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                                            Niemodlin, dnia 19.05.2022 
Protokół z posiedzenia  

Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich (PBN) nr 023/I/2022 
zwołanego na potrzeby oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach 

naborów 1-6/2022 
 

I. Informacje ogólne:  
Rada Decyzyjna obradowała w dniach:  05, 06 i 19.05.2022r.  Wcześniej członkowie Rady mieli 
dostęp do złożonych wniosków o przyznanie pomocy. 
Posiedzenie zwołał Zastępca Przewodniczącego Rady Decyzyjnej.  
 
Miejsce całości obrad: Niemodlin, biuro Partnerstwa Borów Niemodlińskich 
Obecni: według listy obecności  
 
 

Rada obradowała w składzie:  
1. Anna Cisowska – sektor społeczny (AC) 
2. Victoria Mueller – Błazy – sektor społeczny (VMB) – nieobecna 
3.  Katarzyna Byra – sektor mieszkańców (KB) 
4. Agnieszka Pienio- sektor mieszkańców (AP) 
5. Paweł Kotwica – sektor mieszkańców (PK) 
6. Zygmunt Knura – sektor gospodarczy (ZK) – zastępca  Przewodniczącej  
7. Ditmar Gawlista – sektor gospodarczy (DG) 
8. Patryk Bania - sektor publiczny (PB)  
9. Helena Wojtasik – sektor publiczny (HW) – Przewodnicząca – nieobecna 
 
 

Pozostali uczestnicy:  
1. Jadwiga Wójciak (JW)- kierownik Biura, Prezes LGD PBN 
2. Daniel Podobiński (DP)- specjalista do spraw promocji, informacji i współpracy PBN 
2. Monika Osipińska (MO) - asystent do projektów Lokalnej Strategii Rozwoju 
 
 

Obrady w dniu 05.05.2022 – od godziny 17.00 
 
W dniu 05.05.2022 r. każdy z członków Rady podpisał listę obecności i złożył w stosunku do 
wniosków ocenianych w ramach posiedzenia Deklarację bezstronności oceny (w załączeniu). 
W stosunku do wniosków, co do których członkowie Rady mieli powiązania  
z wnioskodawcami zostały złożone Karty wyłączenia z oceny konkretnych operacji, które 
stanowią załącznik do protokołu(6 kart).  Członkowie zweryfikowali/uzupełnili zapisy  
w Rejestrze interesów.  
 
ZK poinformował dodatkowo, że  zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
nr  9/2/2021 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy 
działania zweryfikowano powiązania osobowe i kapitałowe członków Rady z wnioskodawcami. 
Wydruki z systemów: Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, Centralna Ewidencja Informacji  
o Działalności Gospodarczej oraz rejestr.io prowadzonego przez Fundację Moje Państwo, 
stanowią załącznik do protokołu. Przeprowadzona weryfikacja nie ujawniła powiązań 
mogących mieć wpływ na ocenę wniosków o przyznanie pomocy.  
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Następnie Zastępca Przewodniczącego Rady ZK przedstawił porządek posiedzenia: 
1) Przedstawienie porządku posiedzenia oraz funkcji pełnionych przez poszczególnych 

członków Rady w trakcie jego trwania 
2) Określenie przedmiotu posiedzenia: nabory wniosków, liczbie złożonych wniosków, 

wnioskowanej kwoty wsparcia 
3) Określenie kworum w zakresie całości posiedzenia. 
4) Przeprowadzenie oceny i głosowania w przedmiocie wszystkich operacji/wniosków wg 

kolejności ich wpływu do biura: określenie liczby uprawnionych do głosowania, liczby 
biorących udział w głosowaniu, informacji o wykluczeniu z oceny, informacji  
o ewentualnych wyjściach w trakcie omawiania oceny wniosku: 

a) Głosowanie w sprawie zgodności z zakresem tematycznym naboru; 
b) Głosowanie nad zgodnością operacji z PROW; 
c) Głosowanie w zakresie zgodności z LSR; 
d) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy projektów zgodnych z PROW, zgodnych  

z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie 
pomocy oraz zgodnych z LSR; 

e) Głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyboru operacji 
nad operacjami zgodnymi z PROW, zgodnymi z zakresem tematycznym, wskazanym 
w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR; 

f) Głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia  
g) Podjęcie Uchwały w sprawie listy operacji wybranych do dofinansowania; 
h) Odczytanie uchwał dotyczących poszczególnych projektów rozpatrywanych  

w trakcie posiedzenia, bez potrzeby ich przegłosowania (zgodnie z §16 ust. 2 
Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej);  
 

 
5)  Dyskusja i wnioski członków Rady dotyczące usprawnienia pracy Rady; 
6)  Odczytanie protokołu, głosowanie nad przyjęciem zapisów protokołu; 
7)  Zakończenie posiedzenia. 

 
 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie - 7 członków za.  
 
 

Ad. 1. 
 
Zastępca Przewodniczącego Rady ZK przypomniał zasady wyznaczania protokolanta oraz 
sekretarzy posiedzenia zapisane w Regulaminie pracy Rady Decyzyjnej. Zgodnie z nimi 
wyznaczeni zostali: na protokolanta PK, na sekretarzy KB i AC. 
Sekretarze sporządzili informację o wezwaniu wnioskodawców do uzupełnień braków, 
niezbędnych do dalszej oceny na kartach oceny wg zgodności z PROW oraz przygotowali pisma. 
Natomiast do wysłania pism upoważnili kierownika biura – by zachować bezpieczeństwo 
przekazu mailowego. Upoważnienie stanowi załącznik do protokołu.  
 
Nie wszyscy wezwani wnioskodawcy odpowiedzieli na wezwanie. Zakres wezwań oraz 
odpowiedzi zostaną odnotowane przy poszczególnych wnioskach –  o ile dotyczy.  
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Następnie ZK oddał głos Kierownikowi Biura i Prezes LGD PBN JW. 
 

 
Ad. 2. 
Prezes LGD JW podsumowała informacje dotyczące zakresu tematycznego naborów, liczby 
złożonych wniosków w każdym naborze, wnioskowanych kwot wsparcia oraz limitów 
dostępnych środków. Członkowie Rady Decyzyjnej otrzymali tabelaryczne zestawienie 
wniosków złożonych w poszczególnych naborach.  

