bezstronności sporządzono 

rejestr interesów dotyczący wszystkich naborów, pozwalający na identyfikację charakteru powiązań 

członka Rady z wnioskodawcami lub poszczególnymi operacjami, w odniesieniu do których istnieje 

przesłanka powiązania członka Rady z wnioskodawcą lub operacją. 

 

Ustalono następujące sektory: 

1. Sektor gospodarczy/przedsiębiorca, 

2. Rybak/pracownik gospodarstwa rybackiego/członek PZW1 (sektor rybacki), 

3. Sektor publiczny/władza publiczna, 

4. Sektor społeczny. 

 

Sporządzono następujący rejestr interesów członków Rady obecnych na posiedzeniu: 

Rejestr interesów członków Rady LGR obecnych na posiedzeniu Rady LGR  
podczas oceny wniosków złożonych w konkursach na wybór operacji do dofinansowania 

Imię i nazwisko Nazwa wnioskodawcy 
Numer 

wniosku 
Opis powiązań z wnioskodawcą 

Konkurs nr 7/2020 

Jerzy Gąska 
Gminna Spółdzielnia 

 "Samopomoc Chłopska"  
w Kłoczewie 

P/II/01/2020 
przedstawiciel wnioskodawcy  
(prezes GS "SCh" w Kłoczewie) 

Konkurs nr 11/2020 

Tomasz Futera 
Ochotnicza Straż Pożarna  

w Kocku 
O/II/01/2020 

wnioskodawca zależny od gminy, 
której burmistrzem jest członek 

Rady (wykonuje zadania gminy w 
zakresie ochrony 

przeciwpożarowej) 

Konkurs nr 12/2020 

Tomasz Futera Gmina Kock W/II/02/2020 
przedstawiciel wnioskodawcy 

(burmistrz miasta Kock) 
 

Na podstawie rejestru interesów, deklaracji poufności i bezstronności oraz analizy przynależności 

członków Rady do instytucji mającej wpływ na wybór operacji dokonano identyfikacji grup interesu.  

 

  

 
1 Polski Związek Wędkarski 
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W przypadku konkursu nr 7/2020, 9/2020 i 12/2020 ustalono następujące grupy interesu: 

1. Rybak 

2. Władza publiczna. 

 

Udział grup interesów przypadku konkursu nr 7/2020, 9/2020 i 12/2020 przedstawiał się 

następująco: 

 
  

Rybak
Władza 

publiczna

Futera Tomasz Gmina Kock TAK

Gąska Jerzy PHU Jerzy Gąska

Gruszczyk Józef Gmina Ostrów Lubelski TAK

Cenkiel Dariusz Powiat Rycki x

Kłos Jakub członek i pracownik PZW TAK

Łagowski Przemysław Gosp. Ryb. "Tyśmienica" TAK

Ługowski Karol Gmina Kamionka TAK

Nowicki Zbigniew mieszkaniec/członek PZW TAK

Piecak Tomasz Gmina Ostrówek TAK

Piotrowski Daniel AMS Energy x

Rapacewicz Marian Gosp. Rybackie "Kock" x

Rzechuła Iwona mieszkaniec

Skałecka – Young Magdalena Leśna Ryba Sp. z o.o. S.K. x

Stachowicz Katarzyna Gosp. Ryb. Jedlanka TAK

Stoń Henryk Sklep spoż-przem. "Lucyna"

Wardak Piotr mieszkaniec/pracownik Gosp. Ryb. TAK

Wawrzyńczak Barbara mieszkaniec/członek zarządu Gosp. Ryb. TAK

Zykubek Elżbieta mieszkaniec

42,86% 28,57%

6 4

28,57%

14

1)Jeżel i  członek Rady jest nieobecny na leży wstawić znak "x"

Liczba osób obecnych

Grupa interesu

Udział procentowy grupy interesu w ogólnej liczbie głosów 

Udział liczbowy grupy interesu w ogólnej liczbie głosów 

Udział procentowy sektora publicznego

Imię i nazwisko/ 

/Imnię i nazwisko 

reprezentanta instytucji

Instytucja Nieobecność1
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W przypadku konkursu nr 11/2020 ustalono następujące grupy interesu: 

1. Rybak 

2. Straż rybacka 

3. Władza publiczna. 

 

Udział grup interesów w przypadku konkursu nr 11/2020 przedstawia się następująco: 

 
 

Ad. 5 

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr VI/1/2020 w sprawie ustalenia sektorów, grup interesu  

i sporządzenia rejestru interesów. Wyniki głosowania: 

głosów „za” – 14, 

głosów „przeciw” – 0, 

głosów „wstrzymało się” – 0. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała nr VI/1/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

  

Rybak
Straż 

rybacka

Władza 

publiczna

Futera Tomasz Gmina Kock TAK

Gąska Jerzy PHU Jerzy Gąska

Gruszczyk Józef Gmina Ostrów Lubelski TAK

Cenkiel Dariusz Powiat Rycki x

Kłos Jakub członek i pracownik PZW TAK TAK

Łagowski Przemysław Gosp. Ryb. "Tyśmienica" TAK TAK

Ługowski Karol Gmina Kamionka TAK

Nowicki Zbigniew mieszkaniec/członek PZW TAK TAK

Piecak Tomasz Gmina Ostrówek TAK

Piotrowski Daniel AMS Energy x

Rapacewicz Marian Gosp. Rybackie "Kock" x

Rzechuła Iwona mieszkaniec

Skałecka – Young Magdalena Leśna Ryba Sp. z o.o. S.K. x

Stachowicz Katarzyna Gosp. Ryb. Jedlanka TAK TAK

Stoń Henryk Sklep spoż-przem. "Lucyna"

Wardak Piotr mieszkaniec/pracownik Gosp. Ryb. TAK

Wawrzyńczak Barbara mieszkaniec/członek zarządu Gosp. Ryb. TAK TAK

Zykubek Elżbieta mieszkaniec

42,86% 35,71% 28,57%

6 5 4

28,57%

14

1)Jeżel i  członek Rady jest nieobecny na leży wstawić znak "x"

Liczba osób obecnych

Udział liczbowy sektorów w ogólnej liczbie głosów 

Udział procentowy grupy interesu w ogólnej liczbie głosów 

Udział liczbowy grupy interesu w ogólnej liczbie głosów 

Udział procentowy sektora publicznego

Udział procentowy sektorów w ogólnej liczbie głosów 

Imię i nazwisko/ 

/Imnię i nazwisko 

reprezentanta instytucji

Instytucja Nieobecność1

Grupa interesu
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Ad. 6 

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia i oceny, w tym oceny zgodności z LSR, wniosków  

o dofinansowanie złożonych w pierwszym naborze 7/2020, w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 

„Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR”, w zakresie działania „Realizacja 

lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. "Zwiększenie 

zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na 

lata 2014-2020. Przewodnicząca omówiła zasady oceny i lokalne kryteria wyboru operacji dla celu 

ogólnego „Innowacyjna przedsiębiorczość wykorzystująca wodny potencjał dolin Tyśmienicy  

i Wieprza”, celu szczegółowego „Tworzenie nowych miejsc pracy poza sektorem rybackim”  

i przedsięwzięcia 1.1.1 „Podejmowanie lub rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGR”. Pan Dyrektor 

Paweł Waśniowski przedstawił karty weryfikacyjne przeprowadzonej przez Biuro LGR wstępnej 

weryfikacji wniosków pod względem formalnym, zgodności z LSR oraz zgodności z PO RYBY. 

