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Leszno, 15 stycznia 2020 roku 

 

PROTOKÓŁ 

z XIII posiedzenia Rady 

 Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 

Posiedzenie Rady rozpoczęło się dnia 15 stycznia2020 roku o godz. 12.30 w Biurze siedziby 

stowarzyszenia. 

Przewodniczący Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior Tomasz Biernaczyk przywitał wszystkich 

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

przybyło 9  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 prawomocność obrad. 

Następnie Przewodniczący zaproponował na protokolanta XIII posiedzenia – pracownika 

Biura WLGD panią Grażynę Szańca. Członkowie Rady jednogłośnie wyrazili zgodę na tą 

kandydaturę.   

 

2. Przyjęcie porządku obrad 

Przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad XIII 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 XII Posiedzenia Rady. 

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

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” nabór wniosków o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie 2.1.1 Zakładanie 

nowej działalności, złożonych w naborze wniosków nr 10/2019. 

5. Ocena złożonych wniosków. 

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

7. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski. 

8. Zakończenie obrad. 

 

ad 3.Przyjęcie protokołu z XIIPosiedzenia 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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ad4 Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

nabór wniosków o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie 2.1.1Zakładanie nowej 

działalności, złożonych w naborze wniosków nr 10/2019. 

 

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 

10/2019.  

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 

10/2019. Deklaracje zostały wypełnione i podpisane przez obecnych członków Rady. 

Deklaracje stanowią załącznik do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady wezwał członków Rady do złożenia oświadczeń co do 

wyłączenia się od oceny poszczególnych wniosków w naborze nr 10/2019 – Leszek Józefczak 

wyłączył się od oceny wniosków nr WLGD 10/2019-12 i WLGD 10/2019-13. 

 

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. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia UE nr 1303/2013, ale nie zostanie 

zachowany parytet określony w art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia UE nr 1303/2013 z uwagi 

na obecność 5 członków Rady tworzących jedną grupę interesu. Z tego powodu Leszek 

Józefczak i Monika Raczyńska wyłączyli się od oceny wszystkich wniosków z uwagi na 

naruszenie art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia UE nr 1303/2013.Przewodniczący ogłosił, że 

biorąc pod uwagę to wyłączenie skład Rady podczas ponownej oceny wniosku będzie zgodny 

z cyt. wyżej przepisami. 

Dyrektor Biura WLGD Maciej Tomaszewski przedstawił członkom Rady wnioski, które 

wpłynęły do w naborze nr 10/2019. 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. 
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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 nr10/2019 i LSR. 

Następnie Rada podjęła uchwałę nr XIII/01/20 w sprawie ustalenia list operacji zgodnych z 

ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 10/2019 oraz zgodnych z LSR. 

Uchwała nr XIII/01/20 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 spełnić wniosek, aby 

znaleźć 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 10/2019:  

1)Wniosek nr WLGD-10/2019-01 pt: Podjęcie działalności gospodarczej „AutoMoto” 

złożony przez Sebastian Myślicki. 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  7,00 punktu. 

 

2)Wniosek nr WLGD-10/2019-02 pt: Otwarcie mobilnego zakładu usług fryzjerskich złożony 

przez Magdalena Zamelska. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

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

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

Jezior - przyznano operacji  7,00 punktu. 

 

3)Wniosek nr WLGD-10/2019-03 pt: Zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych złożony 

przez Beata Dymitrowska-Matysiak. 

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. 
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4)Wniosek nr WLGD-10/2019-04 pt: Wzmocnienie kapitału społecznego LGD Kraina Lasów i 

Jezior poprzez otwarcie działalności gospodarczej oferującej usługi minikoparką złożony 

przez Piotr Oporowski. 

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. 

 

5) Wniosek nr WLGD-10/2019-05 pt: Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą: 

PRACOWNIA GAMAEmilia Mielcarek  złożony przez Emilia Mielcarek. 

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. 

 

6) Wniosek nr WLGD-10/2019-06 pt: Atelier Urody złożony przez Natalia Mikołajczak. 

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. 

 

7) Wniosek nr WLGD-10/2019-07pt: Utworzenie firmy projektowej złożony przez Sylwia 

Mueller . 

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. 

 

8)Wniosek nr WLGD-10/2019-08 pt: Utworzenie własnej działalności gospodarczej złożony 

przez Żaneta Strażyńska. 

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  7,71 punktu. 

 

9)Wniosek nr WLGD-10/2019-09 pt: Otworzenie firmy budowlano-serwisowej złożony przez 

Damian Szyszka. 

