PROTOKÓŁ III/2016
z posiedzenia
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”
W dniu 5.12.2016r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”
Kozienice ul. Kopernika 7/18 odbyło się posiedzenie Rady zwołane na podstawie §30 pkt. 2 Statutu
Stowarzyszenia oraz §4 ust. 1 pkt. 1) Regulaminu Rady. Posiedzenie dotyczyło zatwierdzenia
wyników oceny wniosków złożonych w ramach naboru: 1/2016, 2/2016, 3/2016.
Porządek obrad:
1) Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Wybór Sekretarza posiedzenia i drugiego członka Komisji skrutacyjnej.
3) Wypełnienie rejestru powiązań i przeprowadzenie procedury wyłączenia zgodnie z § 14
Regulaminu Rady.
4) Przedstawienie wyników oceny wniosków.
5) Podjęcie uchwał oraz zatwierdzenie list rankingowych.
6) Wolne głosy, wnioski i zapytania.
7) Zakończenie posiedzenia Rady.
Ad 1) W posiedzeniu uczestniczyło 15 członków Rady. Obecność członków Rady potwierdzona
została podpisami na liście obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W
posiedzeniu uczestniczyli także Pani Irena Bielawska – Kierownik biura LGD.
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pana Zdzisław Karaś witając obecnych. Na podstawie
listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad.
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Ad 2) Przewodniczący Rady zaproponował wybór Sekretarza posiedzenia oraz dodatkową osobę,
która wraz z Sekretarzem posiedzenia tworzy komisje skrutacyjną odpowiedzialną za liczenie głosów
oraz sporządzenie protokołu Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Rady na Sekretarza posiedzenia
zaproponował Pana Artura Piechotę, a na drugiego członka Komisji skrutacyjnej Panią Barbarę
Sobotę. Zwrócił się do obecnych z zapytaniem czy są inne kandydatury. Z braku innych kandydatur
przystąpiono do głosowania:
- Nad kandydaturą na Sekretarza posiedzenia
za głosowało 14 osób
przeciw 0 osób
wstrzymała się od głosu 1 osoba (kandydat na Sekretarza posiedzenia)
Sekretarzem posiedzenia został Pan Artur Piechota
Sekretarzowi posiedzenia powierzono zadanie protokołowania przebiegu posiedzenia Rady oraz oceny
wyboru operacji.
- Nad kandydaturą na drugiego członka Komisji skrutacyjnej
za głosowało 14 osób
przeciw 0 osób
wstrzymała się od głosu 1 osoba (kandydatka na drugiego członka Komisji skrutacyjnej)
Drugim członkiem Komisji skrutacyjnej została Pani Barbara Sobota
Komisji skrutacyjnej w składzie: Pan Artur Piechota i Pani Barbara Sobota powierzono zadania
przeprowadzenia liczenia głosów.
Ad 3) Przewodniczący Rady przypomniał czym jest Rejestr interesu oraz zasady stosowania
procedury wyłączenia członka Rady z oceny operacji w przypadku naruszenia zasady bezstronności

oceny. Wszyscy obecni członkowie Rady wypełnili Rejestr interesu, potwierdzili zamieszczone w nim
dane własnoręcznym podpisem. Rejestr został potwierdzony podpisem przez Przewodniczącego Rady.
Za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów członkowie Rady wypełniali Deklaracje poufności i
bezstronności do list wniosków z naborów nr 1/2016, 2/2016, 3/2016. Deklaracje stanowią załącznik
nr 2 do niniejszego protokołu. Deklaracje zostały sprawdzone i zatwierdzone przez członków Rady
własnoręcznymi podpisami w trakcie posiedzenia.
