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Leszno, 22 stycznia 2018 roku 

 

 

PROTOKÓŁ 

z VI posiedzenia Rady 

 Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Posiedzenie Rady rozpoczęło się dnia 22 stycznia 2018 roku o godz. 11.00 w sali nr 101 siedziby 

stowarzyszenia. 

Przewodniczący Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior Tomasz Biernaczyk przywitał wszystkich przybyłych 

i dokonał otwarcia VI posiedzenia Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior. Na obrady przybyło 10 członków 

Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior1 (na ogólną liczbę 13 członków), co stanowiło quorum niezbędne do 

podejmowania decyzji i uchwał. Na podstawie listy obecności Przewodniczący stwierdził 

prawomocnośd obrad. 

Następnie Przewodniczący zaproponował na protokolanta posiedzenia – pracownika Biura WLGD 

panią Grażynę Szaoca. Członkowie Rady jednogłośnie wyrazili zgodę na tą kandydaturę.   

 

2. Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad VI posiedzenia Rady. Członkowie Rady 

stowarzyszenia jednogłośnie, w głosowaniu jawnym, przyjęli proponowany porządek obrad.     

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z V Posiedzenia Rady. 

4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach   19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośd” nabór wniosków 

o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie 2.1.1 Zakładanie nowej działalności gospodarczej 

złożonych w naborze nr 4/2017. 

5. Ocena złożonych wniosków. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia listy operacji wybranych do finansowania. 

7. Dyskusja, wolne głosy i wnioski. 

8. Zakooczenie obrad. 

 

ad 3. Przyjęcie protokołu z V Posiedzenia Rady. 

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

Członkowie Rady Stowarzyszenia większością głosów, w głosowaniu jawnym przyjęli protokół. 

ad 4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośd” nabór 

wniosków o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie 2.1.1 Zakładanie nowej działalności 

gospodarczej, złożonych w naborze nr 4/2017. 

Przewodniczący poinformował, że limit środków dostępnych w naborze 4/2017 (dla przedsięwzięcia 

2.1.1 Zakładanie nowej działalności) to 500 000,00 zł. Następnie Dyrektor Biura WLGD Maciej 

                                                           
1
 Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
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Tomaszewski przedstawił członkom Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior listę wniosków, które wpłynęły 

do Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior  w naborze nr 4/2017.  

 

Przewodniczący Rady wezwał członków Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior do złożenia pisemnego 

oświadczenia o bezstronności poprzez wypełnienie „Deklaracji bezstronności w procesie wyboru 

operacji” w odniesieniu do poszczególnych operacji dotyczących naboru nr 4/2017. Deklaracje 

zostały wypełnione i podpisane przez członków Rady. 

Deklaracje stanowią załącznik do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady wezwał członków Rady do złożenia oświadczeo co do wyłączenia się 

od oceny poszczególnych wniosków w naborze nr 4/2017 – żaden z członków nie wyłączył się.  

 

W związku z tym odnotowano  informacje do Rejestru Interesów Członków Rady WLGD Kraina Lasów 

i Jezior. 

 

Dyrektor Biura WLGD Maciej Tomaszewski przedstawił członkom Rady wnioski, które wpłynęły do 

WLGD w naborze nr 4/2017.  

 

ad 5. Ocena złożonych wniosków  

 

Przed przystąpieniem do oceny wniosków przez członków Rady, Przewodniczący dokonał 

sprawdzenia parytetów sektorów i proporcji grup interesu, które reprezentują poszczególni 

członkowie Rady. W efekcie stwierdził, że skład Rady jest zgodny z wymaganiami określonymi w 

art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia UE nr 1303/2013, ale nie zostanie zachowany parytet określony w 

art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia UE nr 1303/2013 z uwagi na obecnośd 6 członków Rady tworzących 

jedną grupę interesu. Z tego powodu Członkowie Rady Tomasz Biernaczyk, Maja Flieger oraz Monika 

Raczyoska wyłączyli się od oceny wniosków z uwagi na naruszenie art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia 

UE nr 1303/2013.Przewodniczący ogłosił, że biorąc pod uwagę te wyłączenia skład Rady podczas 

oceny każdego wniosku będzie zgodny z cyt. wyżej przepisami. 

 

Następnie Dyrektor Biura WLGD Maciej Tomaszewski przedstawił wynik wstępnej weryfikacji 

operacji, dokonanej przez pracowników Biura. Poinformował, że 3 wnioski nie przeszły weryfikacji 

zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020:  

1) Wniosek nr WLGD-4/2017-10 pt. Utworzenie i prowadzenie firmy „GYN&Fitness” złożony 

przez Filipa Kolasę . 