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. 
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10)Wniosek nr WLGD-10/2019-10pt: Utworzenie działalności gospodarczej związanej z 

usługami szkutniczymi złożony przez Jakub Grochowczak. 

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-10/2019-11pt: Założenie firmy w zakresie kompleksowej obsługi bhp 

i ppoż złożony przez Anita Solarczyk. 

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. 

 

12)Wniosek nr WLGD-10/2019-12pt: Nowa baza turystyczna nad jeziorem breńskim złożony 

przez Małgorzata Józefczak. 

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  9,86 punktu. 

 

13)Wniosek nr WLGD-10/2019-13pt: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

świadczenia usług turystycznych  złożony przez Leszek Józefczak. 

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  9,86  punktu. 

 

14)Wniosek nr WLGD-10/2019-14pt: Podjęcie działalności w zakresie świadczenia usług 

dekarsko-ślusarskich  złożony przez Dawid Brembor. 

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  7,57 punktu. 

 

15)Wniosek nr WLGD-10/2019-15pt: Utworzenie pracowni protetycznej złożony przez Agata 

Sikora. 

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  7,00 punktu. 

 

16)Wniosek nr WLGD-10/2019-16pt: Założenie nowej działalności gospodarczej w postaci 

salonu groomerskiego oraz kompleksowe obsługi w zakresie szkoleń, tresury wraz z 

hotelem dla zwierząt  złożony przez Agnieszka Lizoń. 

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. 

 

17)Wniosek nr WLGD-10/2019-17pt: Założenie miesięcznika kulturalnego promującego 

region Krainy Lasów i Jezior złożony przez Rozalia Kaczmarek. 

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  4,00 punktu. 

 

18)Wniosek nr WLGD-10/2019-18pt: Podjęcie działalności gospodarczej przez Karola Gąd w 

branży budowlanej poprzez zakup podnośnika koszowego  złożony przez Karol Gąd. 

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. 

 

19)Wniosek nr WLGD-10/2019-19pt: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa poprzez zakup 

urządzeń sprzątających złożony przez Weronika Świniarek. 

Po zebraniu wypełnionych kart oceny operacji według kryteriów wyboru Przewodniczący  

ogłosił, że oddano 7,00 ważnych głosów i nieważnych nie było. 

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

Jezior - przyznano operacji  7,86 punktu. 

 

20)Wniosek nr WLGD-10/2019-20pt: Własna Działalność Gospodarcza Elektromechanik 

Samochodowy złożony przez Michał Józefowski. 

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. 

 

21)Wniosek nr WLGD-10/2019-21pt: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa poprzez zakup 

urządzeń do montażu instalacji fotowoltaicznych złożony przez Marcin Tatarynowicz. 
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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  7,57 punktu. 

 

22)Wniosek nr WLGD-10/2019-22pt: Założenie działalności gospodarczej Zakup instalacji 

fotowoltanicznej  która będzie wytwarzała  odnawialną  energię elektryczną złożony przez Zofia 

Łabusińska. 

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  4,86 punktu. 

 

23)Wniosek nr WLGD-10/2019-23pt: Wynajem sprzętu fitness – zmień siebie, swoje studio 

złożony przez Anna Dziurdziewska. 

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  4,00 punktu. 

 

24)Wniosek nr WLGD-10/2019-24pt: Symulatory -  Rozrywka na najwyższym poziomie złożony 

przez Mateusz Laskowski. 

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  4,00 punktu. 

 

25)Wniosek nr WLGD-10/2019-25pt: Wparcie działalności - twoja księgowa złożony przez 

Agnieszka Mrozkowiak. 

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  3,00 punktu. 

 

26)Wniosek nr WLGD-10/2018-26pt: Serwis kół i opon złożony przez Zbigniew Pietrzak. 

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. 
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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-10/2019-01 

Uchwała nr XIII/02/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 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 

XIII/02/20jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-10/2019-02 

Uchwała nr XIII/03/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 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 XIII/03/20 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-10/2019-03 

Uchwała nr XIII/04/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 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 XIII/04/20 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-10/2019-04 

Uchwała nr XIII/05/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 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 XIII/05/20 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.. 

 

 

 



9 
 

Wniosek nr WLGD-10/2019-05 

Uchwała nr XIII/06/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 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 XIII/06/20 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Wniosek nr WLGD-10/2019-06 

Uchwała nr XIII/07/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 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 XIII/07/20 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-10/2019-07 

Uchwała nr XIII/08/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 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 XIII/08/20 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-10/2019-08 

Uchwała nr XIII/09/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 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 XIII/09/20 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-10/2019-09 

Uchwała nr XIII/10/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 
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za – 7 głosów, przeciw – 0 głosów, wstrzymujących się – 0 głosów. 