Na podstawie przedłożonego Rejestru interesu oraz Deklaracji bezstronności i poufności dokonano
następujących wyłączeń:
Pani Magdalena Dębiec i Pan Piotr Bielawski – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr
1/2016/P/1 złożony przez Natalię Oliwię Bielawską
Pani Edyty Kultys – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr 1/2016/P/2 złożony przez
Joannę Mokrzyńską
Pani Magdalena Dębiec i Pani Mirosława Pachocka – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o
nr 1/2016/P/3 złożony przez Tomasza Potyrę
Pan Zdzisław Karaś – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr 2/2016/P/5 złożony przez
Przemysława Kowalczyka
Pani Barbara Sobota, Pani Magdalena Dębiec i Pan Zdzisław Karaś – wyłączenie z oceny i
wyboru wniosku o nr 2/2016/R/1 złożony przez Usługi Hydrauliczne Robert Potrzebowski
Pani Barbara Sobota – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr 2/2016/R/2 złożony przez
DAKK Danutę Niedzielską
Pani Barbara Sobota – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr 2/2016/R/3 złożony przez
Mariusz Talaga SKRAW-MET
Pani Barbara Sobota i Pani Magdalena Dębiec – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr
2/2016/R/4 złożony przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Montażowych
„BUDOMONT” s.c. Tadeusz i Bartłomiej Głowiccy
Pani Barbara Sobota – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr 2/2016/R/5 złożony przez
Anna Szewczyk P.P.H.U. WIBET
Pani Barbara Sobota – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr 2/2016/R/6 złożony przez
Tomasz Bienias WIERT-TOM
Pani Barbara Sobota – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr 2/2016/R/7 złożony przez
Paweł Oficjalski
Pani Barbara Sobota i Pan Zdzisław Karaś – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr
2/2016/R/8 złożony przez Usługi Ogólno – budowlane Krzysztof Śpiewak
Pani Barbara Sobota – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr 2/2016/R/9 złożony przez
Wiktor Zembek VITO-TECH
Pani Barbara Sobota – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr 2/2016/R/10 złożony przez
Paweł Figlewicz Firma Wielobranżowa
Pani Barbara Sobota i Pan Zdzisław Karaś – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr
2/2016/R/11 złożony przez Łukasz Marcinkowski
Pani Barbara Sobota – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr /2016/R/12 złożony przez
LCT sp. z.o.o.
Pani Barbara Sobota – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr 2/2016/R/13 złożony przez
Krzysztof Drela
Pani Barbara Sobota – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr 2/2016/R/14 złożony przez
Lift Complex Michał Gabler
Pani Barbara Sobota – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr 2/2016/R/15 złożony przez
Bartłomiej Woźniak
Pani Barbara Sobota i Pani Magdalena Dębiec – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr
2/2016/R/16 złożony przez Stefan Chodyra Usługi Transportowo Handlowe
Pani Barbara Sobota – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr 2/2016/R/17 złożony przez
SANDBLAST Mateusz Augustyniak
Pani Barbara Sobota – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr 2/2016/R/18 złożony przez
Krzysztof Ząbek
Pani Barbara Sobota – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr 2/2016/R/19 złożony przez
Wioleta Małysa – Salon Kosmetyczny
Pani Małgorzata Pachocka – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr 3/2016/OW/1
złożony przez Gminę Sieciechów

Pan Zdzisław Karaś – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr 3/2016/OW/2 złożony przez
Gminę Grabów nad Pilicą
Pani Justyna Bojarska - Siębor i Pani Magdalena Dębiec– wyłączenie z oceny i wyboru
wniosku o nr 3/2016/OW/3 złożony przez Gminę Głowaczów
Pani Edyty Kultys – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr 3/2016/OW/4 złożony przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Wysokim Kole
Pani Doroty Michałowskiej – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr 3/2016/OW/5
złożony przez Ludowy Klub Sportowy „PLON”.
Członkowie Rady wyłączeni z oceny i wyboru danej operacji opuszczali miejsce obrad w momencie
głosowania nad tą operacją.
Ad 4) Przewodniczący Rady przedstawił obecnym wygenerowane Karty weryfikacji wstępnej
przeprowadzonej przez Biuro LGD w dniu 10.11.2016r., a przekazanych przez Kierownika Biura.
Weryfikacja wstępna polegał na sprawdzeniu zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków
nr: 1/2016, 2/2016, 3/2016. W weryfikacji wstępnej wykorzystano aplikację Platformy Obsługi
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił obecnym wygenerowane Karty oceny zgodności z
PROW przeprowadzonej przez Biuro LGD w dniu 10.11.2016r., a przekazanych przez Kierownika
Biura. W weryfikacji zgodności złożonych wniosków z PROW 2014-2020 wykorzystano aplikację
Platformy Obsługi Projektów.
Przewodniczący Rady przedstawił obecnym zbiorcze wyniki oceny wniosków przeprowadzonej przy
pomocy Platformy Obsługi Projektów.
