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Protokół z posiedzenia Rady  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO”  

odbytego w dniu 19 września 2022 r. w Ostrowi Mazowieckiej 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„ZIELONE SIOŁO”, Prezes Zarządu, Wiceprezes oraz Pracownik Biura LGD (lista obecności w załączeniu 

do protokołu). 

Na ogólną liczbę członków Rady LGD „ZIELONE SIOŁO”, tj. 15 osób w posiedzeniu wzięło udział 8 

członków organu decyzyjnego (w tym: 3 osoby – sektor publiczny, 2 osoby 

– sektor gospodarczy, 3 osoby – sektor społeczny).  

 

Celem posiedzenia była ocena i wybór wniosków o przyznanie pomocy złożonych 

do Biura LGD w ramach naboru trwającego w okresie 14.07.2022 r. – 28.07.2022 r. 

w zakresie działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji w ramach: 

Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej” (Nabór Nr 2/2022). 

Limit dostępnych środków podany w ogłoszeniu dla Przedsięwzięcia 1 208.600,00 euro 

co przy kursie stałym 4,00 zł wynosi 834.000,00 zł. 

 

Ad 1) Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady p. Waldemar Brzostek Wójt Gminy 

Ostrów Mazowiecka, który powitał przybyłych na posiedzenie członków Rady, podziękował p. 

Zbigniewowi Chrupkowi Staroście Ostrowskiemu za udostępnienie sali konferencyjnej oraz stwierdził 

prawomocność posiedzenia.  

 

Ad 2) Następnie Przewodniczący odczytał obecnym proponowany porządek obrad, który członkowie 

Rady otrzymali w zawiadomieniu, tj.:   

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego.  

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Wypełnienie przez członków Rady „Oświadczenia o zachowaniu poufności danych 

i informacji zawartych w projektach”. 

4. Przedstawienie wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy 

w ramach naboru trwającego w okresie od 14 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. 

5. Wypełnienie przez członków Rady „Oświadczenia o bezstronności”. 

6. Przedstawienie oceny wstępnej wniosków o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 1 

(P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”. 

7. Prezentacja i omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 

1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”. 
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8. Głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR poprzez wypełnienie odpowiedniej karty 

oceny. 

9. Głosowanie w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów poprzez wypełnienie 

odpowiedniej karty oceny dla Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie 

na podejmowanie działalności gospodarczej”. 

10. Sporządzenie listy rankingowej projektów w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na 

podejmowanie działalności gospodarczej”. 

11. Odczytanie uchwał o wybraniu, bądź nie wybraniu operacji do dofinansowania 

w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”, 

zgodnie z § 22 ust 2 Regulaminu Rady. 

12. Sporządzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji oraz listy 

operacji nie wybranych do realizacji w ramach Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na 

podejmowanie działalności gospodarczej”. 

13. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

14. Zamknięcie posiedzenia. 

Członkowie Rady porządek obrad przyjęli jednogłośnie. 

 

Ad 3) W kolejnym punkcie posiedzenia Przewodniczący Rady poinformował członków  

o konieczności wypełnienia „Oświadczenia o zachowaniu poufności danych i informacji zawartych w 

projektach”. Członkowie Rady wypełnili i podpisali  oświadczenia (Oświadczenia w załączeniu do 

protokołu). 

 

Ad 4) Przewodniczący przedstawił wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w 

ramach naboru trwającego w okresie od 14-28 lipca 2022 r.  

 

Ad 5) W pkt 5 porządku obrad Przewodniczący przypominał członkom Rady, 

że zgodnie z § 17 Regulaminu Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” stanowiącego załącznik 

do Uchwały Nr 17/2020 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „ZIELONE SIOŁO” z dnia 24 

czerwca 2020 r., członek Rady zostaje wyłączony od oceny i wyboru operacji oraz udziału w procedurze 

wnoszenia protestu w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do jego 

bezstronności. Ma to miejsce w sytuacji, gdy o wybór operacji w ramach działania wdrażanie LSR 

ubiega się: 

− dany członek Rady, lub  

− osoba, z którą członek Rady pozostaje w związku małżeńskim, albo stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia, albo 

jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, lub 

− podmiot wobec którego członek  Rady pozostaje w stosunku podległości służbowej lub 

jest powiązany stosunkami własnościowymi (np. udziałowiec) lub 

− osoba, której pełnomocnikiem (reprezentantem) jest dany członek Rady lub  
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− inne okoliczności stwarzające podejrzenie o możliwości wystąpienia konfliktu 

interesów. 