2) Wniosek nr WLGD-4/2017-21 pt. Rozwój pełna parą – gabinet psychologiczno-coachingowy 

oraz usługi szkoleniowe w celu poprawy jakości życia mieszkaoców Wolsztyna i okolic  

złożony przez Beatę Kowalską. 

3) Wniosek nr WLGD-4/2017-25 pt. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia 

usług poprzez zakup maszyn do produkcji innowacyjnych wyrobów z drewna i papieru 

złożony przez Justynę Stachowiak. 

Natomiast pozostałe 23 wnioski zostały zweryfikowane pozytywnie. 
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Rada zaakceptowała wynik wstępnej oceny przeprowadzonej przez pracowników w drodze 

głosowania. 

Wynik głosowania: 

za – 6 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 1 głos. 

 

Karty wstępnej weryfikacji operacji stanowią załącznik do protokołu. 

Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 

2014-2020 stanowią załącznik do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący poprosił pracowników Biura o rozdanie członkom Rady kart oceny 

zgodności z LSR.  

Rada przystąpiła do oceny złożonych wniosków w kolejności wynikającej z nadanych im numerów 

przez wypełnienie przez członków Rady imiennych kart oceny zgodności operacji z LSR. 

Po zebraniu kart Przewodniczący ogłosił, iż wszystkie oceniane wnioski zostały uznane za zgodne z 

ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr  4/2017 i LSR. 

Następnie Rada podjęła uchwałę nr VI/42/18 w sprawie ustalenia list operacji zgodnych z 

ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017 oraz zgodnych z LSR. 

Uchwała nr VI/42/18 stosunkiem głosów: za - 7, przeciw-0, wstrzymujących się – 0 - została podjęta 

większością głosów. 

 

Następnie Przewodniczący poprosił pracowników Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior o rozdanie kart 

oceny operacji według kryteriów wyboru i poprosił członków Rady o ocenę  wniosków. Przypomniał 

zebranym, iż minimalne wymagania, które musi spełnid wniosek, aby znaleźd się na liście operacji 

wybranych do finansowania , to w tym naborze 5 punktów. 

Ocenę poprzedziła analiza i dyskusja nad każdym ze złożonych wniosków. 

 

Przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi wnioskami w ramach naboru 4/2017:  

1) Wniosek nr WLGD-4/2017-01 pt: Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą „Biuro 

Inżynierskie Przemysław Lorenc”  złożony przez Przemysława Lorenca. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 7 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  7,14 punktu. 

 

2) Wniosek nr WLGD-4/2017-02 pt: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług 

dekoratorskich i obsługi eventów złożony przez Katarzynę Cepę. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 7 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  5,14 punktu. 

 

3) Wniosek nr WLGD-4/2017-03 pt: Utworzenie Centrum Nurkowego RSC-Diving złożony przez 

Macieja Kobiałkę. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 7 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 
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Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  5,71 punktu. 

 

4) Wniosek nr WLGD-4/2017-04 pt: Podjecie działalności gospodarczej w branży budowlanej na 

terenie WLGD złożony przez Sławomira Sobierajskiego. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 7 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  4,86 punktu. 

Przewodniczący ogłosił, iż wniosek ten nie osiągnął wymaganego minimum punktowego, aby znaleźd 

się na liście operacji wybranych do finansowania. 

 

5) Wniosek nr WLGD-4/2017-05 pt: Uruchomienie nowoczesnej firmy czyszczącej z wykorzystaniem 

innowacyjnych technologii i urządzeo złożony przez Andrzeja Górnego. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 7 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  4,29 punktu. 

Przewodniczący ogłosił, iż wniosek ten nie osiągnął wymaganego minimum punktowego, aby znaleźd 

się na liście operacji wybranych do finansowania. 

 

6) Wniosek nr WLGD-4/2017-06 pt: Rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie gminy 

Przemęt złożony przez Wiktora Hartlieba. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 7 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  5,57 punktu. 

 

7) Wniosek nr WLGD-4/2017-07 pt: Rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy Poniec poprzez 

założenie Salonu Fryzjerskiego  „Szalone nożyczki” złożony przez Annę Lisiak. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 7 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  5,29 punktu. 

 

8) Wniosek nr WLGD-4/2017-08 pt: Podejmowanie działalności gospodarczej świadczącej usługi z 

zakresu geodezji i miernictwa górniczego  złożony przez Adama Janowiaka. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 7 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  6,29 punktu. 
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9) Wniosek nr WLGD-4/2017-09 pt: Produkcja wyrobów tekstylnych złożony przez Justynę 

Skorupkę. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 7 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  6,57 punktu. 

 

10) Wniosek nr WLGD-4/2017-11 pt: Otwarcie biura projektowego złożony przez Tomasza 

Marciniaka. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 7 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  6,71 punktów. 