 

 
Ad. 3. 
Zastępca Przewodniczącego ZK sprawdził obecność na liście i stwierdził prawomocność 
posiedzenia (obecnych 7 na 9 członków Rady). Przy głosowaniu nad poszczególnymi 
operacjami dołożono starań, aby skład Rady oceniający wnioski był zgodny z wymaganiami 
określonymi w art.32 ust 2 lit b rozporządzenia 1303/2013. Zgodnie z jego treścią na poziomie 
podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani 
żadna z grup interesu nie może posiadać więcej niż 49 % praw głosu. Wybór operacji jest 
dokonywany zgodnie  z  przepisami art.34 ust 3 litera b rozporządzenia 1303/2013, które 
gwarantują, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od 
partnerów niebędących instytucjami publicznymi. 
  Skład Rady Decyzyjnej przedstawiał się następująco pod względem sektorowości (ze 
względu na zapisy w Rejestrze interesów część członków Rady jest zaliczana do kilku 
sektorów np. społecznego i publicznego, lub publicznego i biznesowego):  
 
- sektor społeczny: 6 osób    - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby -  ZK i DG 
- sektor publiczny : 3 osoby na 7 - PB, ZK i PK 

 
Zastępca Przewodniczącego ZK nie zidentyfikował grup interesów szczególnie istotnych dla 
ocenianych naborów, dlatego przy obliczaniu parytetów brano pod uwagę w szczególności 
przynależność sektorową.  
 
Ad. 4. 
Przeprowadzenie oceny i głosowania w przedmiocie wszystkich operacji/wniosków wg 
kolejności ich wpływu do biura i naborów: określenie liczby uprawnionych do głosowania, 
liczby biorących udział w głosowaniu, informacji o wykluczeniu z oceny, informacji  
o ewentualnych wyjściach w trakcie omawiania wniosku.  
 
ZK oddał głos sekretarzom posiedzenia, którzy omówili przeprowadzoną ocenę formalną 
wszystkich wniosków oraz wezwania poszczególnych wnioskodawców do uzupełnienia 
złożonej dokumentacji.  Ocena dokonywania była zgodnie z § 4, ust. 1-8 Procedury wyboru  
i oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 przez podmioty inne niż LGD oraz 
operacji własnych LGD.  
 
W naborze 1/2022 w ramach oceny formalnej wystosowano pisma o uzupełnienie do 5  
wnioskodawców. Wszyscy złożyli uzupełnienia w terminie.  Ocena formalna przedstawia się 
następująco:  

 
 



 

4 
 

Wniosek nr LGD-1/1/2022  
Operację uznano za zgodną z zakresem tematycznym naboru, zgodną z PROW, zgodną z LSR  
i przekazano do dalszej oceny.  
W przedmiotowym wniosku nie ma konieczności wyłączeń z oceny.  
 
Wniosek nr LGD-1/2/2022  
Operację uznano za zgodną z zakresem tematycznym naboru, zgodną z PROW, zgodną z LSR  
i przekazano do dalszej oceny.  
W przedmiotowym wniosku nie ma konieczności wyłączeń z oceny.  

Wniosek nr LGD-1/3/2022  

Konieczne było wezwanie do uzupełnienia w celu określenia zgodności operacji  z PROW. 
Wezwanie wystosowano 19.04.2022 r. Wnioskodawca był wezwany do złożenia: kserokopii 
dokumentu tożsamości oraz zaświadczenia z KRUS.  
Odpowiedź została złożona w terminie, 20.04.2022 r.  
Na podstawie złożonych uzupełnień operacja została uznana za zgodną z  zakresem 
tematycznym, z PROW i LSR i przekazana została do dalszej oceny. 
W przedmiotowym wniosku nie stwierdzono konieczności wyłączeń z oceny. 
 
Wniosek nr LGD-1/4/2022 
Operację uznano za zgodną z zakresem tematycznym naboru, zgodną z PROW, zgodną z LSR  
i przekazano do dalszej oceny.  
W przedmiotowym wniosku nie stwierdzono konieczności wyłączeń z oceny.  
 
Wniosek nr LGD-1/5/2022 
Operację uznano za zgodną z zakresem tematycznym naboru, zgodną z PROW, zgodną z LSR  
i przekazano do dalszej oceny.  
W przedmiotowym wniosku nie stwierdzono konieczności wyłączeń z oceny.   
 
Wniosek nr LGD-1/6/2022 
Operację uznano za zgodną z zakresem tematycznym naboru, zgodną z PROW, zgodną z LSR  
i przekazano do dalszej oceny.  
W przedmiotowym wniosku nie stwierdzono konieczności wyłączeń z oceny. 
 
Wniosek nr LGD-1/7/2022 
Konieczne było wezwanie do uzupełnienia w celu określenia zgodności operacji  z PROW. 
Wezwanie wystosowano 19.04.2022 r. Wnioskodawca był wezwany do złożenia: zaświadczenia 
z KRUS, ofert cenowych dotyczących pozycji znajdujących się w biznesplanie  
w punkcie VII. Zakres rzeczowo -finansowy operacji oraz uzupełnienia kosztów wynagrodzenia 
i pochodnych w tabeli 9.2 Rachunek zysków i strat w biznesplanie. 
Odpowiedź została złożona w terminie, 22.04.2022 r.  
Na podstawie złożonych uzupełnień operacja została uznana z zgodną z  zakresem 
tematycznym, z PROW i LSR i przekazana została do dalszej oceny. 
W przedmiotowym wniosku nie stwierdzono konieczności wyłączeń z oceny 
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Wniosek nr LGD-1/8/2022 
Operację uznano za zgodną z zakresem tematycznym naboru, zgodną z PROW, zgodną z LSR  
i przekazano do dalszej oceny.  
W przedmiotowej operacji nie stwierdzono konieczności wyłączeń z oceny.  
 
Wniosek nr LGD-1/9/2022 
Operację uznano za zgodną z zakresem tematycznym naboru, zgodną z PROW, zgodną z LSR  
i przekazano do dalszej oceny.  
W przedmiotowej operacji nie stwierdzono konieczności wyłączeń z oceny.  
 
Wniosek nr LGD-1/10/2022 
Konieczne było wezwanie do uzupełnienia w celu określenia zgodności operacji  z PROW. 
Wezwanie wystosowano 19.04.2022 r. Wnioskodawca został wezwany do złożenia: ofert 
cenowych dotyczących pozycji znajdujących się w biznesplanie w punkcie VII. Zakres 
rzeczowo -finansowy operacji.  
Odpowiedź została złożona w terminie, 22.04.2022 r.  
Na podstawie złożonych uzupełnień operacja została uznana za zgodną z  zakresem 
tematycznym, z PROW i LSR i przekazana została do dalszej oceny. 
W przedmiotowej operacji nie stwierdzono konieczności wyłączeń z oceny.  
 
Wniosek nr LGD-1/11/2022 
Operację uznano za zgodną z zakresem tematycznym naboru, zgodną z PROW, zgodną z LSR  
i przekazano do dalszej oceny.  
W przedmiotowej operacji nie stwierdzono konieczności wyłączeń z oceny.  
 