Ocena przeprowadzona za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów obejmowała ocenę zgodności
z Lokalną Strategią Rozwoju oraz ocenę wg lokalnych kryteriów. Członkowie Komisji skrutacyjnej
rozdali członkom Rady wypełnione w generatorze imienne karty oceny. Członkowie Rady
zweryfikowali poprawność oceny i zatwierdzili imienne karty własnoręcznymi podpisami. Komisja
skrutacyjne zebrała podpisane karty, dokonała ich analizy oraz sprawdziła poprawność przyznanych
punktów.
Szczegółowe informacje dotyczące głosowania nad poszczególnymi wnioskami o przyznanie pomocy
zostały zawarte w protokole Komisji skrutacyjnej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego protokołu
Rady.
Ad 5) Przewodniczący Rady odczytał wyniki oceny z protokołu Komisji skrutacyjnej dla
poszczególnych wniosków złożonych w ramach naborów nr 1/2016 – podejmowanie działalności
gospodarczej wg ich zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz wg lokalnych kryteriów.
W stosunku do każdego wniosku będącego przedmiotem posiedzenia Rady podjęto decyzje w formie
uchwały odczytanej przez Przewodniczącego Rady.
Rada podjęła następujące uchwały:
1. Uchwała nr III/4/16 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze
wniosków o przyznanie pomocy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza
Kozienicka” dla naboru nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej.
2. Uchwała nr III/5/16 w sprawie przyjęcia listy operacji dla naboru nr 1/2016 – podejmowanie
działalności gospodarczej zgodnych z PROW 2014-2020
3. Uchwała nr III/6/16 w sprawie wniosku o nr 1/2016/P/1 złożonego przez Natalię Oliwię
Bielawską zam. ul. Spacerowa 15, Aleksandrówka, 26-900 Kozienice pt. Utworzenie firmy
świadczącej specjalistyczne usługi reklamowo-promocyjne w sprawie wyboru operacji do
dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 30,77 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 50 000,00 zł, wniosek mieści się w limicie naboru.
4. Uchwała nr III/7/16 w sprawie wniosku o nr 1/2016/P/2 złożonego przez Joannę Mokrzyńską
zam. ul. Sarnowska 7, 26-920 Gniewoszów pt. Utworzenie firmy świadczącej profesjonalne
usługi z zakresu inżynierii konstrukcyjno-budowlanej w sprawie wyboru operacji do
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dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 28,57 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 50 000,00 zł, wniosek mieści się w limicie naboru.
Uchwała nr III/8/16 w sprawie wniosku o nr 1/2016/P/3 złożonego przez Tomasza Potyrę
zam. Łoje 42, 26-922 Sieciechów pt. Zwiększenie możliwości korzystania mieszkańców
powiatu kozienickiego i ościennych ze sprzętu ogólnobudowlanego typu minikoparka w
sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 24,77 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 50 000,00 zł, wniosek mieści się w limicie naboru.
Uchwała nr III/9/16 w sprawie wniosku o nr 1/2016/P/4 złożonego przez Marcelego Pawła
Tęczę zam. ul. Piłsudskiego 27, 26-900 Kozienice pt. Zakup wyposażenia i urządzeń w celu
rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie mechaniki pojazdowej w sprawie wyboru
operacji do dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 24,67 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 50 000,00 zł, wniosek mieści się w limicie naboru.
Uchwała nr III/10/16 w sprawie wniosku o nr 1/2016/P/5 złożonego przez Przemysława
Piotra Kowalczyka zam. Kępa Niemojewska 19a, 26-902 Grabów Nad Pilicą pt. Pracownia
Drewna „Kępa Marzeń – Bliżej Natury” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 27,14 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 50 000,00 zł, wniosek mieści się w limicie naboru.
Uchwała nr III/11/16 w sprawie wniosku o nr 1/2016/P/6 złożonego przez Cezarego
Augustyniaka zam. Żelazna Nowa 2A, 26-910 Magnuszew pt. Sodblast Cezary Augustyniak
w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju

- wniosek uzyskał 26,13 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 50 000,00 zł, wniosek mieści się w limicie naboru.