Członek Rady zostaje wyłączony od oceny i wyboru operacji oraz rozpatrzenia odwołania również w 

przypadku, gdy zostaną uprawdopodobnione inne okoliczności, które mogą wywoływać wątpliwości 

co do bezstronności członka Rady. 

 

Po zapoznaniu się z listą wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w ramach naboru 

Nr 2/2022, członkowie Rady podpisali „Oświadczenie o bezstronności” (Oświadczenia 

w załączeniu do protokołu). 

 

Ad 6) Przewodniczący Rady poprosił Prezes Zarządu p. Adrianę Rukat o przedstawienie wyników 

wstępnej oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach Przedsięwzięcia 1 „Wsparcie na 

podejmowanie działalności gospodarczej”.  

 

 

W dniach 6 - 9 września 2022 r. zgodnie z „Procedurą naboru wniosków, oceny zgodności 

operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD „ZIELONE SIOŁO”, wnoszenia protestu od 

rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji realizowanych przez podmiot 

inny niż LGD”, uprawnieni pracownicy Biura LGD „ZIELONE SIOŁO”:  

p. Grzegorz Nadratowski i p. Agnieszka Sołowińska przeprowadzili wstępną ocenę wniosków 

złożonych do Biura LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach naboru trwającego 

w okresie 14 – 28.07.2022 r. w zakresie działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego 

w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji w ramach: Przedsięwzięcia 1 (P.1) 

„Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”. Ocena wstępna zgodnie 

z ww. Procedurą dotyczyła oceny zgodności operacji z LSR w zakresie: 

1) złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym  

w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy, 

2) zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu 

naboru wniosków o przyznanie pomocy, 

3) realizacji przez operację celów ogólnych i szczegółowych LSR, przez osiąganie 

zaplanowanych w LSR wskaźników, 

4) zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej 

operacji, w tym: 

a) zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków 

o przyznanie pomocy (refundacja), 

b) zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru. 

 

Pracownicy Biura po zapoznaniu się z listą Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski 

w ramach naboru Nr 2/2022, podpisali „Oświadczenie o bezstronności i unikaniu konfliktu interesów” 

(Oświadczenia w załączeniu do protokołu).  
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Następnie dokonano analizy siedemnastu złożonych wniosków o przyznanie pomocy, którą 

odnotowano w Kartach Oceny Wstępnej, w wyniku której wezwano pisemnie Wnioskodawców do 

złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnień do wniosków w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych 

od dnia otrzymania przedmiotowego pisma. I tak: 

 

1) operacja pn. „Mobilne Studio Urody Beauty Concept” złożona przez Żanetę Krystosik 

wymagała uzupełnień w zakresie:  

1) dostarczenia kopi dokumentu tożsamości, 

2) poprawienia błędnie wypełnionego oświadczenia o planowanych do utworzenia 

miejscach pracy w wyniku realizacji operacja,  

3) aktualizacji sekcji B.VII.B.2 (załączniki do wniosku) oraz dostarczenia wniosku 

w wersji papierowej i w wersji  elektronicznej na płycie CD. 

Wnioskodawca w dniu 12.09.2022 r. dostarczył osobiście do Biura LGD uzupełnienia 

w ww. zakresie, 
 

2) operacja pn. „Decor Concept Usługi Dekoratorskie i Wypożyczanie Elementów 

Dekoracyjnych” złożona przez Anetę Gnatowską wymagała uzupełnień w zakresie:  

1) dostarczenia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego 

do nieruchomości, 

2) poprawienia błędnie wypełnionego oświadczenia o planowanych do utworzenia 

miejscach pracy w wyniku realizacji operacja,  

3) dostarczenia kopi dokumentu tożsamości. 