Pracownicy Biura dokonali oceny jednego wniosku złożonego w odpowiedzi na nabór wniosków 

dotyczącego konkursu nr 7/2020, poprzez wypełnienie karty wstępnej weryfikacji formalnej,  

a następnie dla wniosków które przeszły pozytywną weryfikację formalną, kartę oceny zgodności  

z LSR oraz Kartę weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi  

w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Do zatwierdzenie przez Radę LGR 

zostały przekazane wyniki wstępnej weryfikacji formalnej następujących operacji: 
 

- P/II/01/2020 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kłoczewie – „Modernizacja 

piekarni GS "SCh" w Kłoczewie”, 

- P/II/02/2020 Chilimoniuk Kamil / NASTES – „Rozwój firmy NASTES Kamil Chilimoniuk”, 

- P/II/03/2020 Chilimoniuk Aneta / AGROMIX – „Rozwój firmy AGROMIX Aneta Chilimoniuk”, 

- P/II/04/2020 Przekora Agnieszka – „Rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z turystyką 

w msc. Pieszowola”, 

- P/II/05/2020 ELKRAFT BIS Beata Ragus –  „Rozwój firmy związany z wykorzystaniem maszyn 

specjalistycznych”, 

- P/II/06/2020  Bocian Eliza – „Założenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług 

koszenia zbóż kombajnem”, 

- P/II/07/2020 Piwowarski Łukasz – „Utworzenie nowych miejsc pracy w Centrum Produkcyjno-

Szkoleniowym w Sobieszynie, w zakresie produkcji i montażu wielofunkcyjnych obiektów 

modułowych z drewna”, 

- P/II/08/2020 S-Car Sikorski Piotr – „Rozwój działalności S-Car Kock Sikorski Piotr”. 
 

Członkowie Rady dokonali sprawdzenia karty wstępnej weryfikacji formalnej oceny przygotowanej 

przez Biuro LGR dla konkursu nr 7/2020. Członkowie Rady LGR nie mieli żadnych uwag odnośnie 

oceny kart przez LGR, stąd nie dokonano żadnych zmian w ocenionych przez Biuro LGR kartach. Karty 

wstępnej weryfikacji formalnej zostały opatrzone podpisami członków Rady LGR. Następnie wniosek 

został poddany ocenie według kryteriów wyboru. 
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Znak sprawy: P/II/01/2020 

Nazwa wnioskodawcy: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kłoczewie 

Tytuł operacji: Modernizacja piekarni GS "SCh" w Kłoczewie 

Na podstawie rejestru interesów, deklaracji poufności i bezstronności oraz analizy przynależności 

członków Rady do instytucji mającej wpływ na udział członka w grupie interesu stwierdzono, że żadna 

z grup nie przekroczyła 49%. Udział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 Rybak – 46,15% 

 Władza publiczna – 30,77% 

Szczegółowy podział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 
 

W ocenie wniosku wzięło udział 13 członków Rady spośród 14 obecnych. Z oceny wyłączył się Pan 

Jerzy Gąska. Członkowie Rady LGR po zweryfikowaniu kosztów przedstawionych we wniosku  

o dofinansowanie złożonych w ramach naboru 7/2020 ustalili kwoty wsparcia dla operacji na 

wnioskowanym poziomie. Koszty, które oszacował Wnioskodawca zostały uznane za racjonalne.  

Rybak
Władza 

publiczna

Futera Tomasz TAK

Gąska Jerzy w

Gruszczyk Józef TAK

Cenkiel Dariusz x

Kłos Jakub TAK

Łagowski Przemysław TAK

Ługowski Karol TAK

Nowicki Zbigniew TAK

Piecak Tomasz TAK

Piotrowski Daniel x

Rapacewicz Marian x

Rzechuła Iwona

Skałecka – Young Magdalena x

Stachowicz Katarzyna TAK

Stoń Henryk

Wardak Piotr TAK

Wawrzyńczak Barbara TAK

Zykubek Elżbieta

Udział procentowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 46,15% 30,77%

6 4

30,77%

14

13

1)
Jeżel i  członek Rady jest nieobecny na leży wstawić znak "x"

2)Jeżel i  członek Rady wyłączył się z oceny wniosku należy wstawić znak "w"

Grupa interesu

Udział liczbowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 

Udział procentowy sektora publicznego

Liczba osób obecnych

Liczba osób oceniających

Imię i nazwisko/ 

/Imię i nazwisko 

reprezentanta instytucji
Nieobecność1

Wyłączenie 

z oceny2
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Znak sprawy: P/II/02/2020 

Nazwa wnioskodawcy: Chilimoniuk Kamil/ NASTES 

Tytuł operacji: Rozwój firmy NASTES Kamil Chilimoniuk 

Na podstawie rejestru interesów, deklaracji poufności i bezstronności oraz analizy przynależności 

członków Rady do instytucji mającej wpływ na udział członka w grupie interesu stwierdzono, że żadna 

z grup nie przekroczyła 49%. Udział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 Rybak – 42,86% 

 Władza publiczna – 28,57% 

Szczegółowy podział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 
 

W ocenie wniosku wzięło udział 14 członków Rady spośród 14 obecnych. Członkowie Rady LGR  

po zweryfikowaniu kosztów przedstawionych we wniosku o dofinansowanie złożonych w ramach 

naboru 7/2020 ustalili kwoty wsparcia dla operacji na wnioskowanym poziomie. Koszty, które 

oszacował Wnioskodawca zostały uznane za racjonalne. 

  

Rybak
Władza 

publiczna

Futera Tomasz TAK

Gąska Jerzy

Gruszczyk Józef TAK

Cenkiel Dariusz x

Kłos Jakub TAK

Łagowski Przemysław TAK

Ługowski Karol TAK

Nowicki Zbigniew TAK

Piecak Tomasz TAK

Piotrowski Daniel x

Rapacewicz Marian x

Rzechuła Iwona

Skałecka – Young Magdalena x

Stachowicz Katarzyna TAK

Stoń Henryk

Wardak Piotr TAK

Wawrzyńczak Barbara TAK

Zykubek Elżbieta

Udział procentowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 42,86% 28,57%

6 4

28,57%

14

14

1)
Jeżel i  członek Rady jest nieobecny na leży wstawić znak "x"

2)Jeżel i  członek Rady wyłączył się z oceny wniosku należy wstawić znak "w"

Liczba osób obecnych

Liczba osób oceniających

Imię i nazwisko/ 

/Imię i nazwisko 

reprezentanta instytucji
Nieobecność1

Wyłączenie 

z oceny2

Grupa interesu

Udział liczbowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 

Udział procentowy sektora publicznego
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Znak sprawy: P/II/03/2020 

