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Leszno, 13 grudnia 2018 roku 

 

PROTOKÓŁ 

z X posiedzenia Rady 

 Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Posiedzenie Rady rozpoczęło się dnia 13 grudnia 2018 roku o godz. 12.00 w Biurze siedziby 

stowarzyszenia. 

Przewodniczący Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior Tomasz Biernaczyk przywitał wszystkich 

przybyłych i dokonał otwarcia X posiedzenia Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior. Na obrady 

przybyło 7 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 X posiedzenia – pracownika Biura 

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

kandydaturę.   

 

2. Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad X 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 IX 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, złożonych w naborze wniosków nr  8/2018. 

5. Ocena złożonych wniosków. 

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

7. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski. 

8. Zakooczenie obrad. 

 

ad 3. Przyjęcie protokołu z IX Posiedzenia Rady. 

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego 

posiedzenia. Członkowie Rady Stowarzyszenia jednogłośnie w głosowaniu jawnym przyjęli 

protokół. 

                                                           
1
 Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
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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, złożonych w naborze wniosków nr 8/2018. 

 

Dyrektor Biura WLGD Maciej Tomaszewski przedstawił członkom Rady WLGD Kraina Lasów   

i Jezior listę wniosków, które wpłynęły do Biura WLGD Kraina Lasów i Jezior w naborze nr 

8/2018. Dyrektor poinformował również, że trakcie naboru jeden ze złożonych wniosków (nr 

WLGD-8/2018-26) został skutecznie wycofany przez wnioskodawcę. 

 

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 

8/2018. Deklaracje zostały wypełnione i podpisane przez obecnych 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 8/2018 – żaden z członków 

nie wyłączył się. 

 

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

Kraina Lasów i Jezior. 

 

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.  

Dyrektor Biura WLGD Maciej Tomaszewski przedstawił członkom Rady wnioski, które 

wpłynęły do w naborze nr 8/2018. Poinformował, że wszystkie wnioski przeszły pozytywnie 

wstępną weryfikację zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy dokonaną przez 

pracowników Biura. Żaden z wniosków nie otrzymał oceny negatywnej jako niezgodny z LSR i 

PROW.  

Rada zaakceptowała wynik oceny przeprowadzonej przez pracowników. 

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.  
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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  8/2018 i LSR. 

Następnie Rada podjęła uchwałę nr X/101/18 w sprawie ustalenia list operacji zgodnych z 

ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr  8/2018 oraz zgodnych z LSR. 

Uchwała nr X/101/18 stosunkiem głosów: za - 7, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0 została 

podjęta jednogłośnie. 

 

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 8/2018:  

1) Wniosek nr WLGD-8/2018-01 pt: Otwarcie w Rydzynie biura projektowego i nadzoru 

inwestycji złożony przez Przemysława Kałużngo. 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  7,57 punktu. 

 

2) Wniosek nr WLGD-8/2018-02 pt: Otwarcie firmy Poligrafia Justyna Stachowiak w Długich 

Starych złożony przez Justynę Stachowiak. 

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. 

 

3) Wniosek nr WLGD-8/2018-03 pt: Uruchomienie mobilnych usług fotograficznych w 

Kąkolewie  złożony przez Martynę Pytlik. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  6,29 punktu. 

 

4) Wniosek nr WLGD-8/2018-04 pt: Uruchomienie warsztatu wulkanizacyjnego złożony 

przez Piotra Mikołajczyka. 
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Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  8,14 punktu. 

5) Wniosek nr WLGD-8/2018-05 pt: Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez zakup 

innowacyjnej przyczepy gastronomicznej oraz utworzenie miejsca pracy złożony przez 

Patrycję Grobelną. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  6,00 punktu. 

 

6) Wniosek nr WLGD-8/2018-06 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 nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  6,14 punktu. 

 

7) Wniosek nr WLGD-8/2018-07 pt: Stworzenie Pracowni Rozwoju Osobistego „Dla Ciebie” 

w Krzycku Małym złożony przez Aleksandrę Martynów. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  5,57 punktu. 

 

8) Wniosek nr WLGD-8/2018-08 pt: Podjęcie działalności gospodarczej „Biuro 

Developerskie” złożony przez Juliana Hansena. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  5,43 punktu. 

 

9) Wniosek nr WLGD-8/2018-09 pt: Podjęcie działalności gospodarczej „SKANDLING” 

złożony przez Urszulę Szyszkę. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  6,00 punktu. 
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10) Wniosek nr WLGD-8/2018-10 pt: Zakup przyczepy gastronomicznej złożony przez 

Amadeusza Gruszczyoskiego . 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  8,86 punktu. 