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr XIII/10/20 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-10/2019-10 

Uchwała nr XIII/11/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 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 XIII/11/20 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-10/2019-11 

Uchwała nr XIII/12/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 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 XIII/12/20 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-10/2019-12 

Uchwała nr XIII/13/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 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 XIII/13/20 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-10/2019-13 

Uchwała nr XIII/14/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 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 XIII/14/20 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Wniosek nr WLGD-10/2019-14 

Uchwała nr XIII/15/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 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 XIII/15/20 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-10/2019-15 

Uchwała nr XIII/16/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 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 XIII/16/20 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-10/2019-16 

Uchwała nr XIII/17/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 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 XIII/17/20 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-10/2019-17 

Uchwała nr XIII/18/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 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 XIII/18/20 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-10/2019-18 

Uchwała nr XIII/19/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 roku w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy. 

Wynik głosowania: 



12 
 

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr XIII/19/20 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-10/2019-19 

Uchwała nr XIII/20/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 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 XIII/20/20 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu 

 

Wniosek nr WLGD-10/2019-20 

Uchwała nr XIII/21/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 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 XIII/21/20 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-10/2019-21 

Uchwała nr XIII/22/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 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 XIII/22/20 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-10/2019-22 

Uchwała nr XIII/23/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 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 XIII/23/20 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 
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Wniosek nr WLGD-10/2019-23 

Uchwała nr XIII/24/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 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 XIII/24/20 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-10/2019-24 

Uchwała nr XIII/25/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 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 XIII/25/20 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-10/2019-25 

Uchwała nr XIII/26/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 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 XIII/26/20 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Wniosek nr WLGD-10/2019-26 

Uchwała nr XIII/27/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 15 

stycznia 2020 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 XIII/27/20 

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 kolejność na liście operacji wybranych do finansowania, wzięła pod 
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uwagę okoliczności, o których mowa w pkt. 9 Procedury wyboru i oceny operacji w ramach 

LSR. 

Następnie Przewodniczący przystąpił do głosowania nad uchwałą nr XIII/28/20 Rady 

Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Kraina Lasów i Jezior z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie 

ustalenia listy operacji wybranych do finansowania w ramach naboru wniosków o przyznanie 

pomocy nr 10/2019. 

 

Wynik głosowania: 

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

Przewodniczący stwierdził, iż Rada WLGD Kraina Lasów i Jezior podjęła Uchwałę nr XIII/28/20 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

ad 10 Dyskusja , wolne głosy i wnioski. 

Następnie Dyrektor Maciej Tomaszewski poinformował o dodatkowych środkach 

finansowych na wdrażanie LSR, o któremoże się ubiegać WLGD Kraina Lasów i Jeziori, w 

związku z tym, o konieczności zmiany LSR, a także przedstawił plany związane z ogłoszeniem 

kolejnych naborów wniosków w 2020 roku. Zaprosił także członków Rady do udziału w 

warsztacie refleksyjnym. 

 

ad 11 Zakończenie obrad. 

Przewodniczący podziękował wszystkim członkom za przybycie, a następnie dokonał 

zamknięcia obrad. 

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 15.00 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

 Protokolant      Przewodniczący Rady WLGD 
               Kraina Lasów i Jezior 

 

        /-/  Grażyna Szańca                                                       /-/ Tomasz Biernaczyk 

         

Załączniki: 

1. Lista obecności członków Rady; 
2. Deklaracje bezstronności dotyczące naboru 10/2019; 
3. Kartyweryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w 

PROW na lata 2014-2020 dotyczące naboru 10/2019; 
4. Karty oceny zgodności operacji z LSR dotyczące naboru 10/2019; 
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5. Uchwała nr XIII/01/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i 
Jezior w sprawie ustalenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków 
o przyznanie pomocy nr 10/2019 oraz zgodnych z LSR wraz z załącznikiem; 

6. Karty oceny operacji według kryteriów wyborów; 
7. Uchwały nr XIII/02/20-XIII/27/20 Rady Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina 

Lasów i Jezior w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia kwoty pomocy dotyczące 
naboru 10/2019 wraz z uzasadnieniem; 

8. Uchwała nr XIII/28/20 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 10/2019; 

9. Rejestr Interesów Członków Rady WLGD Kraina Lasów i Jezior. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