Nazwa wnioskodawcy: Chilimoniuk Aneta/ AGROMIX 

Tytuł operacji: Rozwój firmy AGROMIX Aneta Chilimoniuk 

Na podstawie rejestru interesów, deklaracji poufności i bezstronności oraz analizy przynależności 

członków Rady do instytucji mającej wpływ na udział członka w grupie interesu stwierdzono, że żadna 

z grup nie przekroczyła 49%. Udział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 Rybak – 42,86% 

 Władza publiczna – 28,57% 

Szczegółowy podział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 
 

W ocenie wniosku wzięło udział 14 członków Rady spośród 14 obecnych. Członkowie Rady LGR  

po zweryfikowaniu kosztów przedstawionych we wniosku o dofinansowanie złożonych w ramach 

naboru 7/2020 ustalili kwoty wsparcia dla operacji na wnioskowanym poziomie. Koszty, które 

oszacował Wnioskodawca zostały uznane za racjonalne. 

  

Rybak
Władza 

publiczna

Futera Tomasz TAK

Gąska Jerzy

Gruszczyk Józef TAK

Cenkiel Dariusz x

Kłos Jakub TAK

Łagowski Przemysław TAK

Ługowski Karol TAK

Nowicki Zbigniew TAK

Piecak Tomasz TAK

Piotrowski Daniel x

Rapacewicz Marian x

Rzechuła Iwona

Skałecka – Young Magdalena x

Stachowicz Katarzyna TAK

Stoń Henryk

Wardak Piotr TAK

Wawrzyńczak Barbara TAK

Zykubek Elżbieta

Udział procentowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 42,86% 28,57%

6 4

28,57%

14

14

1)
Jeżel i  członek Rady jest nieobecny na leży wstawić znak "x"

2)Jeżel i  członek Rady wyłączył się z oceny wniosku należy wstawić znak "w"

Liczba osób obecnych

Liczba osób oceniających

Imię i nazwisko/ 

/Imię i nazwisko 

reprezentanta instytucji
Nieobecność1

Wyłączenie 

z oceny2

Grupa interesu

Udział liczbowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 

Udział procentowy sektora publicznego
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Znak sprawy: P/II/04/2020 

Nazwa wnioskodawcy: Przekora Agnieszka 

Tytuł operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej z turystyką w msc. Pieszowola 

Na podstawie rejestru interesów, deklaracji poufności i bezstronności oraz analizy przynależności 

członków Rady do instytucji mającej wpływ na udział członka w grupie interesu stwierdzono, że żadna 

z grup nie przekroczyła 49%. Udział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 Rybak – 42,86% 

 Władza publiczna – 28,57% 

Szczegółowy podział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 
 

W ocenie wniosku wzięło udział 14 członków Rady spośród 14 obecnych. Członkowie Rady LGR  

po zweryfikowaniu kosztów przedstawionych we wniosku o dofinansowanie złożonych w ramach 

naboru 7/2020 ustalili kwoty wsparcia dla operacji na wnioskowanym poziomie. Koszty, które 

oszacował Wnioskodawca zostały uznane za racjonalne. 

  

Rybak
Władza 

publiczna

Futera Tomasz TAK

Gąska Jerzy

Gruszczyk Józef TAK

Cenkiel Dariusz x

Kłos Jakub TAK

Łagowski Przemysław TAK

Ługowski Karol TAK

Nowicki Zbigniew TAK

Piecak Tomasz TAK

Piotrowski Daniel x

Rapacewicz Marian x

Rzechuła Iwona

Skałecka – Young Magdalena x

Stachowicz Katarzyna TAK

Stoń Henryk

Wardak Piotr TAK

Wawrzyńczak Barbara TAK

Zykubek Elżbieta

Udział procentowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 42,86% 28,57%

6 4

28,57%

14

14

1)
Jeżel i  członek Rady jest nieobecny na leży wstawić znak "x"

2)Jeżel i  członek Rady wyłączył się z oceny wniosku należy wstawić znak "w"

Liczba osób obecnych

Liczba osób oceniających

Imię i nazwisko/ 

/Imię i nazwisko 

reprezentanta instytucji
Nieobecność1

Wyłączenie 

z oceny2

Grupa interesu

Udział liczbowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 

Udział procentowy sektora publicznego
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Znak sprawy: P/II/05/2020 

Nazwa wnioskodawcy: ELKRAFT BIS Beata Ragus 

Tytuł operacji: Rozwój firmy związany z wykorzystaniem maszyn specjalistycznych 

Na podstawie rejestru interesów, deklaracji poufności i bezstronności oraz analizy przynależności 

członków Rady do instytucji mającej wpływ na udział członka w grupie interesu stwierdzono, że żadna 

z grup nie przekroczyła 49%. Udział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 Rybak – 42,86% 

 Władza publiczna – 28,57% 

Szczegółowy podział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 
 

W ocenie wniosku wzięło udział 14 członków Rady spośród 14 obecnych. Członkowie Rady LGR  

po zweryfikowaniu kosztów przedstawionych we wniosku o dofinansowanie złożonych w ramach 

naboru 7/2020 ustalili kwoty wsparcia dla operacji na wnioskowanym poziomie. Koszty, które 

oszacował Wnioskodawca zostały uznane za racjonalne. 

  

Rybak
Władza 

publiczna

Futera Tomasz TAK

Gąska Jerzy

Gruszczyk Józef TAK

Cenkiel Dariusz x

Kłos Jakub TAK

Łagowski Przemysław TAK

Ługowski Karol TAK

Nowicki Zbigniew TAK

Piecak Tomasz TAK

Piotrowski Daniel x

Rapacewicz Marian x

Rzechuła Iwona

Skałecka – Young Magdalena x

Stachowicz Katarzyna TAK

Stoń Henryk

Wardak Piotr TAK

Wawrzyńczak Barbara TAK

Zykubek Elżbieta

Udział procentowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 42,86% 28,57%

6 4

28,57%

14

14

1)
Jeżel i  członek Rady jest nieobecny na leży wstawić znak "x"

2)Jeżel i  członek Rady wyłączył się z oceny wniosku należy wstawić znak "w"

Liczba osób obecnych

Liczba osób oceniających

Imię i nazwisko/ 

/Imię i nazwisko 

reprezentanta instytucji
Nieobecność1

Wyłączenie 

z oceny2

Grupa interesu

Udział liczbowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 

Udział procentowy sektora publicznego
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Znak sprawy: P/II/06/2020 

Nazwa wnioskodawcy: Bocian Eliza 

Tytuł operacji: Założenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług koszenia zbóż 

kombajnem 

Na podstawie rejestru interesów, deklaracji poufności i bezstronności oraz analizy przynależności 

członków Rady do instytucji mającej wpływ na udział członka w grupie interesu stwierdzono, że żadna 

z grup nie przekroczyła 49%. Udział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 Rybak – 42,86% 

 Władza publiczna – 28,57% 

Szczegółowy podział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 
 

W ocenie wniosku wzięło udział 14 członków Rady spośród 14 obecnych. Członkowie Rady LGR  

po zweryfikowaniu kosztów przedstawionych we wniosku o dofinansowanie złożonych w ramach 

naboru 7/2020 ustalili kwoty wsparcia dla operacji na wnioskowanym poziomie. Koszty, które 

oszacował Wnioskodawca zostały uznane za racjonalne.  