Wnioskodawca w dniu 12.09.2022 r. dostarczył osobiście do Biura LGD uzupełnienia 

w ww. zakresie, 

 

3) operacja pn. „Koziołkowa chata nad Bugiem” złożona przez Sylwię Kombor wymagała 

uzupełnień w zakresie:  

1) dostarczenia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego 

do nieruchomości, 

Wnioskodawca w dniu 12.09.2022 r. dostarczył osobiście do Biura LGD uzupełnienia 

w ww. zakresie, 

 

4) operacja pn. „Zakładanie stolarki budowlanej oraz jej sprzedaż także w sklepie 

internetowym” złożona przez Łukasza Kamrata wymagała uzupełnień w zakresie:  

1) dostarczenia oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych osoby 

fizycznej oraz oświadczenia o planowanych do utworzenia miejscach pracy 

w wyniku realizacji operacji, 

2) dostarczenia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu do nieruchomości, 

3) aktualizacji sekcji B.IV. Informacja o załącznikach wniosku o przyznanie pomocy 

oraz dostarczenia wniosku w wersji papierowej i w wersji elektronicznej 

na płycie CD. 

Wnioskodawca w dniu 13.09.2022 r. dostarczył osobiście do Biura LGD uzupełnienia 

w ww. zakresie, 
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5) operacja pn. „Usługi odwiertu ziemnego do instalacji pompy ciepła” złożona przez 

Andrzeja Ratyńskiego wymagała uzupełnień w zakresie:  

1) dostarczenia oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych osoby 

fizycznej oraz oświadczenia o planowanych do utworzenia miejscach pracy 

w wyniku realizacji operacji, 

2) dostarczenia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu do nieruchomości, 

3) aktualizacji sekcji B.IV. Informacja o załącznikach wniosku o przyznanie pomocy 

oraz dostarczenia wniosku w wersji papierowej i w wersji elektronicznej 

na płycie CD. 

Wnioskodawca w dniu 14.09.2022 r. dostarczył osobiście do Biura LGD uzupełnienia 

w ww. zakresie, 

 

6) operacja pn. „Ekologiczna Agroturystyka „PRZEŹDZIECKO” złożona przez Aleksandrę 

Paduch wymagała uzupełnień w zakresie:  

1) dostarczenia oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych osoby 

fizycznej oraz oświadczenia o planowanych do utworzenia miejscach pracy 

w wyniku realizacji operacji, 

2) aktualizacji sekcji B.IV. Informacja o załącznikach wniosku o przyznanie pomocy 

oraz dostarczenia wniosku w wersji papierowej i w wersji elektronicznej 

na płycie CD. 

Wnioskodawca w dniu 15.09.2022 r. dostarczył osobiście do Biura LGD uzupełnienia 

w ww. zakresie, 

 

7) operacja pn. „Double Fun” złożona przez Artura Wilka wymagała uzupełnień w zakresie:  

1) dostarczenia oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych osoby 

fizycznej oraz oświadczenia o planowanych do utworzenia miejscach pracy 

w wyniku realizacji operacji, 

2) aktualizacji sekcji B.IV. Informacja o załącznikach wniosku o przyznanie pomocy 

oraz dostarczenia wniosku w wersji papierowej i w wersji elektronicznej 

na płycie CD. 

Wnioskodawca w dniu 13.09.2022 r. dostarczył osobiście do Biura LGD uzupełnienia 

w ww. zakresie, 

 

8) operacja pn. „Produkcja ekologicznych paliw stałych” złożona przez Ewelinę Małkińską 

wymagała uzupełnień w zakresie:  

1) dostarczenia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego 

do nieruchomości, 

2) dostarczenia oświadczenia właściciela lub współwłaściciela lub posiadacza lub 

współposiadacza, że wyraża zgodę na realizację operacji, jeżeli operacja jest 

realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej 
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przedmiotem współwłasności (oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym 

przez UM), 

3) aktualizacji sekcji B.IV. Informacja o załącznikach wniosku o przyznanie pomocy 

oraz dostarczenia wniosku w wersji papierowej i w wersji elektronicznej 

na płycie CD. 