9. Uchwała nr III/12/16
w sprawie wniosku o nr 1/2016/P/7 złożonego przez Sylwię
Kazimierę Nowakowską zam. ul. Lubelska 13/2, 26-900 Kozienice pt. Utworzenie
innowacyjnej akademii tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych pn. POLKA DANCE
ACADEMY Sylwia Nowakowska w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 20,53 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym nie
osiągnął minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek nie wybiera się do dofinansowania.
10. Uchwała nr III/13/16 w sprawie wniosku o nr 1/2016/P/8 złożonego przez Małgorzatę
Markiewicz zam. ul. Skłodowskiej 1/45, 26-900 Kozienice pt. Rozszerzenie oferty
turystycznej miasta i gminy Kozienice, poprzez wprowadzenie na rynek nowej marki
produktowej zajmującej się turystyką zdrowotną w sprawie wyboru operacji do
dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 22,33 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 50 000,00 zł, wniosek mieści się w limicie naboru.
Następnie na podstawie zbiorczych wyników z oceny wniosków utworzono listy operacji: wybranych
i niewybranych w ramach naboru nr: 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej. Z pośród
wniosków zoczonych w ramach naboru nr 1/2016 nie było wniosku, który nie przeszedłby pozytywnie
weryfikacji wstępnej lub nie przeszedł pozytywnej oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią
Rozwoju, a tym samym odstąpiono od przygotowania takiej listy.
Rada podjęła następujące uchwały:
1. Uchwała nr III/14/16 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w
ramach naboru nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej.
2. Uchwała nr III/15/16 w sprawie przyjęcia listy operacji nie wybranych do dofinansowania w
ramach naboru nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej.
Przewodniczący Rady odczytał wyniki oceny z protokołu Komisji skrutacyjnej dla poszczególnych
wniosków złożonych w ramach naborów nr 2/2016 – rozwój działalności gospodarczej wg ich
zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz wg lokalnych kryteriów
W stosunku do każdego wniosku będącego przedmiotem posiedzenia Rady podjęto decyzje w
formie uchwały odczytanej przez Przewodniczącego Rady.
Rada podjęła następujące uchwały:
1. Uchwała nr III/16/16 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze
wniosków o przyznanie pomocy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza
Kozienicka” dla naboru nr 2/2016 – rozwój działalności gospodarczej.
2. Uchwała nr III/17/16 w sprawie przyjęcia listy operacji dla naboru nr 2/2016 – rozwój
działalności gospodarczej zgodnych z PROW 2014-2020
3. Uchwała nr III/18/16 w sprawie wniosku o nr 2/2016/R/1 złożonego przez Usługi
Hydrauliczne Robert Potrzebowski z siedzibą w Celinów 11, 26-902 Kozienice pt.
Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia
poprzez zakup koparko-ładowarki w celu świadczenia specjalistycznych usług przez firmę
Usługi Hydrauliczne Robert Potrzebowski w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w

ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 32,25 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 186 462,00 zł, wniosek mieści się w limicie naboru.
4. Uchwała nr III/19/16 w sprawie wniosku o nr 2/2016/R/2 złożonego przez DAKK Danutę
Niedzielską z siedzibą w ul. Hanki Lewandowicz 5, 26-930 Garbatka-Letnisko pt.
Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia na
obszarze LGD „Puszcza Kozienicka” poprzez doposażenie przedsiębiorstwa w sprawie
wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 36,79 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 300 000,00 zł, wniosek mieści się w limicie naboru.
5. Uchwała nr III/20/16 w sprawie wniosku o nr 2/2016/R/3 złożonego przez Mariusz Talaga
SKRAW-MET z siedzibą w Grzybów 43, 26-910 Magnuszew pt. Wzrost konkurencyjności,
poprawa poziomu technologicznego i organizacyjnego oraz zwiększenie zdolności
wytwórczych firmy SKRAW-MET poprzez inwestycję w nowoczesny park maszyn w sprawie
wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 31,71 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 299 966,00 zł, wniosek mieści się w limicie naboru.
Ustalona przez Radę kwota jest niższa niż wnioskowana ze względu, iż kwota wsparcia
wskazana we wniosku została błędnie obliczone (nieprawidłowe odliczenie groszy).