Rybak
Władza 

publiczna

Futera Tomasz TAK

Gąska Jerzy

Gruszczyk Józef TAK

Cenkiel Dariusz x

Kłos Jakub TAK

Łagowski Przemysław TAK

Ługowski Karol TAK

Nowicki Zbigniew TAK

Piecak Tomasz TAK

Piotrowski Daniel x

Rapacewicz Marian x

Rzechuła Iwona

Skałecka – Young Magdalena x

Stachowicz Katarzyna TAK

Stoń Henryk

Wardak Piotr TAK

Wawrzyńczak Barbara TAK

Zykubek Elżbieta

Udział procentowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 42,86% 28,57%

6 4

28,57%

14

14

1)
Jeżel i  członek Rady jest nieobecny na leży wstawić znak "x"

2)Jeżel i  członek Rady wyłączył się z oceny wniosku należy wstawić znak "w"

Liczba osób obecnych

Liczba osób oceniających

Imię i nazwisko/ 

/Imię i nazwisko 

reprezentanta instytucji
Nieobecność1

Wyłączenie 

z oceny2

Grupa interesu

Udział liczbowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 

Udział procentowy sektora publicznego
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Znak sprawy: P/II/07/2020 

Nazwa wnioskodawcy: Piwowarski Łukasz 

Tytuł operacji: Utworzenie nowych miejsc pracy w Centrum Produkcyjno-Szkoleniowym  

w Sobieszynie, w zakresie produkcji i montażu wielofunkcyjnych obiektów modułowych z drewna 

Na podstawie rejestru interesów, deklaracji poufności i bezstronności oraz analizy przynależności 

członków Rady do instytucji mającej wpływ na udział członka w grupie interesu stwierdzono, że żadna 

z grup nie przekroczyła 49%. Udział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 Rybak – 42,86% 

 Władza publiczna – 28,57% 

Szczegółowy podział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 
 

W ocenie wniosku wzięło udział 14 członków Rady spośród 14 obecnych. Członkowie Rady LGR  

po zweryfikowaniu kosztów przedstawionych we wniosku o dofinansowanie złożonych w ramach 

naboru 7/2020 ustalili kwoty wsparcia dla operacji na wnioskowanym poziomie. Koszty, które 

oszacował Wnioskodawca zostały uznane za racjonalne.  

Rybak
Władza 

publiczna

Futera Tomasz TAK

Gąska Jerzy

Gruszczyk Józef TAK

Cenkiel Dariusz x

Kłos Jakub TAK

Łagowski Przemysław TAK

Ługowski Karol TAK

Nowicki Zbigniew TAK

Piecak Tomasz TAK

Piotrowski Daniel x

Rapacewicz Marian x

Rzechuła Iwona

Skałecka – Young Magdalena x

Stachowicz Katarzyna TAK

Stoń Henryk

Wardak Piotr TAK

Wawrzyńczak Barbara TAK

Zykubek Elżbieta

Udział procentowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 42,86% 28,57%

6 4

28,57%

14

14

1)
Jeżel i  członek Rady jest nieobecny na leży wstawić znak "x"

2)Jeżel i  członek Rady wyłączył się z oceny wniosku należy wstawić znak "w"

Liczba osób obecnych

Liczba osób oceniających

Imię i nazwisko/ 

/Imię i nazwisko 

reprezentanta instytucji
Nieobecność1

Wyłączenie 

z oceny2

Grupa interesu

Udział liczbowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 

Udział procentowy sektora publicznego
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Znak sprawy: P/II/08/2020 

Nazwa wnioskodawcy: S-Car Sikorski Piotr 

Tytuł operacji: Rozwój działalności S-Car Kock Sikorski Piotr 

Na podstawie rejestru interesów, deklaracji poufności i bezstronności oraz analizy przynależności 

członków Rady do instytucji mającej wpływ na udział członka w grupie interesu stwierdzono, że żadna 

z grup nie przekroczyła 49%. Udział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 Rybak – 42,86% 

 Władza publiczna – 28,57% 

Szczegółowy podział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 
 

W ocenie wniosku wzięło udział 14 członków Rady spośród 14 obecnych. Członkowie Rady LGR  

po zweryfikowaniu kosztów przedstawionych we wniosku o dofinansowanie złożonych w ramach 

naboru 7/2020 ustalili kwoty wsparcia dla operacji na wnioskowanym poziomie. Koszty, które 

oszacował Wnioskodawca zostały uznane za racjonalne. 

  

Rybak
Władza 

publiczna

Futera Tomasz TAK

Gąska Jerzy

Gruszczyk Józef TAK

Cenkiel Dariusz x

Kłos Jakub TAK

Łagowski Przemysław TAK

Ługowski Karol TAK

Nowicki Zbigniew TAK

Piecak Tomasz TAK

Piotrowski Daniel x

Rapacewicz Marian x

Rzechuła Iwona

Skałecka – Young Magdalena x

Stachowicz Katarzyna TAK

Stoń Henryk

Wardak Piotr TAK

Wawrzyńczak Barbara TAK

Zykubek Elżbieta

Udział procentowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 42,86% 28,57%

6 4

28,57%

14

14

1)
Jeżel i  członek Rady jest nieobecny na leży wstawić znak "x"

2)Jeżel i  członek Rady wyłączył się z oceny wniosku należy wstawić znak "w"

Liczba osób obecnych

Liczba osób oceniających

Imię i nazwisko/ 

/Imię i nazwisko 

reprezentanta instytucji
Nieobecność1

Wyłączenie 

z oceny2

Grupa interesu

Udział liczbowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 

Udział procentowy sektora publicznego
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Ad. 7 

Następnie przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji 

zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, zwaną dalej LSR, w ramach naboru wniosków o przyznanie 

pomocy nr 7/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata  

2014-2020 i poddała ją pod głosowanie. 

Uchwała nr VI/2/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, 

zwaną dalej LSR, w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2020 w ramach Priorytetu 4. 

Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 została podjęta jednogłośnie. 

Wnioski zostały poddane ocenie według kryteriów wyboru w kolejności złożenia wniosków. 