Wniosek nr LGD-1/12/2022 
Operację uznano za zgodną z zakresem tematycznym naboru, zgodną z PROW, zgodną z LSR  
i przekazano do dalszej oceny.  
W przedmiotowej operacji nie stwierdzono konieczności wyłączeń z oceny.  
 
Wniosek nr LGD-1/13/2022 
Operację uznano za zgodną z zakresem tematycznym naboru, zgodną z PROW, zgodną z LSR  
i przekazano do dalszej oceny.  
W przedmiotowej operacji nie stwierdzono konieczności wyłączeń z oceny.  
 
Wniosek nr LGD-1/14/2022 
Konieczne było wezwanie do uzupełnienia w celu określenia zgodności operacji  z PROW. 
Wezwanie wystosowano 19.04.2022 r.  
Wnioskodawca został wezwany do złożenia: zaświadczenia o zameldowaniu z właściwej 
ewidencji ludności, wyjaśnienia rozbieżności dotyczącej własności działki wykazanej we 
wniosku, uzupełnienia uzasadnienia kosztów do tabeli 9.2, wyjaśnienia wartości minusowej 
wskaźnika NPV w tabeli 9.3 oraz dołączenia ofert cenowych dotyczących pozycji znajdujących 
się w biznesplanie w punkcie VII. Zakres rzeczowo- finansowy operacji. 
Odpowiedź została złożona w terminie, 21.04.2022 r., lecz Wnioskodawca złożył jedynie: 
zaświadczenie o zameldowaniu oraz  dołączył akt notarialny wyjaśniający, że jest  
właścicielem działki wykazanej we wniosku. Uzupełnienia dotyczące tabel 9.2, 9.3 oraz ofert 
cenowych nie zostały złożone. 
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Na podstawie złożonych uzupełnień operacja została uznana za niezgodną  z PROW i LSR i nie 
została przekazana do dalszej oceny. 
 
Wniosek nr LGD-1/15/2022 
Konieczne było wezwanie do uzupełnienia w celu określenia zgodności operacji  z PROW. 
Wezwanie wystosowano 19.04.2022 r.  
Wnioskodawca został wezwany do złożenia: zaświadczenia z KRUSU, dostarczenie płyty CD  
z wnioskiem(wcześniej dołączono pustą płytę) oraz uzupełnienia uzasadnienia do tabeli 9.2.  
Odpowiedź została złożona w terminie, 22.04.2022 r., lecz Wnioskodawca nie dostarczył 
uzupełnień dotyczących tabeli 9.2 w związku z czym sekretarze nie byli w stanie ocenić 
racjonalności założeń biznesplanu. 
Na podstawie złożonych uzupełnień operacja została uznana za niezgodną  z PROW i LSR i nie 
została przekazana do dalszej oceny. 
 
Do dalszej oceny zostało przekazanych 13 z 15 wniosków o przyznanie pomocy, 
złożonych w naborze 1/2022.  
 
ZK pokrótce omówił oceniane projekty. Członkowie dyskutowali o podstawach przyznania 
punktów w poszczególnych kryteriach oceny pod kątem ostatecznego przyznania punktacji na 
karcie oceny.  
 
 
Następnie sekretarze omówili ocenę formalną wniosków złożonych w naborze nr 2/2022. 
 
W naborze 2/2022 wystosowano pismo o uzupełnienie do 1 wnioskodawcy. Uzupełnienie 
złożono w terminie.   
Ocena formalna przedstawia się następująco 
 
Wniosek nr LGD-2/1/2022  
Operację uznano za zgodną z zakresem tematycznym naboru, zgodną z PROW, zgodną z LSR  
i przekazano do dalszej oceny.  
W przedmiotowej operacji nie stwierdzono konieczności wyłączeń z oceny. 
 
Wniosek nr LGD-2/2/2022  
Operację uznano za zgodną z zakresem tematycznym naboru, zgodną z PROW, zgodną z LSR  
i przekazano do dalszej oceny.  
W przedmiotowej operacji nie stwierdzono konieczności wyłączeń z oceny. 
 
Wniosek nr LGD-2/3/2022  
Konieczne było wezwanie do uzupełnienia w celu określenia zgodności operacji  z PROW. 
Wezwanie wystosowano 19.04.2022 r. Wnioskodawca był wezwany do: ujednolicenia tabel 
finansowych w biznesplanie, rozwinięciu uzasadnienia pod tabelą 9.2 oraz określenie  
i opisanie ,,mobilności” kontenera. 
Odpowiedź została złożona w terminie, 22.04.2022 r.  
Na podstawie złożonych uzupełnień operacja została uznana z zgodną z  zakresem 
tematycznym, z PROW i LSR i przekazana została do dalszej oceny. 
 
Do dalszej oceny zostały przekazane wszystkie 3 wnioski o przyznanie pomocy złożone 
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w naborze 2/2022.  
 
ZK pokrótce omówił oceniane projekty. Członkowie dyskutowali o podstawach przyznania 
punktów w poszczególnych kryteriach oceny pod kątem ostatecznego przyznania punktacji na 
karcie oceny.  
 
Na tym zakończono obrady w dniu 05.05.2022 o godz. 20.00, z informacją o wznowieniu na 
następny dzień.  
 
Obrady  cd. w dniu 06.05.2022 r. 
 
Obrady wznowiono w dniu 06.05.2022 r. o godz. 17.00. Członkowie Rady potwierdzili 
obecność na liście obecności.  
 
Z-ca Przewodniczącego przypomniał o ewentualnej konieczności wyłączenia się jeśli 
zaistniały okoliczności mogące mieć wpływ na obiektywizm oceny.  
 
Następnie przystąpiono do omawiania oceny formalnej wniosków w ramach naboru 3/2022 
 
W naborze 3/2022 w ramach oceny formalnej wystosowano  pisma o uzupełnienie do 5  
wnioskodawców.  
Nie wszyscy złożyli uzupełnienia.  
 
Wniosek nr LGD-3/1/2022  
Konieczne było wezwanie do uzupełnienia w celu określenia zgodności operacji  z PROW. 
Wezwanie wystosowano 19.04.2022 r. Wnioskodawca był wezwany do: uzupełnienia 
uzasadnienia do tabeli 9.2 RZiS w biznesplanie  oraz skorygowania kwot w tabeli VII. Zakres 
rzeczowo- finansowy operacji w biznesplanie. 
Odpowiedź została złożona w terminie, 21.04.2022 r.  
Na podstawie złożonych uzupełnień operacja została uznana z zgodną z  zakresem 
tematycznym, z PROW i LSR i przekazana została do dalszej oceny. 
 