6. Uchwała nr III/21/16 w sprawie wniosku o nr 2/2016/R/4 złożonego przez Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych i Montażowych „BUDOMONT” s.c. Tadeusz i Bartłomiej Głowiccy z
siedzibą w ul. Wojska Polskiego 8, 26-900 Kozienice pt. Rozwój branży budowlanej poprzez
zakup koparko-ładowarki co spowoduje wzrost dochodu z prowadzonej działalności,
podwyższenie konkurencyjności firmy oraz wzrost zatrudnienia w sprawie wyboru operacji do
dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 28,92 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 195 623,00 zł, wniosek nie mieści się w limicie naboru.
Ustalona przez Radę kwota jest niższa niż wnioskowana ze względu, iż kwota wsparcia
wskazana we wniosku nie stanowi 59,77 % wsparcia o jaką występuje Wnioskodawca.

7. Uchwała nr III/22/16 w sprawie wniosku o nr 2/2016/R/5 złożonego przez Anna Szewczyk
P.P.H.U. WIBETz siedzibą w Przejazd 49, 26-903 Głowaczów pt. Podwyższenie
konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia na obszarze LGD
„Puszcza Kozienicka” poprzez zakup systemu kastomizacji do konfekcjonowania wyrobów
betonowych w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 33,93 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 208 139,00 zł, wniosek mieści się w limicie naboru.
8. Uchwała nr III/23/16 w sprawie wniosku o nr 2/2016/R/6 złożonego przez Tomasz Bienias
WIERT-TOM z siedzibą w Grzybów 33, 26-910 Magnuszew pt. Rozwój firmy WIERT-TOM
w oparciu o nabycie nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz wzrost zatrudnienia w sprawie
wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 30,79 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 113 537,00 zł, wniosek nie mieści się w limicie naboru.
Ustalona przez Radę kwota jest niższa niż wnioskowana ze względu, iż część kosztów
wskazanych we wniosku jako kwalifikowane, a dotyczące zakupu środka transportu stanowią
koszty nie kwalifikowane – w przypadku zakupu środka transportu za koszt kwalifikowany
można uznać koszt jeśli nie przekracza 30 % pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji
pomniejszony o koszty ogólne.
9. Uchwała nr III/24/16 w sprawie wniosku o nr 2/2016/R/7. złożonego przez Paweł Oficjalski
z siedzibą w ul. Długa 5B, 26-903 Głowaczów pt. Rozwój oferty usługowej firmy poprzez
świadczenie nowoczesnych usług w zakresie przeglądów technicznych pojazdów do 3,5 t. w
sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 32,00 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 85 550,00 zł, wniosek mieści się w limicie naboru.
10. Uchwała nr III/25/16 w sprawie wniosku o nr 2/2016/R/8 złożonego przez Usługi Ogólno –
budowlane Krzysztof Śpiewak z siedzibą w Lipinki 22A, 26-902 Grabów Nad Pilicą pt. Zakup
nowych maszyn, urządzeń i wyposażenie do wykonywania natrysków z piany poliuretanowej
w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 27,08 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 201 676,00 zł, wniosek nie mieści się w limicie naboru.
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Ustalona przez Radę kwota jest niższa niż wnioskowana ze względu, iż część kosztów
wskazanych we wniosku jako kwalifikowane, a dotyczące zakupu środka transportu stanowią
koszty nie kwalifikowane – w przypadku zakupu środka transportu za koszt kwalifikowany
można uznać koszt jeśli nie przekracza 30 % pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji
pomniejszony o koszty ogólne.
Uchwała nr III/26/16 w sprawie wniosku o nr 2/2016/R/9 złożonego przez Wiktor Zembek
VITO-TECH z siedzibą w ul. Familijna 17, Aleksandrówka, 26-900 Kozienice pt. Rozwój
firmy Wiktor Zembek VITO-TECH poprzez zakup urządzenia wiertniczego wraz z osprzętem
oraz wprowadzenie do oferty nowych usług w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 23,86 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 154 049,00 zł, wniosek nie mieści się w limicie naboru.
Uchwała nr III/27/16
w sprawie wniosku o nr 2/2016/R/10 złożonego przez Paweł
Figlewicz Firma Wielobranżowa z siedzibą w Wilczkowice Górne 42, 26-900 Kozienice pt.
Zakup koparki gąsienicowej w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 24,00 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 300 000,00 zł, wniosek nie mieści się w limicie naboru.