 

Ad. 8 

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania lub jej odrzucenia  

w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w celu szczegółowym pn. „Tworzenie nowych 

miejsc pracy poza sektorem rybackim” – przedsięwzięcie pn. „Podejmowanie lub rozwój 

przedsiębiorczości na obszarze LGR”  

Pani Iwona Rzechuła przedstawiła kolejno projekty uchwał nr VI/3/2020, nr VI/4/2020, nr VI/5/2020, 

nr VI/6/2020, nr VI/7/2020, nr VI/8/2020, nr VI/9/2020 i nr VI/10/2020 dla wniosków  

nr P/II/01/2020, nr P/II/02/2020, nr P/II/03/2020, nr P/II/04/2020, nr P/II/05/2020, nr P/II/06/2020, 

nr P/II/07/2020 i nr P/II/08/2020 i poddała je kolejno pod głosowania. Wszystkie uchwały zostały 

podjęte jednogłośnie z tym, że z głosowania nad uchwałą VI/3/2020 wyłączył się Pan Jerzy Gąska, 

który wyłączył się z oceny wniosku nr P/II/01/2020. 

 

Ad. 9 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych  

wg kryteriów wyboru w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2020 w ramach 

Priorytetu 4. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 i poddała ją pod 

głosowanie.  

Uchwała nr VI/11/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych wg kryteriów wyboru  

w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 10 

Następnie przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji  

z ustaloną kwotą wsparcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2020 w ramach 

Priorytetu 4. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, wraz z listą wniosków, 

będącą załącznikiem do uchwały i poddała ją pod głosowanie. 

Uchwała nr VI/12/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji z ustaloną kwotą wsparcia w ramach 

naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu Operacyjnego 

„Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 została podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 11 

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych  

do dofinansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2020 w ramach Priorytetu 

4. Programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Przewodnicząca Rady, Iwona 

Rzechuła odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia listy operacji wybranych do dofinansowania  

i poddała ją pod głosowanie. Uchwała nr VI/13/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji 

wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2020  

w ramach Priorytetu 4. Programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 została 

podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 12 

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia i oceny, w tym oceny zgodności z LSR, wniosków  

o dofinansowanie złożonych w pierwszym naborze 9/2020, w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 

„Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością 

rybacką”, w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” 

objętego Priorytetem 4. "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie 

Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Przewodnicząca omówiła zasady oceny  

i lokalne kryteria wyboru operacji dla celu ogólnego „Innowacyjna przedsiębiorczość wykorzystująca 

wodny potencjał dolin Tyśmienicy i Wieprza”, celu szczegółowego „Utrzymanie miejsc pracy dzięki 

inwestycjom rozwojowym w sektorze rybactwa” i przedsięwzięcia 1.2.2 „Podejmowanie  

i rozwój działalności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką”. Pan Dyrektor 

Paweł Waśniowski przedstawił karty weryfikacyjne przeprowadzonej przez Biuro LGR wstępnej 

weryfikacji wniosków pod względem formalnym, zgodności z LSR oraz zgodności z PO RYBY. 

Pracownicy Biura dokonali oceny 1 wniosku złożonego w odpowiedzi na nabór wniosków 

dotyczącego konkursu nr 9/2020, poprzez wypełnienie karty wstępnej weryfikacji formalnej, a 

następnie dla wniosków które przeszły pozytywną weryfikację formalną, kartę oceny zgodności z LSR 

oraz Kartę weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie 

Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Do zatwierdzenie przez Radę LGR zostały 

przekazane wyniki wstępnej weryfikacji formalnej następujących operacji: 
 

- N/II/01/2020 Ragus Marcin – „Różnicowanie działalności poprzez przekształcenie działalności 

rolniczej na działalność gospodarczą”. 
 

Członkowie Rady dokonali sprawdzenia karty wstępnej weryfikacji formalnej oceny przygotowanej 

przez Biuro LGR dla konkursu nr 9/2020. Członkowie Rady LGR nie mieli żadnych uwag odnośnie 

oceny kart przez LGR, stąd nie dokonano żadnych zmian w ocenionych przez Biuro LGR kartach. Karty 

wstępnej weryfikacji formalnej zostały opatrzone podpisami członków Rady LGR. Następnie wniosek 

został poddany ocenie według kryteriów wyboru. 
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Znak sprawy: N/II/01/2020 

Nazwa wnioskodawcy:  Ragus Marcin 

Tytuł operacji: Różnicowanie działalności poprzez przekształcenie działalności rolniczej na działalność 

gospodarczą 

Na podstawie rejestru interesów, deklaracji poufności i bezstronności oraz analizy przynależności 

członków Rady do instytucji mającej wpływ na udział członka w grupie interesu stwierdzono, że żadna 

z grup nie przekroczyła 49%. Udział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 Rybak – 42,86% 

 Władza publiczna – 28,57% 

Szczegółowy podział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 
 

W ocenie wniosku wzięło udział 14 członków Rady spośród 14 obecnych. Członkowie Rady LGR  

po zweryfikowaniu kosztów przedstawionych we wniosku o dofinansowanie złożonych w ramach 

naboru 9/2020 ustalili kwoty wsparcia dla operacji na wnioskowanym poziomie. Koszty, które 

oszacował Wnioskodawca zostały uznane za racjonalne.  

Rybak
Władza 

publiczna

Futera Tomasz TAK

Gąska Jerzy

Gruszczyk Józef TAK

Cenkiel Dariusz x

Kłos Jakub TAK

Łagowski Przemysław TAK

Ługowski Karol TAK

Nowicki Zbigniew TAK

Piecak Tomasz TAK

Piotrowski Daniel x

Rapacewicz Marian x

Rzechuła Iwona

Skałecka – Young Magdalena x

Stachowicz Katarzyna TAK

Stoń Henryk

Wardak Piotr TAK

Wawrzyńczak Barbara TAK

Zykubek Elżbieta

Udział procentowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 42,86% 28,57%

6 4

28,57%

14

14

1)
Jeżel i  członek Rady jest nieobecny na leży wstawić znak "x"

2)Jeżel i  członek Rady wyłączył się z oceny wniosku należy wstawić znak "w"

Grupa interesu

Udział liczbowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 

Udział procentowy sektora publicznego

Liczba osób obecnych

Liczba osób oceniających

Imię i nazwisko/ 

/Imię i nazwisko 

reprezentanta instytucji
Nieobecność1

Wyłączenie 

z oceny2
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Ad. 13 

Następnie przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji 

zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, zwaną dalej LSR, w ramach naboru wniosków o przyznanie 

pomocy nr 9/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata  

2014-2020 i poddała ją pod głosowanie. 

Uchwała nr VI/14/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, 

zwaną dalej LSR, w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2020 w ramach Priorytetu 4. 

Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 została podjęta jednogłośnie. 

Wniosek został poddany ocenie według kryteriów wyboru. 

 

Ad. 14 

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania lub jej odrzucenia  

w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w celu szczegółowym pn. „Utrzymanie miejsc 

pracy dzięki inwestycjom rozwojowym w sektorze rybackim” – przedsięwzięcie pn. „Podejmowanie  

i rozwój działalności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką”. 

Pani Iwona Rzechuła przedstawiła projekt uchwały nr VI/15/2020 dla wniosku nr N/II/01/2020  

i poddała pod głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 15 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych  

wg kryteriów wyboru w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2020 w ramach 

Priorytetu 4. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 i poddała ją pod 

głosowanie.  