Wnioskodawca w dniu 16.09.2022 r. dostarczył osobiście do Biura LGD uzupełnienia 

w ww. zakresie, 

 

9) operacja pn. „EKO – Salon Fryzur Męskich” złożona przez Monikę Wasik-Lipską 

wymagała uzupełnień w zakresie:  

1) dostarczenia oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych osoby 

fizycznej, 

2) uzupełnienia podpisu podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy 

w załączniku nr B.IV.A.7 Biznesplan, 

3) aktualizacji sekcji B.IV. Informacja o załącznikach oraz dostarczenia wniosku 

i biznesplanu w wersji papierowej i w wersji  elektronicznej na płycie CD. 

Wnioskodawca w dniu 14.09.2022 r. dostarczył osobiście do Biura LGD uzupełnienia 

w ww. zakresie, 

 

10) operacja pn. „Ostoja Jarząbka” złożona przez Pawła Szczapę wymagała uzupełnień 

w zakresie:  

1) dostarczenia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego 

do nieruchomości, 

2) dostarczenia oświadczenia właściciela lub współwłaściciela lub posiadacza lub 

współposiadacza, że wyraża zgodę na realizację operacji, jeżeli operacja jest 

realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej 

przedmiotem współwłasności (oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym 

przez UM). 

Wnioskodawca w dniu 12.09.2022 r. dostarczył osobiście do Biura LGD uzupełnienia 

w ww. zakresie, 

 

11) operacja pn. „Zakład usług leśnych i obróbki drewna” złożona przez Grzegorza Skibę 

wymagała uzupełnień w zakresie:  

1) dostarczenia oświadczenia o planowanych do utworzenia miejscach pracy 

w wyniku realizacji operacji,  

2) aktualizację sekcji B.IV. Informacja o załącznikach oraz dostarczenia wniosku 

w wersji papierowej i w wersji  elektronicznej na płycie CD. 

Wnioskodawca w dniu 14.09.2022 r. dostarczył osobiście do Biura LGD uzupełnienia 

w ww. zakresie. 
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Ponadto weryfikując Wnioskodawców w elektronicznym rejestrze przedsiębiorców CEIDG 

stwierdzono, że Elżbieta Wójcicka z miejscowości Jelenie, która w dniu 28.07.2022 r. złożyła do Biura 

LGD „ZIELONE SIOŁO” wniosek o przyznanie pomocy pn. „Mobilny serwis samochodowy – 

MOTODATA”, dokonała wpisu do CEIDG i tym samym z dniem 

01.08.2022 r. rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarczej.  

W związku z powstałymi wątpliwościami dotyczącymi sposobu dalszej weryfikacji  

wniosku o przyznanie pomocy, zwróciliśmy się do p. Marcina Książaka, a następnie 

do p. Małgorzaty Paczkowskiej - pracowników Wydziału Leader Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego o wyjaśnienie do zaistniałej sytuacji. W dniu 12.09.2022 r. przesłano 

mailem skan interpretacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, z której wynika, że przepisy rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 

2014-2020 nie zabraniają założenia działalności gospodarczej w ramach realizowanej operacji po 

złożeniu wniosku o przyznanie pomocy. Przepisy regulują jednak, iż pomoc na operację 

w zakresie podejmowania działalności może być przyznana, jeżeli wnioskodawca w okresie 

3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał tej 

działalności. Z kolei pierwsza transza  pomocy jest wypłacana jeżeli beneficjent, z którym umowa 

została już zawarta, złożył wniosek o wpis działalności gospodarczej do CEIDG 

i jednocześnie właściwy urząd dokonał wpisu tej działalności do przedmiotowej ewidencji. 

Z kolei na podjęcie działalności gospodarczej, w tym zgłoszenia do się do ubezpieczeń społecznych, 

beneficjent ma czas najpóźniej do etapu rozpatrywania wniosku o płatność końcową. 

Przepisy natomiast nie blokują możliwości podjęcia działalności gospodarczej 

na wcześniejszym etapie, a mianowicie w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy do 

dnia podpisania umowy o przyznaniu pomocy, tym samym zarejestrowania 

tej działalności w CEIDG. 