Wniosek nr LGD-3/2/2022  
Konieczne było wezwanie do uzupełnienia w celu określenia zgodności operacji  z PROW. 
Wezwanie wystosowano 19.04.2022 r. Wnioskodawca był wezwany do dostarczenia: korekty 
umowy użyczenia lokalu oraz dołączenie Oświadczenia B.IV.A.6 ze zgodą drugiego 
współwłaściciela.  
Odpowiedź została złożona w terminie, 21.04.2022 r.  
Na podstawie złożonych uzupełnień operacja została uznana z zgodną z  zakresem 
tematycznym, z PROW i LSR i przekazana została do dalszej oceny. 
 
Wniosek nr LGD-3/3/2022  
Konieczne było wezwanie do uzupełnienia w celu określenia zgodności operacji  z PROW. 
Wezwanie wystosowano 19.04.2022 r. Wnioskodawca był wezwany do: wyjaśnienia 
rozbieżności między adresem lokalizacji operacji zwartej we wniosku, a załączonych 
dokumentach oraz skorygowaniem kwot (z netto na brutto) w tabeli VII. Zakres rzeczowo-
finansowy operacji w biznesplanie. 
Odpowiedź została złożona w terminie, 22.04.2022 r.  
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Na podstawie złożonych uzupełnień operacja została uznana z zgodną z  zakresem 
tematycznym, z PROW i LSR i przekazana została do dalszej oceny. 
 
Wniosek nr LGD-3/4/2022 
Operację uznano za zgodną z zakresem tematycznym naboru, zgodną z PROW, zgodną z LSR  
i przekazana do dalszej oceny.  
W przedmiotowym wniosku nie stwierdzono konieczności wyłączeń z oceny.   
 
Wniosek nr LGD-3/5/2022 
Operację uznano za zgodną z zakresem tematycznym naboru, zgodną z PROW, zgodną z LSR  
i przekazana do dalszej oceny.  
 
Wniosek nr LGD-3/6/2022 
Operację uznano za zgodną z zakresem tematycznym naboru, zgodną z PROW, zgodną z LSR  
i przekazana do dalszej oceny.  
W przedmiotowym wniosku stwierdzono konieczność wyłączenia z oceny: PK. 
 
Wniosek nr LGD-3/7/2022 
Konieczne było wezwanie do uzupełnienia w celu określenia zgodności operacji  z PROW. 
Wezwanie wystosowano 19.04.2022 r. Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia  
i skorygowania tabeli 9.2 RZiS w biznesplanie. 
Odpowiedź została złożona w terminie, 21.04.2022 r.  
Na podstawie złożonych uzupełnień operacja została uznana z zgodną z  zakresem 
tematycznym, z PROW i LSR i przekazana została do dalszej oceny. 
 
Wniosek nr LGD-3/8/2022 
Konieczne było wezwanie do uzupełnienia w celu określenia zgodności operacji  z PROW. 
Wezwanie wystosowano 19.04.2022 r. Wnioskodawca został wezwany do wyjaśnienia 
rozbieżności z kodem PKD we wniosku, a biznesplanie oraz do uzupełnienia i rozpisania tabeli 
9.2 RZiS w biznesplanie. 
Odpowiedź na wezwanie nie została złożona.  
W związku z powyższym operacja została uznana za niezgodną  z PROW i LSR i nie została 
przekazana do dalszej oceny. 
 
 
Wobec powyższego 7 na 8 operacji zostało uznanych za zgodne z PROW i LSR  
i zostały przekazane do dalszej oceny. 
 
Zastępca Przewodniczącego Rady pokrótce omówił oceniane projekty. Członkowie 
dyskutowali o podstawach przyznania punktów w poszczególnych kryteriach oceny pod 
kątem ostatecznego przyznania punktacji na karcie oceny.  
W trakcie dyskusji nad wnioskiem nr LGD-3/6/2022  wyłączony z oceny PK opuścił salę o 
godzinie 17:20  i powrócił o godzinie 17:30. Na czas nieobecności protokołowanie przejął ZK.  
 
Następnie sekretarze omówili ocenę formalną wniosków złożonych w naborze nr 4/2022.  
 
W naborze 4/2022 wystosowano  pismo o uzupełnienie do 1  wnioskodawcy. Uzupełnienie 
złożono w terminie.  



 

9 
 

 
 
Wniosek nr LGD-4/1/2022 
Operację uznano za zgodną z zakresem tematycznym naboru, zgodną z PROW, zgodną z LSR  
i przekazana do dalszej oceny.  
W przedmiotowym wniosku nie stwierdzono konieczności dodatkowych wyłączeń z oceny.   
 
Wniosek nr LGD-4/2/2022  
Konieczne było wezwanie do uzupełnienia w celu określenia zgodności operacji  z PROW. 
Wezwanie wystosowano 19.04.2022 r. Wnioskodawca został wezwany do: uzupełnienia tabel 
finansowych w biznesplanie, ujednolicenia tytułu we wniosku i biznesplanie, ujednolicenia 
kodu PKD oraz uzupełnienia w zakresie liczby miejsc pracy. 
Odpowiedź została złożona w terminie, 22.04.2022 r.  
Na podstawie złożonych uzupełnień operacja została uznana z zgodną z  zakresem 
tematycznym, z PROW i LSR i przekazana została do dalszej oceny. 
 
Wobec powyższego oba złożone wnioski zostały uznane za zgodne z PROW i LSR  
i przekazane zostały do dalszej oceny. 
 
Zastępca Przewodniczącego Rady pokrótce omówił oceniane projekty. Członkowie 
dyskutowali o podstawach przyznania punktów w poszczególnych kryteriach oceny pod 
kątem ostatecznego przyznania punktacji na karcie oceny.  
 
Następnie sekretarze omówili ocenę formalną wniosków złożonych w naborze nr 5/2022.  
 
Ze względu na złożone karty wyłączenia -  z oceny wg kryteriów i ustalenia kwoty wsparcia 
wniosków w przedmiotowym naborze wyłączeni zostali: KB i PB w całym naborze oraz AC we 
wniosku LGD-5/6/2022.  
 
Wniosek nr LGD-5/1/2022 
Operację uznano za zgodną z zakresem tematycznym naboru, zgodną z PROW, zgodną z LSR  
i przekazana do dalszej oceny.  
W przedmiotowym wniosku stwierdzono konieczności wyłączeń z oceny: KB i PB. 
 
Wniosek nr LGD-5/2/2022  
Operację uznano za zgodną z zakresem tematycznym naboru, zgodną z PROW, zgodną z LSR  
i przekazana do dalszej oceny.  
W przedmiotowym wniosku stwierdzono konieczności wyłączeń z oceny: KB i PB. 
 
Wniosek nr LGD-5/3/2022  
Operację uznano za zgodną z zakresem tematycznym naboru, zgodną z PROW, zgodną z LSR  
i przekazana do dalszej oceny.  
W przedmiotowym wniosku stwierdzono konieczności wyłączeń z oceny: KB i PB. 
 