Uchwała nr VI/16/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych wg kryteriów wyboru  

w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 16 

Następnie przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji  

z ustaloną kwotą wsparcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2020 w ramach 

Priorytetu 4. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, wraz z listą wniosków, 

będącą załącznikiem do uchwały i poddała ją pod głosowanie. 

Uchwała nr VI/17/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji z ustaloną kwotą wsparcia w ramach 

naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu Operacyjnego 

„Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 17 

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych  

do dofinansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2020 w ramach Priorytetu 

4. Programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Przewodnicząca Rady, Iwona 

Rzechuła odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia listy operacji wybranych do dofinansowania  

i poddała ją pod głosowanie. Uchwała nr VI/18/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji 

wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 9/2020  

w ramach Priorytetu 4. Programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 została 

podjęta jednogłośnie. 

 



20 

Ad.18 

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia i oceny, w tym oceny zgodności z LSR, wniosków  

o dofinansowanie złożonych w pierwszym naborze 11/2020, w ramach przedsięwzięcia 2.2.1 

„Zabezpieczanie i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej”, w zakresie działania 

„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. 

"Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo  

i Morze” na lata 2014-2020. Przewodnicząca omówiła zasady oceny i lokalne kryteria wyboru operacji 

dla celu ogólnego „Wysoka jakość życia w oparciu o dobrostan społeczny i dziedzictwo kulturowe oraz 

atuty środowiska naturalnego” i przedsięwzięcia 2.2.1 „Zabezpieczanie i przywracanie stanu 

pierwotnego produkcji rybackiej”. Pan Dyrektor Paweł Waśniowski przedstawił karty weryfikacyjne 

przeprowadzonej przez Biuro LGR wstępnej weryfikacji wniosków pod względem formalnym, 

zgodności z LSR oraz zgodności z PO RYBY. Pracownicy Biura dokonali oceny 1 wniosku złożonego  

w odpowiedzi na nabór wniosków dotyczącego konkursu nr 11/2020, poprzez wypełnienie karty 

wstępnej weryfikacji formalnej, a następnie dla wniosków które przeszły pozytywną weryfikację 

formalną, kartę oceny zgodności z LSR oraz Kartę weryfikacji zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. 

Do zatwierdzenie przez Radę LGR zostały przekazane wyniki wstępnej weryfikacji formalnej 

następujących operacji: 
 

- O/II/01/2020 Ochotnicza Straż Pożarna w Kocku – „Rozbudowa zaplecza technicznego OSP  

w Kocku”. 
 

Członkowie Rady dokonali sprawdzenia karty wstępnej weryfikacji formalnej oceny przygotowanej 

przez Biuro LGR dla konkursu nr 11/2020. Członkowie Rady LGR nie mieli żadnych uwag odnośnie 

oceny kart przez LGR, stąd nie dokonano żadnych zmian w ocenionych przez Biuro LGR kartach. Karty 

wstępnej weryfikacji formalnej zostały opatrzone podpisami członków Rady LGR. Następnie wniosek 

został poddany ocenie według kryteriów wyboru. 
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Znak sprawy: O/II/01/2020 

Nazwa wnioskodawcy:  Ochotnicza Straż Pożarna w Kocku 

Tytuł operacji: Rozbudowa zaplecza technicznego OSP w Kocku  

Na podstawie rejestru interesów, deklaracji poufności i bezstronności oraz analizy przynależności 

członków Rady do instytucji mającej wpływ na udział członka w grupie interesu stwierdzono, że żadna 

z grup nie przekroczyła 49%. Udział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 Rybak – 46,15% 

 Straż rybacka – 38,46% 

 Władza publiczna – 23,08% 

Szczegółowy podział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 
 

W ocenie wniosku wzięło udział 13 członków Rady spośród 14 obecnych. Z oceny wyłączył się Pan 

Tomasz Futera. Członkowie Rady LGR po zweryfikowaniu kosztów przedstawionych we wniosku  

o dofinansowanie złożonych w ramach naboru 11/2020 ustalili kwoty wsparcia dla operacji na 

wnioskowanym poziomie. Koszty, które oszacował Wnioskodawca zostały uznane za racjonalne.  

Rybak Straż rybacka
Władza 

publiczna

Futera Tomasz w

Gąska Jerzy

Gruszczyk Józef TAK

Cenkiel Dariusz x

Kłos Jakub TAK TAK

Łagowski Przemysław TAK TAK

Ługowski Karol TAK

Nowicki Zbigniew TAK TAK

Piecak Tomasz TAK

Piotrowski Daniel x

Rapacewicz Marian x

Rzechuła Iwona

Skałecka – Young Magdalena x

Stachowicz Katarzyna TAK TAK

Stoń Henryk

Wardak Piotr TAK

Wawrzyńczak Barbara TAK TAK

Zykubek Elżbieta

Udział procentowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 46,15% 38,46% 23,08%

6 5 3

23,08%

14

13

1)
Jeżel i  członek Rady jest nieobecny na leży wstawić znak "x"

2)Jeżel i  członek Rady wyłączył się z oceny wniosku należy wstawić znak "w"

Liczba osób oceniających

Imię i nazwisko/ 

/Imię i nazwisko 

reprezentanta instytucji
Nieobecność1

Wyłączenie 

z oceny2

Udział liczbowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 

Udział procentowy sektora publicznego

Liczba osób obecnych

Grupa interesu
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Ad. 19 

Następnie przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji 

zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, zwaną dalej LSR, w ramach naboru wniosków o przyznanie 

pomocy nr 11/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata  

2014-2020 i poddała ją pod głosowanie. 

Uchwała nr VI/19/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, 

zwaną dalej LSR, w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2020 w ramach Priorytetu 

4. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 została podjęta jednogłośnie. 

Wnioski zostały poddane ocenie według kryteriów wyboru. 

 

Ad. 20 

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania lub jej odrzucenia  

w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w celu szczegółowym pn. „„Wspieranie  

i wykorzystywanie atutów środowiska naturalnego” – przedsięwzięcie pn. „Zabezpieczanie  

i przywracanie stanu pierwotnego produkcji rybackiej”. 

Pani Iwona Rzechuła przedstawiła projekt uchwały nr VI/20/2020 dla wniosku nr O/II/01/2020  

i poddała pod głosowania. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Z głosowania nad uchwałą  

nr VI/20/2020 wyłączył się Pan Tomasz Futera, który wyłączył się z oceny wniosku nr O/II/01/2020. 

 

Ad. 21 

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych  

wg kryteriów wyboru w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2020 w ramach 

Priorytetu 4. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 i poddała ją pod 

głosowanie.  

Uchwała nr VI/21/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych wg kryteriów wyboru  

w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 22 

Następnie przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji  

z ustaloną kwotą wsparcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2020 w ramach 

Priorytetu 4. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, wraz z listą wniosków, 

będącą załącznikiem do uchwały i poddała ją pod głosowanie. 