Wobec powyższego przedmiotowy wniosek uzyskał pozytywną ocenę wstępną i został 

przedłożony Radzie LGD w celu oceny operacji na zgodność z LSR i według lokalnych kryteriów wyboru.  

 

Ad 7) W pkt 7 porządku obrad Przewodniczący przedstawił i omówił złożone wnioski 

o przyznanie pomocy, tj.:  

•  „Mobilne Studio Urody Beauty Concept” złożony przez Krystosik Żanetę z Rogóźni, nr projektu 

2/2022/P.1/1, 

• „Decor Concept Usługi Dekoratorskie i Wypożyczanie Elementów Dekoracyjnych” złożony przez 

Gnatowską Anetę z miejscowości Lubotyń-Włóki, nr projektu 2/2022/P.1/2, 

• „Mobilny warsztat naprawy pojazdów i maszyn rolniczych” złożony przez Janiszewskiego 

Michała z Chmielewa, nr projektu 2/2022/P.1/3, 

• „Koziołkowa chata nad Bugiem” złożony przez Kombor Sylwię z miejscowości Ołtarze-Gołacze, 

nr projektu 2/2022/P.1/4, 

• „Zakładanie stolarki budowlanej oraz jej sprzedaż także w sklepie internetowym” złożony przez 

Kamrata Łukasza z Popielarni, nr projektu 2/2022/P.1/5, 
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• „MURINSTAL – Innowacyjne Źródła Energii” złożony przez Murawskiego Michała 

z Sulęcina Szlacheckiego, nr projektu 2/2022/P.1/6, 

• „Usługi odwiertu ziemnego do instalacji pompy ciepła” złożony przez Ratyńskiego Andrzeja z 

Rostek Wielkich, nr projektu 2/2022/P.1/7,  

• „Mechanika samochodowa – usługi mobilne” złożony przez Domalewskiego Krzysztofa 

Andrzeja z Podborza, nr projektu 2/2022/P.1/8, 

• „Ekologiczna Agroturystyka „PRZEŹDZIECKO” złożony przez Padech Aleksandrę 

z miejscowości Przeździecko-Jachy, nr projektu 2/2022/P.1/9, 

• „Wypożyczalnia energii” złożony przez Piskowskiego Piotra z miejscowości Wąsewo-Kolonia, 

nr projektu 2/2022/P.1/10, 

• „Double Fun” złożony przez Wilka Artura z miejscowości Przeździecko-Jachy, 

nr projektu 2/2022/P.1/11, 

• „Produkcja ekologicznych paliw stałych” złożony przez Małkińską Ewelinę z Broku, nr projektu 

2/2022/P.1/12, 

• „EKO – Salon Fryzur Męskich” złożony przez Wasik-Lipską Monikę z miejscowości Borowe, nr 

projektu 2/2022/P.1/13, 

• „Prowadzenie i oprawa muzyczna imprez okolicznościowych oraz pielęgnacja terenów zieleni” 

złożony przez Kamińskiego Karola z Nura, nr projektu 2/2022/P.1/14, 

• „Ostoja Jarząbka” złożony przez Szczapę Pawła z Grąd, nr projektu 2/2022/P.1/15, 

• „Mobilny serwis samochodowy - MOTODATA” złożony przez Wójcicką Elżbietę 

z Jeleni, nr projektu 2/2022/P.1/16, 

• „Zakład usług leśnych i obróbki drewna” złożony przez Skibę Grzegorza z Kozik, 

nr projektu 2/2022/P.1/17, 

oraz udzielił odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące projektów i wnioskodawców.  

 

Ad 8) Kolejnym punktem posiedzenia było głosowanie w sprawie zgodności operacji z LSR poprzez 

wypełnienie odpowiedniej karty oceny. Prezes Zarządu przypomniała 

o obowiązku prowadzenia „Rejestru interesów członków Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” pozwalającym na 

identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami i/lub poszczególnymi projektami.  