Uchwała nr III/28/16 w sprawie wniosku o nr 2/2016/R/11 złożonego przez Łukasz
Marcinkowski z siedzibą w Kępa Niemojewska 35, 26-902 Grabów Nad Pilicą pt. Zakup
zestawów kajakowych, budowa systemu informatycznego do obsługi klienta online oraz
zakup mobilnych, automatycznych i multimedialnych segregatorów śmieci w sprawie wyboru
operacji do dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 28,62 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 300 000,00 zł, wniosek nie mieści się w limicie naboru.
Uchwała nr III/29/16 w sprawie wniosku o nr 2/2016/R/12 złożonego przez LCT sp. z.o.o. z
siedzibą w ul. Mieczysława Roszkowskiego 1113/7, 26-910 Magnuszew pt. Zakup maszyny
samobieżnej do produkcji prefabrykatów betonowych w celu podwyższenia standardu
przedsiębiorstwa, co spowoduje wzrost dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej w
zakresie produkcji wyrobów budowlanych oraz wzrost zatrudnienia w sprawie wyboru
operacji do dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
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- wniosek uzyskał 30,86 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 300 000,00 zł, wniosek nie mieści się w limicie naboru.
Uchwała nr III/30/16 w sprawie wniosku o nr 2/2016/R/13 złożonego przez Krzysztof Drela
z siedzibą w Dębowola 6, 26-910 Magnuszew pt. Zwiększenie poziomu zatrudnienia oraz
zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń w sprawie
wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 24,50 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 59 222,00 zł, wniosek nie mieści się w limicie naboru.
Ustalona przez Radę kwota jest niższa niż wnioskowana ze względu, iż część kosztów
wskazanych we wniosku jako kwalifikowane, a dotyczące zakupu środka transportu stanowią
koszty nie kwalifikowane – w przypadku zakupu środka transportu za koszt kwalifikowany
można uznać koszt jeśli nie przekracza 30 % pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji
pomniejszony o koszty ogólne.
Uchwała nr III/31/16 w sprawie wniosku o nr 2/2016/R/14 złożonego przez Lift Complex
Michał Gabler z siedzibą w Mniszew 16, 26-910 Magnuszew pt. Zakup nowych maszyn,
urządzeń i wyposażenia do obróbki i sprzedaży drewna w sprawie wyboru operacji do
dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 26,79 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 300 000,00 zł, wniosek nie mieści się w limicie naboru.
Uchwała nr III/32/16 w sprawie wniosku o nr 2/2016/R/15 złożonego przez Bartłomiej
Woźniak z siedzibą w Łuczynów 63, 26-900 Kozienice pt. Poprawa konkurencyjności
przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń pralniczych oraz wzrost
zatrudnienia w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 28,57 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 85 550,00 zł, wniosek nie mieści się w limicie naboru.
Uchwała nr III/33/16 w sprawie wniosku o nr 2/2016/R/16 złożonego przez Stefan Chodyra
Usługi Transportowo Handlowe z siedzibą w Magnuszew 39A (prawdopodobnie chodzi od
Wilczkowice Dolne), 26-910 Magnuszew pt. Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa
Stefan Chodyra Usługi Transportowo Handlowe poprzez zakup innowacyjnych środków
trwałych w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju

- wniosek uzyskał 20,15 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym nie
osiągnął minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek nie wybiera się do dofinansowania.
19. Uchwała nr III/34/16 w sprawie wniosku o nr 2/2016/R/17 złożonego przez SANDBLAST
Mateusz Augustyniak z siedzibą w Żelazna Nowa 2A, 26-910 Magnuszew pt. Sandblast
Mateusz Augustyniak w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 24,33 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 289 380,00 zł, wniosek nie mieści się w limicie naboru.
20. Uchwała nr III/35/16 w sprawie wniosku o nr 2/2016/R/18 złożonego przez Krzysztof
Ząbek z siedzibą w ul. Jana Kochanowskiego 56, 26-930 Garbatka-Letnisko pt. Zwiększenie
zatrudnienia oraz wzrost dochodów firmy dzięki nowym wydajnym urządzeniom w sprawie
wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 17,93 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym nie
osiągnął minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek nie wybiera się do dofinansowania.