Uchwała nr VI/22/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji z ustaloną kwotą wsparcia w ramach 

naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu Operacyjnego 

„Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 23 

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych  

do dofinansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2020 w ramach 

Priorytetu 4. Programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Przewodnicząca Rady, 

Iwona Rzechuła odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia listy operacji wybranych do 

dofinansowania i poddała ją pod głosowanie. Uchwała nr VI/23/2020 w sprawie zatwierdzenia listy 

operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2020  

w ramach Priorytetu 4. Programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 została 

podjęta jednogłośnie. 
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Ad. 24  

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia i oceny, w tym oceny zgodności z LSR, wniosków  

o dofinansowanie złożonych w konkursie nr 12/2020, w ramach przedsięwzięcia 3.2.1 „Wspieranie 

działań informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym  

na obszarze LGR” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez 

społeczność” objętego Priorytetem 4. "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", zawartym 

w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Przewodnicząca omówiła zasady 

oceny i lokalne kryteria wyboru operacji dla celu ogólnego „Zintegrowane rybactwo w dolinie 

Tyśmienicy i Wieprza – promocja, wymiana wiedzy i doświadczeń”, celu szczegółowego 

„Popularyzacja i promocja rybactwa śródlądowego” i przedsięwzięcia 3.2.1 „Wspieranie działań 

informacyjno-promocyjnych o zasięgu lokalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym na obszarze 

LGR”. Pan Dyrektor Paweł Waśniowski przedstawił karty weryfikacyjne przeprowadzonej przez Biuro 

LGR wstępnej weryfikacji wniosków pod względem formalnym, zgodności z LSR oraz zgodności  

z PO RYBY. Pracownicy Biura dokonali oceny 4 wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór 

wniosków dotyczącego konkursu nr 12/2020, poprzez wypełnienie karty wstępnej weryfikacji 

formalnej, a następnie dla wniosków, które przeszły pozytywną weryfikację formalną, kartę oceny 

zgodności z LSR oraz Kartę weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy 

określonymi w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Do zatwierdzenie 

przez Radę LGR zostały przekazane wyniki wstępnej weryfikacji formalnej następujących operacji: 
 

- W/II/01/2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu: „Wodny Festiwal Teatralny - 

promocja terenów gminy Podedwórze” 

- W/II/02/2020 Gmina Kock: „Promocja LGR i gminy Kock poprzez wydanie publikacji ” 

- W/II/03/2020 Gmina Ułęż: Wydanie publikacji promocyjnej pt. "Przeszłość i teraźniejszość 

Ułęskiej Ziemi” 

- W/II/04/2020 Gmina Siemień: „Plener fotograficzny dla mieszkańców gminy Siemień jako sposób 

na promocję obszaru LGR objętego LSR” 
 

Członkowie Rady dokonali sprawdzenia karty wstępnej weryfikacji formalnej oceny przygotowanej 

przez Biuro LGR dla operacji 12/2020. Członkowie Rady LGR nie mieli żadnych uwag odnośnie oceny 

kart przez LGR, stąd nie dokonano żadnych zmian w ocenionych przez Biuro LGR kartach. Karty 

wstępnej weryfikacji formalnej zostały opatrzone podpisami członków Rady LGR. Następnie wnioski 

zostały poddane ocenie według kryteriów wyboru w kolejności złożenia wniosków. 
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Znak sprawy: W/II/01/2020 

Nazwa wnioskodawcy: Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu  

Tytuł operacji: Wodny Festiwal Teatralny - promocja terenów gminy Podedwórze 

Na podstawie rejestru interesów, deklaracji poufności i bezstronności oraz analizy przynależności 

członków Rady do instytucji mającej wpływ na udział członka w grupie interesu stwierdzono, że żadna 

z grup nie przekroczyła 49%. Udział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 Rybak – 42,86% 

 Władza publiczna – 28,57% 

Szczegółowy podział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 
 

W ocenie wniosku wzięli udział wszyscy obecni członkowie Rady (14 osób). Członkowie Rady LGR po 

zweryfikowaniu kosztów przedstawionych we wniosku o dofinansowanie złożonych w ramach naboru 

12/2020 ustalili kwotę wsparcia dla operacji na wnioskowanym poziomie w zaokrągleniu w dół do 

pełnych złotych. Koszty, które oszacował Wnioskodawca zostały uznane za racjonalne.  

Rybak
Władza 

publiczna

Futera Tomasz TAK

Gąska Jerzy

Gruszczyk Józef TAK

Cenkiel Dariusz x

Kłos Jakub TAK

Łagowski Przemysław TAK

Ługowski Karol TAK

Nowicki Zbigniew TAK

Piecak Tomasz TAK

Piotrowski Daniel x

Rapacewicz Marian x

Rzechuła Iwona

Skałecka – Young Magdalena x

Stachowicz Katarzyna TAK

Stoń Henryk

Wardak Piotr TAK

Wawrzyńczak Barbara TAK

Zykubek Elżbieta

Udział procentowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 42,86% 28,57%

6 4

28,57%

14

14

1)
Jeżel i  członek Rady jest nieobecny na leży wstawić znak "x"

2)Jeżel i  członek Rady wyłączył się z oceny wniosku należy wstawić znak "w"

Liczba osób obecnych

Liczba osób oceniających

Imię i nazwisko/ 

/Imię i nazwisko 

reprezentanta instytucji
Nieobecność1

Wyłączenie 

z oceny2

Grupa interesu

Udział liczbowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 

Udział procentowy sektora publicznego
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Znak sprawy: W/II/02/2020 

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Kock 

Tytuł operacji: Promocja LGR i gminy Kock poprzez wydanie publikacji 

Na podstawie rejestru interesów, deklaracji poufności i bezstronności oraz analizy przynależności 

członków Rady do instytucji mającej wpływ na udział członka w grupie interesu stwierdzono, że żadna 

z grup nie przekroczyła 49%. Udział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 Rybak – 46,15% 

 Władza publiczna – 23,08% 

Szczegółowy podział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 
 

W ocenie wniosku wzięło udział 13 członków Rady spośród 14 obecnych. Z oceny wyłączył się Pan 

Tomasz Futera. Członkowie Rady LGR po zweryfikowaniu kosztów przedstawionych we wniosku  

o dofinansowanie złożonych w ramach naboru 12/2020 ustalili kwoty wsparcia dla operacji na 

wnioskowanym poziomie w zaokrągleniu w dół do pełnych złotych. Koszty, które oszacował 

Wnioskodawca zostały uznane za racjonalne.  