Wobec powyższego członkowie Rady byli zobowiązani do bezzwłocznego informowania 

o każdej sytuacji uznanej za konflikt interesów i/lub stwarzającej możliwość jego powstania 

i dokonania stosownej adnotacji w Rejestrze. Ostatecznie żaden z członków Rady nie zgłosił sytuacji 

uznanej za konflikt interesów lub stwarzającej możliwość jego powstania. 

 Członkowie Rady wszystkie projekty uznali jednogłośnie za zgodne z Lokalną Strategią 

Rozwoju, co wynika z kart oceny operacji na zgodność z LSR.  

 

Ad 9) Przewodniczący Rady przedstawił obecnym zasady punktacji w karcie oceny operacji według 

lokalnych kryteriów wyboru. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać operacja wynosi 19. Aby 

projekt został wybrany do dofinansowania musi uzyskać minimum 50 % maksymalnej liczby punktów, 

a także zmieścić się w limicie środków podanym 

w ogłoszeniu. 



 9 

 Członkowie Rady przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru poprzez 

wypełnienie kart oceny. Następnie karty zostały zebrane przez Sekretarza Rady 

w celu sprawdzenia poprawności ich wypełnienia oraz zliczenia punktów. 

 

Wobec powyższego stwierdzono że: 

 

• operacja pn. „Mobilne Studio Urody Beauty” uzyskała 13,00 punktów, w ocenie operacji 

uczestniczyli:  

Sektor Liczba obecnych % obecnych 

publiczny 3 37,50 

gospodarczy 2 25,00 

społeczny 3 37,50 

Razem 8 100 

 

• operacja pn. „Decor Concept Usługi Dekoratorskie i Wypożyczanie Elementów Dekoracyjnych” 

uzyskała 16,00 punktów, w ocenie operacji uczestniczyli:  

Sektor Liczba obecnych % obecnych 

publiczny 3 37,50 

gospodarczy 2 25,00 

społeczny 3 37,50 

Razem 8 100 

 

 

• operacja pn. „Mobilny warsztat naprawy pojazdów i maszyn rolniczych” uzyskała 16,00 
punktów, w ocenie operacji uczestniczyli:  

Sektor Liczba obecnych % obecnych 

publiczny 3 37,50 

gospodarczy 2 25,00 

społeczny 3 37,50 

Razem 8 100 

 

• operacja pn. „Koziołkowa chata nad Bugiem” uzyskała 16,00 punktów, w ocenie operacji 

uczestniczyli:  

Sektor Liczba obecnych % obecnych 
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publiczny 3 37,50 

gospodarczy 2 25,00 

społeczny 3 37,50 

Razem 8 100 

 

• operacja pn. „Zakładanie stolarki budowlanej oraz jej sprzedaż także w sklepie internetowym” 

uzyskała 13,00 punktów, w ocenie operacji uczestniczyli:  

Sektor Liczba obecnych % obecnych 

publiczny 3 37,50 

gospodarczy 2 25,00 

społeczny 3 37,50 

Razem 8 100 

 

• operacja pn. „MURINSTAL – Innowacyjne Źródła Energii” uzyskała 16,00 punktów, 

w ocenie operacji uczestniczyli:  

Sektor Liczba obecnych % obecnych 

publiczny 3 37,50 

gospodarczy 2 25,00 

społeczny 3 37,50 

Razem 8 100 

 

• operacja pn. „Usługi odwiertu ziemnego do instalacji pompy ciepła” uzyskała 16,00 punktów, 

w ocenie operacji uczestniczyli:  

Sektor Liczba obecnych % obecnych 

publiczny 3 37,50 

gospodarczy 2 25,00 

społeczny 3 37,50 

Razem 7 100 

 

• operacja pn. „Mechanika samochodowa – usługi mobilne” uzyskała 16,00 punktów, w ocenie 

operacji uczestniczyli:  

Sektor Liczba obecnych % obecnych 
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publiczny 3 37,50 

gospodarczy 2 25,00 

społeczny 3 37,50 

Razem 8 100 

 

• operacja pn. „Ekologiczna Agroturystyka „PRZEŹDZIECKO” uzyskała 13,00 punktów, w ocenie 

operacji uczestniczyli:  