 

11) Wniosek nr WLGD-8/2018-11 pt: Utworzenie salonu kosmetycznego w miejscowości 

Śmigiel z innowacyjną ofertą zabiegową poprzez zakup sprzętu i wyposażenia  złożony 

przez Esterę Pelec. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  8,57 punktu. 

 

12) Wniosek nr WLGD-8/2018-12 pt: Usługi dietetyczne dla ludności gminy Śmigiel oraz 

mieszkaoców „Krainy Lasów i Jezior”. Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży przeciw 

otyłości  złożony przez Katarzynę Strzelczyk. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  5,86 punktu. 

 

13) Wniosek nr WLGD-8/2018-13 pt: Założenie działalności turystycznej – krótkoterminowy 

wynajem pokoi  złożony przez Angelikę Zawiślan. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  6,86 punktu. 

 

14) Wniosek nr WLGD-8/2018-14 pt: Utworzenie studia projektowo - krawieckiego w 

Krzycku Wielkim  złożony przez Justynę Kędziorę. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  6,43 punktu. 

 

15) Wniosek nr WLGD-8/2018-15 pt: Muzyczna oprawa imprez złożony przez Krystiana 

Ratajczaka.  

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i 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  6,71 punktu. 

 

16) Wniosek nr WLGD-8/2018-16 pt: Doradca biznesowy. Mobilna sprzedaż towarów i 

usług  pod marką sieci Plus w miejscowości Nowa Dąbrowa  złożony przez Marcelinę Toś.  

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  7,00 punktu. 

 

17) Wniosek nr WLGD-8/2018-17 pt: Utworzenie działalności gospodarczej związanej z 

usługami diagnostyki samochodowej oraz naprawy modułów złożony przez Oskara 

Krzyżosiaka.  

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  6,00 punktu. 

 

18) Wniosek nr WLGD-8/2018-18 pt: Powstanie firmy Safe Service działającej w branży 

usług czystości  złożony przez Katarzynę Cieślarczyk.  

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  7,29 punktu. 

 

19) Wniosek nr WLGD-8/2018-19 pt: Powstanie firmy MC INŻYNIERIA działającej w branży 

usług elektryczno-budowlanych oraz automatyki  złożony przez Marka  Cieślarczyka.  

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  5,86 punktu. 

 

20) Wniosek nr WLGD-8/2018-20 pt: Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą  

„Mama i ja” Izabela Jasioska  złożony przez Izabelę Jasioską.  

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  5,00 punktu. 

 

21) Wniosek nr WLGD-8/2018-21 pt: Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą: 

RPROJEKT Magdalena Papierowska   złożony przez Magdalenę Papierowską. 
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Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  8,71 punktu. 

 

22) Wniosek nr WLGD-8/2018-22 pt: Mobilny plac zabaw złożony przez Joannę Ratajczak.  

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  6,00 punktu. 

 

23) Wniosek nr WLGD-8/2018-23 pt: Stworzenie programu komputerowego „MAGiK” złożony 

przez Artura Młynkowiaka.  

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  7,14 punktu. 

 

24) Wniosek nr WLGD-8/2018-24 pt: Oprawa muzyczna i oświetleniowa imprez 

okolicznościowych złożony przez Marcina Dąbrowskiego 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  6,71 punktu. 

 

25) Wniosek nr WLGD-8/2018-25 pt: Podjęcie działalności gospodarczej „GRAFMAR” złożony 

przez Marka Skrzypczaka. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  8,29 punktu. 

 

26) Wniosek nr WLGD-8/2018-27 pt: Pokoje do wynajęcia z aneksem kuchennym w Dominicach 

złożony przez Lucjana Janzera. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  5,00 punktu. 

 

27) Wniosek nr WLGD-8/2018-28 pt: Zakup maszyn i urządzeo w celu budowy terrariów  złożony 

przez Katarzyna Stanek. 
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Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  8,00 punktu. 

 

28) Wniosek nr WLGD-8/2018-29 pt: Symulatory – Rozrywka na najwyższym poziomie  złożony 

przez Mateusza Laskowskiego. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  5,14 punktu. 

 

29) Wniosek nr WLGD-8/2018-30 pt: Nowa działalnośd, Maszyny i urządzenia – rozwój, wynajem 

Dobry pomysł na biznes   złożony przez Jakuba Kilioskiego. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  5,29 punktu. 

 

30) Wniosek nr WLGD-8/2018-31 pt: Działalnośd usługowa w zakresie fotografowania, 

filmowania i wykonywania inspekcji z wykorzystaniem drona  złożony przez Mateusza Bajooczaka. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  6,57 punktu. 