Wniosek nr LGD-5/4/2022 
Operację uznano za zgodną z zakresem tematycznym naboru, zgodną z PROW, zgodną z LSR 
i przekazana do dalszej oceny.  
W przedmiotowym wniosku stwierdzono konieczności wyłączeń z oceny: KB i PB. 
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Wniosek nr LGD-5/5/2022 
Operację uznano za zgodną z zakresem tematycznym naboru, zgodną z PROW, zgodną z LSR  
i przekazana do dalszej oceny.  
W przedmiotowym wniosku stwierdzono konieczności wyłączeń z oceny: KB i PB. 

Wniosek nr LGD-5/6/2022 

Operację uznano za zgodną z zakresem tematycznym naboru, zgodną z PROW, zgodną z LSR  
i przekazana do dalszej oceny.  
W przedmiotowym wniosku stwierdzono konieczności wyłączeń z oceny: KB, PB i AC. 

 
Wszystkie złożone wnioski zostały uznane za zgodne z PROW i LSR i przekazane zostały 
do dalszej oceny. 
 
Zastępca Przewodniczącego Rady pokrótce omówił oceniane projekty. Członkowie 
dyskutowali o podstawach przyznania punktów w poszczególnych kryteriach oceny pod 
kątem ostatecznego przyznania punktacji na karcie oceny.  
Z dyskusji nad wszystkimi wnioskami zostali wyłączeni PB i KB, dodatkowo AC z wniosku nr 
LGD-5/6/2022.  
Dodatkowo w  trakcie dyskusji nad wnioskiem:  
-  LGD-5/2/2022 PB opuścił salę o godzinie 18:00, i powrócił o godzinie 18:05,  
-  LGD-5/3/2022 KB opuściła salę o godzinie  18:05 i powróciła o godzinie 18:08,  
-  LGD-5/6/2022 AC opuściła salę o godzinie 18:10 i powróciła o godz. 18:15.    
 
 
Następnie sekretarze omówili ocenę formalną wniosków złożonych w naborze nr 6/2022. 
 
W naborze 6/2022 Wystosowano pismo o uzupełnienie do 2 wnioskodawców. Wezwani 
dostarczyli uzupełnienia w terminie.  
Ze względu na złożone karty wyłączenia z oceny wg kryteriów przedmiotowego naboru 
wyłączeni został DG - w całym naborze, oraz PK we wniosku LGD-6/2/2022.  
 
Wniosek nr LGD-6/1/2022  
Operację uznano za zgodną z zakresem tematycznym naboru, zgodną z PROW, zgodną z LSR  
i przekazana do dalszej oceny.  
W przedmiotowym wniosku stwierdzono konieczność wyłączenia z oceny: DG. 
 
Wniosek nr LGD-6/2/2022  
Konieczne było wezwanie do uzupełnienia w celu określenia zgodności operacji  z PROW. 
Wezwanie wystosowano 19.04.2022 r. Wnioskodawca został wezwany do: dostarczenia 
wymaganego dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości 
oraz do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że podmiot ubiegający się o przyznanie 
pomocy spełnienia warunek posiadania: wiedzy/ doświadczenia/ zasobów/ wykonuje 
działalność odpowiednią do przedmiotu operacji. 
Odpowiedź została złożona w terminie, 21.04.2022 r.  
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku  i oceny uzupełnień nie posiadał tytułu prawnego do 
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nieruchomości, który będzie obowiązywał na okres realizacji i trwałości operacji.   
Na podstawie złożonych uzupełnień operacja została uznana za zgodną z  zakresem 
tematycznym, niezgodną z  PROW i nie została przekazana  do dalszej oceny. 
 
 
Wniosek nr LGD-6/3/2022  
Konieczne było wezwanie do uzupełnienia w celu określenia zgodności operacji  z PROW. 
Wezwanie wystosowano 19.04.2022 r. Wnioskodawca został wezwany do: wyjaśnienia  
i dostarczenia poprawnego dokumentu do nieruchomości oraz dostarczenia poprawnego 
dokumentu potwierdzającego posiadane doświadczenie odpowiednie do przedmiotu 
realizacji operacji. 
Odpowiedz została złożona w terminie, 21.04.2022 r.  
Na podstawie złożonych uzupełnień operacja została uznana z zgodną z  zakresem 
tematycznym, z PROW i LSR i przekazana została do dalszej oceny. 
W przedmiotowym wniosku stwierdzono konieczność wyłączenia z oceny: DG.  
 
 
Wobec powyższego 3 z 2 złożonych wniosków  zostały uznane za zgodne z PROW i LSR  
i zostały przekazane do dalszej oceny. 
 
Zastępca Przewodniczącego Rady pokrótce omówił oceniane projekty. Członkowie 
dyskutowali o podstawach przyznania punktów w poszczególnych kryteriach oceny pod 
kątem ostatecznego przyznania punktacji na karcie oceny.  
W trakcie dyskusji nad wnioskiem nr LGD-6/3/2022 wyłączony z oceny DG opuścił salę o 
godzinie 19:00  i powrócił o godzinie 19:05. 
 
Sekretarze zostali zobowiązani do przygotowania projektów uchwał, które będą przedmiotem 
głosowania w związku z wynikami oceny formalnej.  
 
Na tym posiedzenie w tym dniu zakończono o godz. 20.00. z informacją o wznowieniu w dniu 
19.05.2055 o godz. 17.00 
 
 
Obrady cd. w dniu 19.05.2022  
 
Obrady wznowiono w dniu 19.05.2022 r. o godz. 17.00. Członkowie Rady potwierdzili 
obecność na liście obecności.  
Z-ca Przewodniczącego stwierdził qworum.  
 
Następnie podjęto uchwały:  
-  LGD-023/I/1/1/2022 z dnia 19.05.2022 w sprawie przyjęcia listy projektów zgodnych  
z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków  
o przyznanie pomocy nr 1/2022 oraz zgodnych z LSR,  
- LGD-023/I/2/1/2022 z dnia 19.05.2022 w sprawie przyjęcia listy projektów zgodnych  
z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków  
o przyznanie pomocy nr 2/2022 oraz zgodnych z LSR,  
- LGD-023/I/3/1/2022 z dnia 19.05.2022 w sprawie przyjęcia listy projektów zgodnych  
z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków  
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o przyznanie pomocy nr 3/2022 oraz zgodnych z LSR,  
- LGD-023/I/4/1/2022 z dnia 19.05.2022 w sprawie przyjęcia listy projektów zgodnych  
z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków  
o przyznanie pomocy nr 4/2022 oraz zgodnych z LSR,  
- LGD-023/I/5/1/2022 z dnia 19.05.2022 w sprawie przyjęcia listy projektów zgodnych  
z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków  
o przyznanie pomocy nr 5/2022 oraz zgodnych z LSR,  
- LGD-023/I/6/1/2022 z dnia 19.05.2022 w sprawie przyjęcia listy projektów zgodnych  
z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków  
o przyznanie pomocy nr 6/2022 oraz zgodnych z LSR. 
 