Sektor Liczba obecnych % obecnych 

publiczny 3 37,50 

gospodarczy 2 25,00 

społeczny 3 37,50 

Razem 8 100 

 

• operacja pn. „Wypożyczalnia energii” uzyskała 16,00 punktów, w ocenie operacji uczestniczyli:  

Sektor Liczba obecnych % obecnych 

publiczny 3 37,50 

gospodarczy 2 25,00 

społeczny 3 37,50 

Razem 8 100 

 

• operacja pn. „Double Fun” uzyskała 16,00 punktów, w ocenie operacji uczestniczyli:  

Sektor Liczba obecnych % obecnych 

publiczny 3 37,50 

gospodarczy 2 25,00 

społeczny 3 37,50 

Razem 8 100 

 

• operacja pn. „Produkcja ekologicznych paliw stałych” uzyskała 16,00 punktów, 

w ocenie operacji uczestniczyli:  

Sektor Liczba obecnych % obecnych 

publiczny 3 37,50 
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gospodarczy 2 25,00 

społeczny 3 37,50 

Razem 8 100 

 

• operacja pn. „EKO – Salon Fryzur Męskich” uzyskała 13,00 punktów, w ocenie operacji 

uczestniczyli:  

Sektor Liczba obecnych % obecnych 

publiczny 3 37,50 

gospodarczy 2 25,00 

społeczny 3 37,50 

Razem 8 100 

 

• operacja pn. „Prowadzenie i oprawa muzyczna imprez okolicznościowych oraz pielęgnacja 

terenów zieleni” uzyskała 16,00 punktów, w ocenie operacji uczestniczyli:  

Sektor Liczba obecnych % obecnych 

publiczny 3 37,50 

gospodarczy 2 25,00 

społeczny 3 37,50 

Razem 8 100 

 

• operacja pn. „Ostoja Jarząbka” uzyskała 16,00 punktów, w ocenie operacji uczestniczyli:  

Sektor Liczba obecnych % obecnych 

publiczny 3 37,50 

gospodarczy 2 25,00 

społeczny 3 37,50 

Razem 8 100 

 

• operacja pn. „Mobilny serwis samochodowy - MOTODATA” uzyskała 13,00 punktów, w ocenie 

operacji uczestniczyli:  

Sektor Liczba obecnych % obecnych 

publiczny 3 37,50 
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gospodarczy 2 25,00 

społeczny 3 37,50 

Razem 8 100 

 

• operacja pn. „Zakład usług leśnych i obróbki drewna” uzyskała 16,00 punktów, 

w ocenie operacji uczestniczyli:  

Sektor Liczba obecnych % obecnych 

publiczny 3 37,50 

gospodarczy 2 25,00 

społeczny 3 37,50 

Razem 8 100 

 

Ad 10) W wyniku oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, Sekretarz Rady sporządziła listę 

rankingową (lista rankingowa wniosków w załączeniu do protokołu). 

 

Ad 11) Zgodnie z § 22 ust. 2 Regulaminu Rady LGD „ZIELONE SIOŁO” Przewodniczący odczytuje uchwały 

dotyczące poszczególnych operacji rozpatrywanych w trakcie posiedzenia, bez potrzeby ponownego 

przegłosowania. Wobec powyższego Przewodniczący obrad odczytał treść następujących uchwał w 

kolejności wniosków jak na liście rankingowej: 

 

Uchwała Nr 151/2022 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” 

w sprawie uznania operacji nr 2/2022/P.1/2 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (uchwała wraz 

z uzasadnieniem w załączeniu do  protokołu); 

 

Uchwała Nr 152/2022 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” 

w sprawie uznania operacji nr 2/2022/P.1/3 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (uchwała wraz 

z uzasadnieniem w załączeniu do  protokołu); 

 

Uchwała Nr 153/2022 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” 

w sprawie uznania operacji nr 2/2022/P.1/4 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (uchwała wraz 

z uzasadnieniem w załączeniu do  protokołu); 

 