 

11) Wniosek nr WLGD-4/2017-12 pt: Usługi w zakresie tworzenia modeli 3D, dokumentacji 

technologiczno-produkcyjno-wykonawczej oraz programów produkcyjnych złożony przez 

Krzysztofa  Lewandowskiego. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 7 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  6,43 punktu. 

 

12) Wniosek nr WLGD-4/2017-13 pt: Pieskolandia – psie centrum szkoleniowe złożony przez Sylwię 

Zeh-Waligórę. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 7 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  6,86 punktu. 

 

13) Wniosek nr WLGD-4/2017-14 pt: WW Fun Group. Kompleksowa organizacja imprez złożony 

przez Iwonę Derę. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 7 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  3,29 punktu. 

Przewodniczący ogłosił, iż wniosek ten nie osiągnął wymaganego minimum punktowego, aby znaleźd 

się na liście operacji wybranych do finansowania. 

 

 

14) Wniosek nr WLGD-4/2017-15 pt: Centrum Terapii i rozwoju osobistego szansą w leczeniu 

chorób cywilizacyjnych mieszkaoców LGD „Kraina Lasów i Jezior” złożony przez Julię Kochaoską. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 7 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  4,14 punktu. 
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Przewodniczący ogłosił, iż wniosek ten nie osiągnął wymaganego minimum punktowego, aby znaleźd 

się na liście operacji wybranych do finansowania. 

 

15) Wniosek nr WLGD-4/2017-16 pt: Tworzenie działalności usługowej w zakresie filmowania i 

fotografowania z powietrza miejsc, obiektów i wydarzeo z wykorzystaniem bezzałogowego statku 

powietrznego – drona złożony przez Mateusza  Bajooczak. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 7 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  5,00 punktu. 

 

16) Wniosek nr WLGD-4/2017-17 pt: Otwarcie mobilnego warsztatu samochodowego 

„MECHANICA” – Mobile Garage złożony przez Bartosza  Sikorę. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 7 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  4,86 punktu. 

Przewodniczący ogłosił, iż wniosek ten nie osiągnął wymaganego minimum punktowego, aby znaleźd 

się na liście operacji wybranych do finansowania. 

 

17) Wniosek nr WLGD-4/2017-18 pt: Dzierżawa komputerów złożony przez Darię Skrobisz. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 7 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  4,29 punktu. 

Przewodniczący ogłosił, iż wniosek ten nie osiągnął wymaganego minimum punktowego, aby znaleźd 

się na liście operacji wybranych do finansowania. 

 

 

18) Wniosek nr WLGD-4/2017-19 pt: Utworzenie innowacyjnej pracowni architektury wnętrz 

złożony przez Martę Dolatę. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 7 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  6,14 punktu. 

 

19) Wniosek nr WLGD-4/2017-20 pt: Działalnośd gospodarcza Kawiarnia Fotograficzna „Osieczna 

photostory” złożony przez Ilonę Nowacką. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 7 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  4,00 punktu. 

Przewodniczący ogłosił, iż wniosek ten nie osiągnął wymaganego minimum punktowego, aby znaleźd 

się na liście operacji wybranych do finansowania. 
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20) Wniosek nr WLGD-4/2017-22 pt: Usługi dietetyczne dla ludności gminy Śmigiel, warsztaty z 

diety bezglutenowej, profilaktyka wśród dzieci i młodzieży przeciw otyłości – prelekcje w szkołach i 

przedszkolach  złożony przez Katarzynę Strzelczyk. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 7 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  5,43 punktu 

 

21) Wniosek nr WLGD-4/2017-23 pt: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia 

nowoczesnych usług budowlanych złożony przez Rafała Kowalskiego. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 7 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  6,00 punktu 

 

22) Wniosek nr WLGD-4/2017-24 pt: Podjęcie działalności gospodarczej pn. Wytwórnia form 

złożony przez Martę Novak-Chudzioską. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 7 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  5,86 punktu. 

 

23) Wniosek nr WLGD-4/2017-26 pt: Utworzenie Agencji Reklamowej złożony przez Magdalenę 

Adler. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  ogłosił, że 

oddano 7 ważnych głosów i głosów nieważnych nie było. 

Wynik głosowania po obliczeniu zgodnie z § 23 ust. 4 Regulaminu Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior - 

przyznano operacji  3,86 punktu. 

Przewodniczący ogłosił, iż wniosek ten nie osiągnął wymaganego minimum punktowego, aby znaleźd 

się na liście operacji wybranych do finansowania. 