Po przyjęciu uchwał uprawnieni do oceny Członkowie Rady ocenili operacje, które przeszły 
pozytywnie ocenę formalną, w zakresie punktacji wg kryteriów lokalnych i ustalenia kwoty 
wsparcia poprzez wypełnienie stosownych części Kart oceny operacji.  
 
 

NABÓR 1/2022:  
 
W ramach naboru wpłynęło 15 wniosków, z czego ocenie wg kryteriów i ustaleniu 
kwoty wsparcia podlegało 13 wniosków.  
Dostępna pula środków wynosi 120 000 euro, co przy kursie 1euro x 4 zł = 480 000 zł.  
 
  

 
Wniosek nr LGD-1/1/2022  
Oceniali: 
- sektor społeczny: 6 osób   (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby  (18,18 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 3 osoby (27,27%)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 17 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej tj. 80.000,00 zł. 
 
 
Wniosek nr LGD-1/2/2022  
    Oceniali: 
- sektor społeczny: 6 osób   (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby  (18,18 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 3 osoby  (27,27%)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 20 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
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Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej tj. 80.000,00 zł. 
 
 
Wniosek nr LGD-1/3/2022  
Oceniali: 
- sektor społeczny: 6 osób   (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby (18,18 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 3 osoby na (27,27%)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 15 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej tj. 80.000,00 zł. 
 
Wniosek nr LGD-1/4/2022 
Oceniali: 
- sektor społeczny: 6 osób (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby (18,18 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 3 osoby  (27,27%)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 18 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej tj. 80.000,00 zł. 
 
Wniosek nr LGD-1/5/2022 
Oceniali: 
- sektor społeczny: 6 osób  (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby (18,18 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 3 osoby  (27,27%)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 14 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej tj. 80.000,00 zł. 
 
Wniosek nr LGD-1/6/2022 
Oceniali: 
- sektor społeczny: 6 osób  (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby  (18,18 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 3 osoby  (27,27%)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
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e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 13 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej tj. 80.000,00 zł. 
 
Wniosek nr LGD-1/7/2022 
Oceniali: 
- sektor społeczny: 6 osób  (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby  (18,18 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 3 osoby  (27,27%)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała:  12 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej tj. 80.000,00 zł. 
 
Wniosek nr LGD-1/8/2022 
Oceniali: 
- sektor społeczny: 6 osób  (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby (18,18 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 3 osoby  (27,27%)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 21 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej tj. 80.000,00 zł. 
 
Wniosek nr LGD-1/9/2022 
Oceniali: 
- sektor społeczny: 6 osób (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby (18,18 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 3 osoby  (27,27%)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 24 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej tj. 80.000,00 zł. 
 
Wniosek nr LGD-1/10/2022 
Oceniali: 
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- sektor społeczny: 6 osób   (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby  (18,18 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 3 osoby  (27,27%)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 10 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej tj. 80.000,00 zł. 
 
Wniosek nr LGD-1/11/2022 
Oceniali: 
- sektor społeczny: 6 osób   (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby  (18,18 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 3 osoby (27,27%)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 17 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej tj. 80.000,00 zł. 
 
Wniosek nr LGD-1/12/2022 
Oceniali: 
- sektor społeczny: 6 osób  (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby  (18,18 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 3 osoby  (27,27%)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 10 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej tj. 80.000,00 zł. 
 
Wniosek nr LGD-1/13/2022 
Oceniali: 
- sektor społeczny: 6 osób  (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby (18,18 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 3 osoby  (27,27%)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad  
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 12 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
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Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej tj. 80.000,00 zł. 
 
Po zakończeniu oceny sekretarze podsumowali głosowanie.  
Następnie podjęto Uchwały LGD-023/I/1/2/2022 z dnia 19.05.2022 r. w sprawie listy 
operacji wybranych do dofinansowania.  Uchwała przyjęta jednogłośnie.  
Załącznik nr 1 do Uchwały  -Lista operacji wybranych do dofinansowania.  
Załącznik nr 2 do Uchwały -Lista operacji niewybranych do dofinansowania. 
 
Zastępca przewodniczącego odczytał uchwały dotyczące poszczególnych projektów, bez 
potrzeby ich przegłosowania (zgodnie z §16 ust. 2 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej).  
 
 

NABÓR 2/2022:  
 
 
W ramach naboru wpłynęły 3 wnioski. Wszystkie podlegały ocenie wg kryteriów i 
ustaleniu kwoty wsparcia. 
Dostępna pula środków wynosi : 40 000 euro, co przy kursie 1euro x 4 zł = 160.000 zł.  
 
  

Wniosek nr LGD-2/1/2022  
Oceniali: 
- sektor społeczny: 6 osób   (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby  (18,18 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 3 osoby  (27,27%)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 22 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej tj. 80.000,00 zł. 
 
Wniosek nr LGD-2/2/2022  
Oceniali: 
- sektor społeczny: 6 osób  (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby  (18,18 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 3 osoby  (27,27%)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 21 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej tj. 80.000,00 zł. 
 
Wniosek nr LGD-2/3/2022  
Oceniali: 
- sektor społeczny: 6 osób  (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
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- sektor biznesowy: 2 osoby  (18,18 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 3 osoby  (27,27%)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 12 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej tj. 80.000,00 zł. 
 
Po zakończeniu oceny sekretarze podsumowali głosowanie.  
Następnie podjęto Uchwały LGD-023/I/2/2/2022 z dnia 19.05.2022 r. w sprawie listy 
operacji wybranych do dofinansowania.  Uchwała przyjęta jednogłośnie. 
 
Zastępca przewodniczącego odczytał uchwały dotyczące poszczególnych projektów, bez 
potrzeby ich przegłosowania (zgodnie z §16 ust. 2 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej).  

 
NABÓR 3/2022:  
 
W ramach naboru wpłynęło 8 wniosków, z czego 7 przeszło ocenę formalną i podlegało 
ocenie wg kryteriów i ustaleniu kwoty wsparcia.  
Dostępna pula środków wynosi 60 000 euro, co przy kursie 1euro x 4 zł = 240 000 zł.  
 
  

 
Wniosek nr LGD-3/1/2022  
Oceniali: 
- sektor społeczny: 6 osób  (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby (18,18 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 3 osoby  (27,27%)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 18 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej tj. 80.000,00 zł. 
 