Uchwała Nr 154/2022 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” 

w sprawie uznania operacji nr 2/2022/P.1/6 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (uchwała wraz 

z uzasadnieniem w załączeniu do  protokołu); 
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Uchwała Nr 155/2022 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” 

w sprawie uznania operacji nr 2/2022/P.1/7 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (uchwała wraz 

z uzasadnieniem w załączeniu do  protokołu); 

 

Uchwała Nr 156/2022 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” 

w sprawie uznania operacji nr 2/2022/P.1/8 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (uchwała wraz 

z uzasadnieniem w załączeniu do  protokołu); 

 

Uchwała Nr 157/2022 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” 

w sprawie uznania operacji nr 2/2022/P.4/10 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (uchwała wraz 

z uzasadnieniem w załączeniu do  protokołu); 

 

Uchwała Nr 158/2022 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” 

w sprawie uznania operacji nr 2/2022/P.1/11 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (uchwała wraz 

z uzasadnieniem w załączeniu do  protokołu); 

 

Uchwała Nr 159/2022 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” 

w sprawie uznania operacji nr 2/2022/P.1/12 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (uchwała wraz 

z uzasadnieniem w załączeniu do  protokołu); 

 

Uchwała Nr 160/2022 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” 

w sprawie uznania operacji nr 2/2022/P.1/14 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (uchwała wraz 

z uzasadnieniem w załączeniu do  protokołu); 

 

Uchwała Nr 161/2022 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” 

w sprawie uznania operacji nr 2/2022/P.1/15 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (uchwała wraz 

z uzasadnieniem w załączeniu do  protokołu); 

Uchwała Nr 162/2022 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” 

w sprawie uznania operacji nr 2/2022/P.1/17 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (uchwała wraz 

z uzasadnieniem w załączeniu do  protokołu); 

 

Uchwała Nr 163/2022 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” 

w sprawie uznania operacji nr 2/2022/P.1/1 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (uchwała wraz 

z uzasadnieniem w załączeniu do  protokołu); 

 

Uchwała Nr 164/2022 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” 

w sprawie uznania operacji nr 2/2022/P.1/5 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (uchwała wraz 

z uzasadnieniem w załączeniu do  protokołu); 
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Uchwała Nr 165/2022 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” 

w sprawie uznania operacji nr 2/2022/P.1/9 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (uchwała wraz 

z uzasadnieniem w załączeniu do  protokołu); 

 

Uchwała Nr 166/2022 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” 

w sprawie uznania operacji nr 2/2022/P.1/13 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (uchwała wraz 

z uzasadnieniem w załączeniu do  protokołu); 

 

Uchwała Nr 167/2022 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” 

w sprawie uznania operacji nr 2/2022/P.1/16 za zgodną z LSR oraz jej wyboru (uchwała wraz 

z uzasadnieniem w załączeniu do  protokołu). 

 

Ad 12) Następnie sporządzono listę operacji zgodnych z LSR i wybranych do dofinansowania (lista 

operacji w załączeniu do protokołu). 

 

Ad 13) W punkcie „Wolne głosy, wnioski i zapytania” głos zabrała Prezes Zarządu, która 

poinformowała, że w dniu 15 września br. otrzymaliśmy od p. Sławomira Jackowskiego 

z Kiełczewa, prowadzącego działalność gospodarczą pn. „Kamieniarstwo Kupno Sprzedaż” informację, 

iż 28.08.2022 r. złożył do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie rezygnację 

z realizacji projektu Rozwinięcie działalności gospodarczej poprzez zakup maszyn umożliwiających 

wykonywanie innowacyjnych usług oraz wytwarzania innowacyjnych produktów, na który w 2020 r. 

uzyskał dofinansowanie za pośrednictwem naszej LGD. Wobec powyższego kwota 149.992,00 zł wróci 

do budżetu LGD „ZIELONE SIOŁO”. 

 

Ad 14) Przewodniczący Rady uznał, że porządek posiedzenia został wyczerpany i zamknął obrady 

dziękując za uczestnictwo.  

 

 

                               Protokolant                                                            Przewodniczący Rady                                 

       /-/ Agnieszka Sołowińska                                           /-/ Waldemar Brzostek 

 

   

 