 

31) Wniosek nr WLGD-8/2018-32 pt: Wynajem sprzętu fitness – zmieo siebie, swoje studio 

złożony przez Annę Dziurdziewską. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  5,14 punktu. 

 

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-8/2018-01 

Uchwała nr X/102/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 2018 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 
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Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr X/102/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-02 

Uchwała nr X/103/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/103/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-03 

Uchwała nr X/104/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/104/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-04 

Uchwała nr X/105/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/105/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-05 

Uchwała nr X/106/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/106/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Wniosek nr WLGD-8/2018-06 

Uchwała nr X/107/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/107/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-07 

Uchwała nr X/108/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/108/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-08 

Uchwała nr X/109/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/109/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-09 

Uchwała nr X/110/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/110/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-10 

Uchwała nr X/111/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 2018 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 
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Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr X/111/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-11 

Uchwała nr X/112/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/112/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-12 

Uchwała nr X/113/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/113/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-13 

Uchwała nr X/114/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/114/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-14 

Uchwała nr X/115/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/115/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Wniosek nr WLGD-8/2018-15 

Uchwała nr X/116/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/116/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-16 

Uchwała nr X/117/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/117/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-17 

Uchwała nr X/118/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/118/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-18 

Uchwała nr X/119/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/119/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-19 

Uchwała nr X/120/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 2018 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 
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Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr X/120/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-20 

Uchwała nr X/121/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/121/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-21 

Uchwała nr X/122/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/122/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-22 

Uchwała nr X/123/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/123/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-23 

Uchwała nr X/124/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/124/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Wniosek nr WLGD-8/2018-24 

Uchwała nr X/125/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/125/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-25 

Uchwała nr X/126/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/126/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-27 

Uchwała nr X/127/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/127/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-28 

Uchwała nr X/128/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/128/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-29 

Uchwała nr X/129/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 2018 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 

za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 
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Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr X/129/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-30 

Uchwała nr X/130/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/130/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-31 

Uchwała nr X/131/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/131/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Wniosek nr WLGD-8/2018-32 

Uchwała nr X/132/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 

grudnia 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 X/132/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

ad 9 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia listy operacji wybranych do 

finansowania. 

Wnioski zostały umieszczone na liście operacji wybranych do finansowania w kolejności 

uzyskanych punktów. W przypadku operacji, które uzyskały taką samą średnią arytmetyczną 

ocen, Rada, ustalając kolejnośd na liście operacji wybranych do finansowania, wzięła pod 

uwagę okoliczności, o których mowa w pkt. 9 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach 

LSR.  

Następnie Przewodniczący przystąpił do głosowania nad uchwałą nr X/133/18 Rady 

Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie 
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ustalenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie 

pomocy nr 8/2018. 

 

Wynik głosowania: 

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr X/133/18 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

ad 10 Dyskusja , wolne głosy i wnioski. 

Dyrektor Maciej Tomaszewski przedstawił Radzie stopieo realizacji wskaźników Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecznośd(LSR) objętej PROW na lata 2014-2020 

Krainy Lasów i Jezior na koniec 2018 r. i problematykę związaną z tzw. kamieniem milowym. 

Następnie przedstawił Radzie projekt stanowiska Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior w sprawie 

realizacji przez niektóre operacje wybrane do finansowania wskaźników Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społecznośd (LSR) objętej PROW na lata 2014-2020 Krainy 

Lasów i Jezior.  

Rada po dyskusji jednogłośnie przyjęła powyższe stanowisko, które stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

Następnie Dyrektor Maciej Tomaszewski przedstawił plany związane z ogłoszeniem 

kolejnych naborów wniosków w 2019 roku. 

 

ad 11 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 Szańca                                                              /-/   Tomasz Biernaczyk 

         

Załączniki: 

1. Lista obecności członków Rady; 
2. Deklaracje bezstronności dotyczące naboru 8/2018; 
3. Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w 

PROW na lata 2014-2020 dotyczące naboru 8/2018;  
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4. Karty oceny zgodności operacji z LSR dotyczące naboru 8/2018; 
5. Uchwała nr X/101/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i 

Jezior w sprawie ustalenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków 
o przyznanie pomocy nr 8/2018 oraz zgodnych z LSR wraz z załącznikiem; 

6. Karty oceny operacji według kryteriów wyborów; 
7. Uchwały nr X/102/18 - X/132/18 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina 

Lasów i Jezior w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy dotyczące 
naboru 8/2018 wraz z uzasadnieniem; 

8. Uchwała nr X/133/18 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 8/2018; 

9. Rejestr Interesów Członków Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior; 
10. Stanowisko Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