 
Wniosek nr LGD-3/2/2022  
Oceniali: 
- sektor społeczny: 6 osób   (54,5%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby (18,18 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 3 osoby  (27,27%)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 22 pkt. 
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Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej tj. 80.000,00 zł. 
 
 
Wniosek nr LGD-3/3/2022  
Oceniali: 
- sektor społeczny: 6 osób  (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby (18,18 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 3 osoby (27,27%)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 9 pkt. 
Operacja nie spełnia minimalnej liczby punktów podanej w ogłoszeniu w naborze, w związku  
z czym nie ustala się kwoty wsparcia i pozycji na liście projektów wybranych do 
dofinansowania. 
 
 
Wniosek nr LGD-3/4/2022 
Oceniali: 
- sektor społeczny: 6 osób  (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby (18,18 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 3 osoby  (27,27%)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 17 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej tj. 80.000,00 zł. 
 
 
Wniosek nr LGD-3/5/2022 
Oceniali: 
- sektor społeczny: 6 osób   (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby  (18,18 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 3 osoby  (27,27%)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała:  23 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej tj. 80.000,00 zł. 
 
Wniosek nr LGD-3/6/2022 
Oceniali: 



 

19 
 

- sektor społeczny: 5 osób  (55,56%)  - AC, KB, AP, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby  (22,22%)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 2 osoby (22,22%)- PB i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała:  25 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej tj. 80.000,00 zł. 
 
Wniosek nr LGD-3/7/2022 
Oceniali: 
- sektor społeczny: 6 osób   (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby  (18,18 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 3 osoby  (27,27%)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 14 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości wnioskowanej tj. 80.000,00 zł. 
 
Po zakończeniu oceny sekretarze podsumowali głosowanie.  
Następnie podjęto Uchwały LGD-023/I/3/2/2022 z dnia 19.05.2022 r. w sprawie listy 
operacji wybranych do dofinansowania.  Uchwała przyjęta jednogłośnie. 
Załącznik nr 1 do Uchwały  -Lista operacji wybranych do dofinansowania.  
Załącznik nr 2 do Uchwały -Lista operacji niewybranych do dofinansowania. 
 
Zastępca przewodniczącego odczytał uchwały dotyczące poszczególnych projektów, bez 
potrzeby ich przegłosowania (zgodnie z §16 ust. 2 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej).  
 

NABÓR 4/2022:  
 
W ramach naboru wpłynęły 2 wnioski. Oba podlegały ocenie wg kryteriów i ustaleniu 
kwoty wsparcia. 
Dostępna pula środków wynosi : 139 500 euro, co przy kursie 1euro x 4 zł = 558 000 zł.  
 
  

 
Wniosek nr LGD-4/1/2022  
Oceniali: 
- sektor społeczny: 6 osób   (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby  (18,18 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 3 osoby  (27,27%)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
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Operacja uzyskała: 21 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 104 939,00 zł. 
 
Wniosek nr LGD-4/2/2022  
Oceniali: 
- sektor społeczny: 6 osób  na 7  (54,55%)  - AC, KB, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby na 7 (18,18 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 3 osoby na 7 (27,27%)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała:  6 pkt. 
Operacja nie spełnia minimalnej liczby punktów podanej w ogłoszeniu w naborze, w związku  
z czym nie ustala się kwoty wsparcia i pozycji na liście projektów wybranych do 
dofinansowania. 
 
Po zakończeniu oceny sekretarze podsumowali głosowanie.  
Następnie podjęto Uchwały LGD-023/I/4/2/2022 z dnia 19.05.2022 r. w sprawie listy 
operacji wybranych do dofinansowania.  Uchwała przyjęta jednogłośnie. 
Załącznik nr 1 do Uchwały  -Lista operacji wybranych do dofinansowania.  
Załącznik nr 2 do Uchwały -Lista operacji niewybranych do dofinansowania. 
 
Zastępca przewodniczącego odczytał uchwały dotyczące poszczególnych projektów, bez 
potrzeby ich przegłosowania (zgodnie z §16 ust. 2 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej).  

 
NABÓR 5/2022:  
 
W ramach naboru wpłynęło 6 wniosków. Wszystkie podlegały ocenie wg kryteriów i 
ustaleniu kwoty wsparcia. 
Dostępna pula środków wynosi 200 000 euro, co przy kursie 1euro x 4 zł = 800 000 zł.  
 
  

 
Wniosek nr LGD-5/1/2022  
Oceniali: 
- sektor społeczny: 5 osób   (55,56 %)  - AC, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby (22,22 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 2 osoby  (22,22 %)- PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 22 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 221 334,00 zł. 
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Wniosek nr LGD-5/2/2022  
Oceniali: 
- sektor społeczny: 5 osób  (55,56 %)  - AC, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby  (22,22 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 2 osoby (22,22 %)- PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 19 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 82 496,00 zł. 
 
 
Wniosek nr LGD-5/3/2022  
Oceniali: 
- sektor społeczny: 5 osób  (55,56 %)  - AC, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby  (22,22 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 2 osoby  (22,22 %)- PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała:  25 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 167 440,00 zł. 
 
Wniosek nr LGD-5/4/2022 
Oceniali: 
- sektor społeczny: 5 osób  (55,56 %)  - AC, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby  (22,22 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 2 osoby (22,22 %)- PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała:  17 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 49 231,00 zł. 
 
 
Wniosek nr LGD-5/5/2022 
Oceniali: 
- sektor społeczny: 5 osób   (55,56 %)  - AC, AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby (22,22 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 2 osoby (22,22 %)- PK i ZK 
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Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 27 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 159 444,00 zł. 
 
Wniosek nr LGD-5/6/2022 
Oceniali: 
- sektor społeczny: 4 osoby   (50,00 %)  - AP, PK, ZK i DG 
- sektor biznesowy: 2 osoby  (25,00 %)- ZK i DG 
- sektor publiczny : 2 osoby  (25,00 %)- PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 22 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 302 156,00 zł. 
 
Po zakończeniu oceny sekretarze podsumowali głosowanie.  
Następnie podjęto Uchwały LGD-023/I/5/2/2022 z dnia 19.05.2022 r. w sprawie listy 
operacji wybranych do dofinansowania.  Uchwała przyjęta jednogłośnie. 
 
Zastępca przewodniczącego odczytał uchwały dotyczące poszczególnych projektów, bez 
potrzeby ich przegłosowania (zgodnie z §16 ust. 2 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej).  
 

NABÓR 6/2022:  
 
 
W ramach naboru wpłynęły 3 wnioski, z czego 2 przeszły pozytywnie ocenę formalną i 
podlegały ocenie wg lokalnych kryteriów i ustaleniu kwoty wsparcia.  
Dostępna pula środków wynosi 130 000 euro, co przy kursie 1euro x 4 zł = 520 000 zł.  
 