Rybak
Władza 

publiczna

Futera Tomasz w

Gąska Jerzy

Gruszczyk Józef TAK

Cenkiel Dariusz x

Kłos Jakub TAK

Łagowski Przemysław TAK

Ługowski Karol TAK

Nowicki Zbigniew TAK

Piecak Tomasz TAK

Piotrowski Daniel x

Rapacewicz Marian x

Rzechuła Iwona

Skałecka – Young Magdalena x

Stachowicz Katarzyna TAK

Stoń Henryk

Wardak Piotr TAK

Wawrzyńczak Barbara TAK

Zykubek Elżbieta

Udział procentowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 46,15% 23,08%

6 3

23,08%

14

13

1)
Jeżel i  członek Rady jest nieobecny na leży wstawić znak "x"

2)Jeżel i  członek Rady wyłączył się z oceny wniosku należy wstawić znak "w"

Liczba osób obecnych

Liczba osób oceniających

Imię i nazwisko/ 

/Imię i nazwisko 

reprezentanta instytucji
Nieobecność1

Wyłączenie 

z oceny2

Grupa interesu

Udział liczbowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 

Udział procentowy sektora publicznego
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Znak sprawy: W/II/03/2020 

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Ułęż 

Tytuł operacji: Wydanie publikacji promocyjnej pt. "Przeszłość i teraźniejszość Ułęskiej Ziemi” 

Na podstawie rejestru interesów, deklaracji poufności i bezstronności oraz analizy przynależności 

członków Rady do instytucji mającej wpływ na udział członka w grupie interesu stwierdzono, że żadna 

z grup nie przekroczyła 49%. Udział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 Rybak – 42,86% 

 Władza publiczna – 28,57% 

Szczegółowy podział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 
 

W ocenie wniosku wzięli udział wszyscy obecni członkowie Rady (14 osób). Członkowie Rady LGR po 

zweryfikowaniu kosztów przedstawionych we wniosku o dofinansowanie złożonych w ramach naboru 

12/2020 ustalili kwoty wsparcia dla operacji a wnioskowanym poziomie. Koszty, które oszacował 

Wnioskodawca zostały uznane za racjonalne.  

Rybak
Władza 

publiczna

Futera Tomasz TAK

Gąska Jerzy

Gruszczyk Józef TAK

Cenkiel Dariusz x

Kłos Jakub TAK

Łagowski Przemysław TAK

Ługowski Karol TAK

Nowicki Zbigniew TAK

Piecak Tomasz TAK

Piotrowski Daniel x

Rapacewicz Marian x

Rzechuła Iwona

Skałecka – Young Magdalena x

Stachowicz Katarzyna TAK

Stoń Henryk

Wardak Piotr TAK

Wawrzyńczak Barbara TAK

Zykubek Elżbieta

Udział procentowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 42,86% 28,57%

6 4

28,57%

14

14

1)
Jeżel i  członek Rady jest nieobecny na leży wstawić znak "x"

2)Jeżel i  członek Rady wyłączył się z oceny wniosku należy wstawić znak "w"

Liczba osób obecnych

Liczba osób oceniających

Imię i nazwisko/ 

/Imię i nazwisko 

reprezentanta instytucji
Nieobecność1

Wyłączenie 

z oceny2

Grupa interesu

Udział liczbowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 

Udział procentowy sektora publicznego
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Znak sprawy: W/II/04/2020 

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Siemień 

Tytuł operacji: Plener fotograficzny dla mieszkańców gminy Siemień jako sposób na promocję 

obszaru LGR objętego LSR 

Na podstawie rejestru interesów, deklaracji poufności i bezstronności oraz analizy przynależności 

członków Rady do instytucji mającej wpływ na udział członka w grupie interesu stwierdzono, że żadna 

z grup nie przekroczyła 49%. Udział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 Rybak – 42,86% 

 Władza publiczna – 28,57% 

Szczegółowy podział grup interesów przedstawiał się następująco: 

 
 

W ocenie wniosku wzięli udział wszyscy obecni członkowie Rady (14 osób). Członkowie Rady LGR po 

zweryfikowaniu kosztów przedstawionych we wniosku o dofinansowanie złożonych w ramach naboru 

12/2020 ustalili kwoty wsparcia dla operacji na wnioskowanym poziomie. Koszty, które oszacował 

Wnioskodawca zostały uznane za racjonalne.  

Rybak
Władza 

publiczna

Futera Tomasz TAK

Gąska Jerzy

Gruszczyk Józef TAK

Cenkiel Dariusz x

Kłos Jakub TAK

Łagowski Przemysław TAK

Ługowski Karol TAK

Nowicki Zbigniew TAK

Piecak Tomasz TAK

Piotrowski Daniel x

Rapacewicz Marian x

Rzechuła Iwona

Skałecka – Young Magdalena x

Stachowicz Katarzyna TAK

Stoń Henryk

Wardak Piotr TAK

Wawrzyńczak Barbara TAK

Zykubek Elżbieta

Udział procentowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 42,86% 28,57%

6 4

28,57%

14

14

1)
Jeżel i  członek Rady jest nieobecny na leży wstawić znak "x"

2)Jeżel i  członek Rady wyłączył się z oceny wniosku należy wstawić znak "w"

Udział procentowy sektora publicznego

Liczba osób obecnych

Liczba osób oceniających

Imię i nazwisko/ 

/Imię i nazwisko 

reprezentanta instytucji
Nieobecność1

Wyłączenie 

z oceny2

Grupa interesu

Udział liczbowy grup interesu w ogólnej liczbie głosów 
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Ad. 25 

Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną 

Strategią Rozwoju, zwaną dalej LSR, w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 12/2020  

w ramach Priorytetu 4. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. 

Przewodnicząca Rady, Iwona Rzechuła odczytała projekt Uchwały nr VI/24/2020 w sprawie 

zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i poddała ją pod głosowanie. 

Uchwała nr VI/24/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, 

zwaną dalej LSR, w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 12/2020 w ramach Priorytetu 

4. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 26 

Przystąpiono do podjęcia uchwał w sprawie wyboru operacji do dofinansowania lub jej odrzucenia  

w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 12/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w celu szczegółowym pn. „Popularyzacja  

i promocja rybactwa śródlądowego” – przedsięwzięcie pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej na obszarze LGR”. 

Pani Iwona Rzechuła przedstawiła kolejno projekty uchwał od nr VI/25/2020 do nr VI/28/2020 dla 

poszczególnych wniosków od nr W/II/01/2020 do W/II/04/2020 i poddała je kolejno pod głosowanie. 

Wszystkie uchwały od nr VI/25/2020 do nr VI/28/2020 zostały przyjęte jednogłośnie z tym, że  

z głosowania nad uchwałą VI/26/2020 wyłączył się Pan Tomasz Futera, który wyłączył się z oceny 

wniosku nr W/II/02/2020. 

 

Ad. 27 

Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych  

wg kryteriów wyboru w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 12/2020 w ramach 

Priorytetu 4. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Przewodnicząca 

odczytała projekt uchwały i poddała ją pod głosowanie.  

Uchwała nr VI/29/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji ocenionych wg kryteriów wyboru  

w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 12/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 28 

Następnie przewodnicząca odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji  

z ustaloną kwotą wsparcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 12/2020 w ramach 

Priorytetu 4. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, wraz z listą wniosków, 

będącą załącznikiem do uchwały i poddała ją pod głosowanie. 

Uchwała nr VI/30/2020 w sprawie zatwierdzenia listy operacji z ustaloną kwotą wsparcia w ramach 

naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 12/2020 w ramach Priorytetu 4. Programu Operacyjnego 

„Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 została podjęta jednogłośnie. 

  