21. Uchwała nr III/36/16 w sprawie wniosku o nr 2/2016/R/19 złożonego przez Wioleta Małysa
– Salon Kosmetyczny z siedzibą w ul. Jana Kochanowskiego 99, 26-930 Garbatka-Letnisko
pt. Budowa salonu odnowy biologicznej wraz z klubem fitness w miejscowości GarbatkaLetnisko w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 22,86 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 300 000,00 zł, wniosek nie mieści się w limicie naboru.
Następnie na podstawie zbiorczych wyników z oceny wniosków utworzono listy operacji: wybranych
i niewybranych w ramach naboru nr: 2/2016 – rozwój działalności gospodarczej. Z pośród wniosków
zoczonych w ramach naboru nr 2/2016 nie było wniosku, który nie przeszedłby pozytywnie
weryfikacji wstępnej lub nie przeszedł pozytywnej oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią
Rozwoju, a tym samym odstąpiono od przygotowania takiej listy
Rada podjęła następujące uchwały:
1. Uchwała nr III/37/16 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania i
mieszczących się w limicie w ramach naboru nr 2/2016 – rozwój działalności gospodarczej.
2. Uchwała nr III/38/16 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania ale
nie mieszczących się w limicie w ramach naboru nr 2/2016 – rozwój działalności
gospodarczej.
3. Uchwała nr III/39/16 w sprawie przyjęcia listy operacji nie wybranych do dofinansowania w
ramach naboru nr 2/2016 – rozwój działalności gospodarczej.
Przewodniczący Rady odczytał wyniki oceny z protokołu Komisji skrutacyjnej dla poszczególnych
wniosków złożonych w ramach naborów nr 3/2016 – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej wg ich zgodności z
Lokalną Strategią Rozwoju oraz wg lokalnych kryteriów

W stosunku do każdego wniosku będącego przedmiotem posiedzenia Rady podjęto decyzje w
formie uchwały odczytanej przez Przewodniczącego Rady.
Rada podjęła następujące uchwały:
1. Uchwała nr III/40/16 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze
wniosków o przyznanie pomocy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza
Kozienicka” dla naboru nr 3/2016 – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
2. Uchwała nr III/41/16
w sprawie przyjęcia listy operacji dla naboru nr 3/2016 –
podejmowanie działalności gospodarczej zgodnych z PROW 2014-2020
3. Uchwała nr III/42/16
w sprawie wniosku o nr 3/2016/OW/1 złożonego przez Gminę
Sieciechów z siedzibą w ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów pt. Remont świetlicy wiejskiej w
m. Kępice, gm. Sieciechów w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 33,29 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 75 877,00 zł, wniosek mieści się w limicie naboru.
4. Uchwała nr III/43/16
w sprawie wniosku o nr 3/2016/OW/2 złożonego przez Gminę
Grabów nad Pilicą z siedzibą w ul. Kazimierza Pułaskiego 51, 26-902 Grabów Nad Pilicą pt.
Poprawa estetyki centrum miejscowości wiejskiej na działkach budowlanych nr 381/1 i 381/2
w Grabowie nad Pilicą poprzez utwardzenie nawierzchni w sprawie wyboru operacji do
dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 27,86 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 185 367,00 zł, wniosek mieści się w limicie naboru.
5. Uchwała nr III/44/16
w sprawie wniosku o nr 3/2016/OW/3 złożonego przez Gminę
Głowaczów z siedzibą w ul. Rynek 35, 26-903 Głowaczów pt. Przebudowa, rozbudowa i
zmiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP na budynek Centrum KulturalnoRekreacyjne w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Rada uznała, iż:
- wniosek spełnia warunki oceny wstępnej
- jest zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju
- wniosek uzyskał 33,85 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął
minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.
W związku z powyższym wniosek wybiera się do dofinansowania, ustalona przez Radę kwota
wsparcia wynosi 319 956,00 zł, wniosek mieści się w limicie naboru.
6. Uchwała nr III/45/16
w sprawie wniosku o nr 3/2016/OW/4 złożonego przez Ochotniczą
Straż Pożarna w Wysokim Kole z siedzibą w Wysokie Koło, 26-920 Gniewoszów pt. Budowa
boiska wielofunkcyjnego na działce nr 195/2 w Wysokim Kole w sprawie wyboru operacji do
dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