 

 

Następnie Przewodniczący przedstawił Radzie projekty uchwał w sprawie wyboru operacji oraz 

ustalenia kwoty pomocy wraz z uzasadnieniem i przystąpił do ich głosowania: 

 

Wniosek nr WLGD-4/2017-01 

Uchwała nr VI/43/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 stycznia 

2018 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/43/17 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Wniosek nr WLGD-4/2017-02 

Uchwała nr VI/44/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 stycznia 

2018 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/44/17 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-4/2017-03 

Uchwała nr VI/45/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 stycznia 

2018 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/45/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-4/2017-04 

Uchwała nr VI/46/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 stycznia 

2018 roku w sprawie wyboru operacji. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/46/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-4/2017-05 

Uchwała nr VI/47/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 stycznia 

2018 roku w sprawie wyboru operacji. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/47/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-4/2017-06 

Uchwała nr VI/48/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 styczeo 2018  

roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/48/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Wniosek nr WLGD-4/2017-07 

Uchwała nr VI/49/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 styczeo 2018   

roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/49/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-4/2017-08 

Uchwała nr VI/50/18  Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 styczeo 

2018 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/50/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-4/2017-09 

Uchwała nr VI/51/18  Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 stycznia 

2018 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/51/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-4/2017-10 

Uchwała nr VI/52/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 styczeo 2018   

roku w sprawie wyboru operacji. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/52/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-4/2017-11 

Uchwała nr VI/53/17 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 stycznia 

2018 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/53/17 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Wniosek nr WLGD-4/2017-12 

Uchwała nr VI/54/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 stycznia 

2018 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/54/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-4/2017-13 

Uchwała nr VI/55/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 stycznia 

2018 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/55/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-4/2017-14 

Uchwała nr VI/56/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 styczeo 2018   

roku w sprawie wyboru operacji. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/56/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-4/2017-15 

Uchwała nr VI/57/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 styczeo 2018   

roku w sprawie wyboru operacji. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/57/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-4/2017-16 

Uchwała nr VI/58/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 stycznia 

2018 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/58/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
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Wniosek nr WLGD-4/2017-17 

Uchwała nr VI/59/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 styczeo 2018   

roku w sprawie wyboru operacji. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/59/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-4/2017-18 

Uchwała nr VI/60/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 styczeo 2018   

roku w sprawie wyboru operacji. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/60/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-4/2017-19 

Uchwała nr VI/61/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 stycznia 

2018 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/61/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-4/2017-20 

Uchwała nr VI/62/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 styczeo 2018   

roku w sprawie wyboru operacji. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/62/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-4/2017-21 

Uchwała nr VI/63/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 styczeo 2018   

roku w sprawie wyboru operacji. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/63/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Wniosek nr WLGD-4/2017-22 

Uchwała nr VI/64/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 stycznia 

2018 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/64/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-4/2017-23 

Uchwała nr VI/65/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 stycznia 

2018 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/65/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-4/2017-24 

Uchwała nr VI/66/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 stycznia 

2018 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/66/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-4/2017-25 

Uchwała nr VI/67/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 styczeo 2018   

roku w sprawie wyboru operacji. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/67/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-4/2017-26 

Uchwała nr VI/68/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 styczeo 2018   

roku w sprawie wyboru operacji. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/68/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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ad 6. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia listy wybranych operacji. 

Następnie Przewodniczący przystąpił do głosowania nad uchwałą nr VI/69/18 Rady Wielkopolskiej 

Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia listy operacji 

wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr VI/69/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

ad 7. Dyskusja , wolne głosy i wnioski. 

Dyrektor Maciej Tomaszewski przedstawił informacje o naborze wniosków, który odbędzie się w 

najbliższym czasie oraz o warsztacie refleksyjnym. 

 

ad 8. Zakooczenie obrad. 

Przewodniczący podziękował wszystkim członkom za przybycie, a następnie dokonał zamknięcia 

obrad. 

Posiedzenie zakooczyło się o godzinie 15.00 

Na tym protokół zakooczono i podpisano. 

 

   Protokolant         Przewodniczący obrad 

      

           /-/ Grażyna Szaoca                     /-/ Tomasz Biernaczyk 

  

 

 

Załączniki: 

1.Lista obecności członków Rady. 
2. Deklaracje bezstronności dotyczące naboru 4/2017; 
3. Karty wstępnej weryfikacji operacji. 
4. Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 
2014-2020 dotyczące naboru 4/2017; 
5. Karty oceny zgodności operacji z LSR dotyczące naboru 4/2017; 
6. Uchwała nr VI/42/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w sprawie 
ustalenia list operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017 
oraz zgodnych z LSR wraz z załącznikiem; 
7. Karty oceny operacji według kryteriów wyborów; 
8. Uchwały nr VI/43/18-VI/68/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior 
w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy dotyczące naboru 4/2017 wraz z 
uzasadnieniem; 
9. Uchwała nr VI/69/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w sprawie 
ustalenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy 
nr 4/2017. 
10. Rejestr Interesów Członków Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior. 
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