  

Wniosek nr LGD-6/1/2022  
Oceniali: 
- sektor społeczny: 5 osób   (55,56 %)  - AC,KB, AP, PK i ZK  
- sektor biznesowy: 1 osoba (11,11 %)- ZK  
- sektor publiczny : 3 osoby7 (22,22 %)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała:  25 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 199 250,00 zł. 
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Wniosek nr LGD-6/3/2022  
Oceniali: 
- sektor społeczny: 5 osób   (55,56 %)  - AC,KB, AP, PK i ZK  
- sektor biznesowy: 1 osoba  (11,11 %)- ZK  
- sektor publiczny : 3 osoby  (22,22 %)- PB, PK i ZK 
Zastępca Przewodniczącego stwierdził prawomocność głosowania i zachowanie parytetów.  
e) głosowanie w sprawie przyznania punktów w ramach kryteriów wyborów operacji nad 
operacjami zgodnymi z PROW:  
Operacja uzyskała: 23 pkt. 
Operacja uzyskała minimum punktowe wyznaczone w ogłoszeniu o naborze. 
f) głosowanie w sprawie ustalenia kwoty wsparcia:  
Ustalono kwotę wsparcia w wysokości: 106 468,00 zł. 
 
Po zakończeniu oceny sekretarze podsumowali głosowanie.  
Następnie podjęto Uchwały LGD-023/I/6/2/2022 z dnia 19.05.2022 r. w sprawie listy 
operacji wybranych do dofinansowania.  Uchwała przyjęta jednogłośnie. 
Załącznik nr 1 do Uchwały  -Lista operacji wybranych do dofinansowania.  
Załącznik nr 2 do Uchwały -Lista operacji niewybranych do dofinansowania. 
 
Zastępca przewodniczącego odczytał uchwały dotyczące poszczgólnych projektów, bez 
potrzeby ich przegłosowania (zgodnie z §16 ust. 2 Regulaminu pracy Rady Decyzyjnej).  
 
 
 
Ad.5. Dyskusja końcowa i wnioski członków Rady dotyczące usprawnienia pracy Rady.  
 
Członkowie Rady w toku dyskusji powiedzieli, że dokumentacja wniosków jest bardzo 
obszerna i wymaga zużycia dużej ilości papieru. JW. Powiedziała, że planowane jest 
wprowadzenie generatora do obsługi wniosków od nowego okresu programowania. Decyzja 
jest zależna od Ministerstwa Rolnictwa. Członkowie Rady zwrócili uwagę na to, że w dużej 
części wniosków zapisy dotyczące spełnienia kryteriów są bardzo lakoniczne i być może należy 
rozważyć obowiązek wprowadzenia większej liczby dokumentów /załączników 
uprawdopodabniających deklaracje wnioskodawców. Dodatkowo zwrócili uwagę na małą 
szczegółowość w wyliczeniach dotyczących założeń do biznesplanów.  
 
W przypadku działań na podejmowanie działalności gospodarczej członkowie Rady zwrócili 
uwagę, że trudno mówić, o redukcji czy zmniejszeniu zużycia energii czy zasobów, kiedy 
wcześniej nie było działalności, więc nie ma punktu bazowego do odniesienia.  
W zakresie punktacji za promowanie PBN Rada sugeruje konieczność wprowadzenia 
większego uszczegółowienia tj. dopisania, że wydatki promocyjne muszą być wyraźnie opisane 
nie tylko w kryteriach oceny, ale również w planie finansowym i opisie zadań wymienionych w 
zestawieniu rzeczowo-finansowym.  
 
JW. Zaproponowała zorganizowanie szkolenia /warsztatów dla członków Rady, na którym 
można by poddać ewaluacji obwiązujące kryteria oceny pod kątem ich ulepszenia na przyszły 
okres programowania.  
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Dodatkowo dyskutowano o wsparciu przygotowawczym na opracowanie nowej strategii 
rozwoju, w tym harmonogramie spotkań konsultacyjnych w poszczególnych gminach PBN.  
Ad.6. Odczytanie protokołu, głosowanie nad przyjęciem zapisów protokołu.  
 
Zastępca Przewodniczącego przypomniał, iż  Rada pracowała na podstawie statutu 
Stowarzyszenia, Regulaminu Pracy Rady Decyzyjnej Partnerstwa Borów Niemodlińskich, 
Procedur wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 przez podmioty 
inne niż LGD oraz operacji własnych LGD oraz Wytycznych nr 9/2/2021 w zakresie jednolitego 
i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 
  
W przypadku gdy regulaminy wewnętrzne LGD nie zawierały wymaganych w Wytycznych 
informacji – np. w zakresie wzorów dokumentów – Rada zastosowała zapisy Wytycznych 
obowiązujących w dniu posiedzenia Rady, do czego daje jej prawo zapis § 4 ust 12 Procedur 
wyboru i oceny operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 przez podmioty inne niż LGD 
oraz operacji własnych LGD.    
 
Protokół przyjęto jednogłośnie. 
 
Ad.7. Zakończenie posiedzenia.  
 
Zastępca Przewodniczącego zakończył posiedzenie o godzinie 19:30 przypominając, że 
wnioskodawców należy poinformować o wynikach oceny w ciągu 7 dni od daty zakończenia 
posiedzenia.  Tyle samo czasu jest na przekazanie dokumentów z naboru do Urzędu 
Marszałkowskiego. 
 
Na tym posiedzenie zakończono w dniu 19.05.2022 o godzinie. 19:30 
 
 
Protokolant: Paweł Kotwica 
 
 
Sekretarze posiedzenia: Katarzyna Byra, Anna Cisowska 
 
 
Zastępca Przewodniczącego Rady: Zygmunt Knura 
 
Załączniki :  
- lista obecności – 3 szt. 
- upoważnienie sekretarzy posiedzenia do wysyłania wezwań – 1 szt.  
- deklaracja bezstronności – 7 szt. 
- deklaracja poufności – 1 szt. 
- karta wyłączenia z oceny wniosku –   6 szt.   
- karta oceny operacji – 37 szt. 
- uchwała dotycząca operacji –37 szt. 
- uchwała dotycząca listy operacji zgodnych z PROW, zgodnych z zakresem tematycznym, 
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wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR - 6 szt. 
- uchwała dotycząca operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania- 6 szt. 
- rejestr interesów, kopie – 7 szt. 
- wydruki potwierdzające sprawdzenie powiązań między członkami Rady Decyzyjnej a 
wnioskodawcami – komplet,  
- kalkulacje do wyliczenia parytetów przy głosowaniach – 1 szt.  


