PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ
z III/2016 posiedzenia
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”
W dniu 5.12.2016r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w
Kozienicach ul. Kopernika 8/17 odbyło się posiedzenie Rady zwołane na podstawie §30 pkt. 2 Statutu
Stowarzyszenia oraz §4 ust. 1 pkt. 1) Regulaminu Rady.
Zgodnie z §10 ust. 2 Regulaminu Rady Rada spośród obecnych na posiedzeniu członków Rady
wybrano Sekretarza posiedzenia, a w przypadku posiedzeń dotyczących oceny wniosków także
dodatkową osobę, która wraz z Sekretarzem posiedzenia tworzy Komisję skrutacyjną odpowiedzialną
za liczenie głosów oraz sporządzenie protokołu z głosowania (Protokół Komisji Skrutacyjnej).
Spośród 15 obecnych w tym dniu członków Rady wybrano Sekretarza posiedzenia oraz drugiego
sekretarza w osobach:
1. Pan Artur Piechota - Sekretarz posiedzenia
2. Pani Barbara Sobota
tworzących Komisję skrutacyjną.
Posiedzenie Rady dotyczyło oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr:
1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej,
2/2016 – rozwój działalności gospodarczej,
3/2016 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej, lub kulturalnej.
W ramach naborów nr 1/2016 - podejmowanie działalności gospodarczej złożono 8 wniosków o
przyznanie pomocy. Ocenie podlegały następujące wnioski zgodnie z kolejnością ich złożenia:
Wniosek nr 1/2016/P/1 złożony przez Natalię Oliwię Bielawską zam. ul. Spacerowa 15,
Aleksandrówka, 26-900 Kozienice pt. Utworzenie firmy świadczącej specjalistyczne usługi
reklamowo-promocyjne.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż w stosunku do Pani Magdaleny Dębiec i Pana Piotra Bielawskiego zachodzą
okoliczności z art.26. Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza
Kozienicka” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym samym wykluczyli się oni z dyskusji, oceny i wyboru
wniosku.
Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członkowie Rady wyłączeni z oceny i wyboru danego wniosku
opuścili miejsce obrad w momencie głosowania.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 13 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 46,15 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 53,85 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 13
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 13 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:

- głosy ważnie: 13
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosłą:
30,77 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 1/2016/P/2 złożony przez Joannę Mokrzyńską zam. ul. Sarnowska 7, 26-920 Gniewoszów
pt. Utworzenie firmy świadczącej profesjonalne usługi z zakresu inżynierii konstrukcyjno-budowlanej.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż w stosunku do Pani Edyty Kultys zachodzą okoliczności z art.26. Procedury
standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka” Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
PROW 2014-2020, a tym samym wykluczyła się z dyskusji, oceny i wyboru wniosku.
Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członek Rady wyłączony z oceny i wyboru danego wniosku opuścilł
miejsce obrad w momencie głosowania.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 14 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 42,86 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 57,14 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 14 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosła:
28,57 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 1/2016/P/3 złożony przez Tomasza Potyrę zam. Łoje 42, 26-922 Sieciechów pt.
Zwiększenie możliwości korzystania mieszkańców powiatu kozienickiego i ościennych ze sprzętu
ogólnobudowlanego typu minikoparka.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż w stosunku do Pani Magdaleny Dębiec i Pani Mirosławy Pachockiej
zachodzą okoliczności z art.26. Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD
„Puszcza Kozienicka” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym samym wykluczyły się one z
dyskusji, oceny i wyboru wniosku.
Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członkowie Rady wyłączeni z oceny i wyboru danego wniosku
opuścili miejsce obrad w momencie głosowania.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 13 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 38,46 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 61,54 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 13
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 13 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:

- głosy ważnie: 13
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosła:
24,77 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 1/2016/P/4 złożony 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.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż nie zachodzą okoliczności z art.26. Procedury standardowej wyboru i oceny
operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym
samym żaden z członków Rady nie wykluczył się z dyskusji, oceny i wyboru wniosku.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 15 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 46,67 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 53,33 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 15
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 15 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 15
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosła:
24,67 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 1/2016/P/5 złożony przez Przemysława Piotra Kowalczyka zam. Kępa Niemojewska 19a,
26-902 Grabów Nad Pilicą pt. Pracownia Drewna „Kępa Marzeń – Bliżej Natury”
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż w stosunku do Pana Zdzisława Karasia zachodzą okoliczności z art.26.
Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym samym wykluczył się on z dyskusji, oceny i wyboru
wniosku.
Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członek Rady wyłączony z oceny i wyboru danego wniosku opuścił
miejsce obrad w momencie głosowania.
Pan Zdzisław Karaś pełniący funkcję Przewodniczącego Rady na czas wyboru i głosowania nad
wnioskiem zastąpił Pan Artur Piechota – członek Komisji skrutacyjnej.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 14 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 42,84 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 57,14 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 14 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:

- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosła:
27,14 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 1/2016/P/6 złożony przez Cezarego Augustyniaka zam. Żelazna Nowa 2A, 26-910
Magnuszew pt. Sodblast Cezary Augustyniak.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż nie zachodzą okoliczności z art.26. Procedury standardowej wyboru i oceny
operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym
samym żaden z członków Rady nie wykluczył się z dyskusji, oceny i wyboru wniosku.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 15 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 46,67 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 53,33 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 15
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 15 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 15
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosła:
26,13 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 1/2016/P/7 złożony 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
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż nie zachodzą okoliczności z art.26. Procedury standardowej wyboru i oceny
operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym
samym żaden z członków Rady nie wykluczył się z dyskusji, oceny i wyboru wniosku.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 15 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 46,67 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 53,33 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 15
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 15 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 15
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosła:
20,53 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Wniosek nr 1/2016/P/8 złożony 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.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż nie zachodzą okoliczności z art.26. Procedury standardowej wyboru i oceny
operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym
samym żaden z członków Rady nie wykluczył się z dyskusji, oceny i wyboru wniosku.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 15 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 46,67 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 53,33 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 15
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 15 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 15
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosła:
22,33 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Na podstawie wyników głosowania Komisja skrutacyjna sformułowała listę rankingową wniosków
złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/2016 – podejmowanie działalności gospodarczej: dla
wniosków wybranych i mieszczących się w limicie naboru i nie wybranych do dofinasowania. Lista
stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W ramach naborów nr 2/2016 - rozwój działalności gospodarczej złożono 19 wniosków o przyznanie
pomocy. Ocenie podlegały następujące wnioski zgodnie z kolejnością ich złożenia:
Wniosek nr 2/2016/R/1 złożony 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.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż w stosunku do Pani Barbary Soboty, Pani Magdaleny Dębiec i Pana
Zdzisława Karasia zachodzą okoliczności z art.26. Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w
ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym samym wykluczyli się
oni z dyskusji, oceny i wyboru wniosku.
Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członkowie Rady wyłączeni z oceny i wyboru danego wniosku
opuścili miejsce obrad w momencie głosowania.
Pan Zdzisław Karaś pełniący funkcję Przewodniczącego Rady na czas wyboru i głosowania nad
wnioskiem zastąpił Pan Artur Piechota – członek Komisji skrutacyjnej
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 12 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 33,33 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 66,67 %
Przebieg głosowania:

Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 12
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 12 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 12
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosłą:
32,25 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 2/2016/R/2 złożony 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.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż w stosunku do Pani Barbary Soboty zachodzą okoliczności z art.26.
Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym samym wykluczyła się ona z dyskusji, oceny i
wyboru wniosku.
Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członek Rady wyłączony z oceny i wyboru danego wniosku opuścił
miejsce obrad w momencie głosowania.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 14 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 42,86 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 57,14 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 14 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosłą:
36,79 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 2/2016/R/3 złożony przez Mariusz Talaga SKRAW-MET z siedzibą w Grzybów 43, 26910 Magnuszew pt. Wzrost konkurencyjności, poprawa poziomu technologicznego i organizacyjnego
oraz zwiększenie zdolności wytwórczych firmy SKRAW-MET poprzez inwestycję w nowoczesny
park maszyn
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż w stosunku do Pani Barbary Soboty zachodzą okoliczności z art.26.
Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym samym wykluczyła się ona z dyskusji, oceny i
wyboru wniosku.
Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członek Rady wyłączony z oceny i wyboru danego wniosku opuścił
miejsce obrad w momencie głosowania.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 14 członków Rady.

Parytety głosowania:
- władza publiczna: 42,86 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 57,14 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 14 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosłą:
31,71 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 2/2016/R/4 złożony 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.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż w stosunku do Pani Barbary Soboty i Pani Magdaleny Dębiec zachodzą
okoliczności z art.26. Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza
Kozienicka” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym samym wykluczyły się one z dyskusji, oceny i
wyboru wniosku.
Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członkowie Rady wyłączeni z oceny i wyboru danego wniosku
opuścili miejsce obrad w momencie głosowania.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 13 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 38,46 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 61,54 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 13
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 13 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 13
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosłą:
28,92 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 2/2016/R/5 złożony przez Anna Szewczyk P.P.H.U. WIBET z siedzibą w Przejazd 49, 26903 Głowaczów pt. Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu
zatrudnienia na obszarze LGD „Puszcza Kozienicka” poprzez zakup systemu kastomizacji do
konfekcjonowania wyrobów betonowych.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż w stosunku do Pani Barbary Soboty zachodzą okoliczności z art.26.
Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym samym wykluczyła się ona z dyskusji, oceny i
wyboru wniosku.
Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członek Rady wyłączony z oceny i wyboru danego wniosku opuścił
miejsce obrad w momencie głosowania.

Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 14 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 42,86 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 57,14 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 14 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosłą:
33,93 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 2/2016/R/6 złożony przez Tomasz Bienias WIERT-TOM z siedzibą w Grzybów 33, 26910 Magnuszew pt. Rozwój firmy WIERT-TOM w oparciu o nabycie nowoczesnych maszyn i
urządzeń oraz wzrost zatrudnienia.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż w stosunku do Pani Barbary Soboty zachodzą okoliczności z art.26.
Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym samym wykluczyła się ona z dyskusji, oceny i
wyboru wniosku.
Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członek Rady wyłączony z oceny i wyboru danego wniosku opuścił
miejsce obrad w momencie głosowania.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 14 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 42,86 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 57,14 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 14 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosłą:
30,79 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 2/2016/R/7 złożony 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.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż w stosunku do Pani Barbary Soboty zachodzą okoliczności z art.26.
Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym samym wykluczyła się ona z dyskusji, oceny i
wyboru wniosku.

Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członek Rady wyłączony z oceny i wyboru danego wniosku opuścił
miejsce obrad w momencie głosowania.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 14 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 42,86 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 57,14 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 14 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosłą:
32,00 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 2/2016/R/8 złożony 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.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż w stosunku do Pani Barbary Soboty i Pana Zdzisława Karasia zachodzą
okoliczności z art.26. Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza
Kozienicka” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym samym wykluczyli się oni z dyskusji, oceny i wyboru
wniosku.
Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członkowie Rady wyłączeni z oceny i wyboru danego wniosku
opuścili miejsce obrad w momencie głosowania.
Pan Zdzisław Karaś pełniący funkcję Przewodniczącego Rady na czas wyboru i głosowania nad
wnioskiem zastąpił Pan Artur Piechota – członek Komisji skrutacyjnej
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 13 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 38,46 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 61,54 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 13
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 13 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 13
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosłą:
27,08 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 2/2016/R/9 złożony 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.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż w stosunku do Pani Barbary Soboty zachodzą okoliczności z art.26.

Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym samym wykluczyła się ona z dyskusji, oceny i
wyboru wniosku.
Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członek Rady wyłączony z oceny i wyboru danego wniosku opuścił
miejsce obrad w momencie głosowania.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 14 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 42,86 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 57,14 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 14 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosłą:
23,86 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 2/2016/R/10 złożony przez Paweł Figlewicz Firma Wielobranżowa z siedzibą w
Wilczkowice Górne 42, 26-900 Kozienice pt. Zakup koparki gąsienicowej.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż w stosunku do Pani Barbary Soboty zachodzą okoliczności z art.26.
Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym samym wykluczyła się ona z dyskusji, oceny i
wyboru wniosku.
Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członek Rady wyłączony z oceny i wyboru danego wniosku opuścił
miejsce obrad w momencie głosowania.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 14 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 42,86 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 57,14 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 14 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosłą:
24,00 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 2/2016/R/11 złożony 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.

Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż w stosunku do Pani Barbary Soboty i Pana Zdzisława Karasia zachodzą
okoliczności z art.26. Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza
Kozienicka” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym samym wykluczyli się oni z dyskusji, oceny i wyboru
wniosku.
Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członkowie Rady wyłączeni z oceny i wyboru danego wniosku
opuścili miejsce obrad w momencie głosowania.
Pan Zdzisław Karaś pełniący funkcję Przewodniczącego Rady na czas wyboru i głosowania nad
wnioskiem zastąpił Pan Artur Piechota – członek Komisji skrutacyjnej
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 13 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 38,46 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 61,54 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 13
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 13 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 13
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosłą:
28,62 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 2/2016/R/12 złożony 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.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż w stosunku do Pani Barbary Soboty zachodzą okoliczności z art.26.
Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym samym wykluczyła się ona z dyskusji, oceny i
wyboru wniosku.
Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członek Rady wyłączony z oceny i wyboru danego wniosku opuścił
miejsce obrad w momencie głosowania.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 14 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 42,86 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 57,14 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 14 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosłą:
30,86 pkt.

Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 2/2016/R/13 złożony 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.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż w stosunku do Pani Barbary Soboty zachodzą okoliczności z art.26.
Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym samym wykluczyła się ona z dyskusji, oceny i
wyboru wniosku.
Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członek Rady wyłączony z oceny i wyboru danego wniosku opuścił
miejsce obrad w momencie głosowania.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 14 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 42,86 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 57,14 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 14 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosłą:
24,50 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 2/2016/R/14 złożony 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.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż w stosunku do Pani Barbary Soboty zachodzą okoliczności z art.26.
Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym samym wykluczyła się ona z dyskusji, oceny i
wyboru wniosku.
Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członek Rady wyłączony z oceny i wyboru danego wniosku opuścił
miejsce obrad w momencie głosowania.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 14 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 42,86 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 57,14%
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 14 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0

Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosłą:
26,79 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 2/2016/R/15 złożony 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.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż w stosunku do Pani Barbary Soboty zachodzą okoliczności z art.26.
Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym samym wykluczyła się ona z dyskusji, oceny i
wyboru wniosku.
Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członek Rady wyłączony z oceny i wyboru danego wniosku opuścił
miejsce obrad w momencie głosowania.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 14 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 42,86 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 57,14 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 14 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosłą:
28,57 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 2/2016/R/16 złożony przez Stefan Chodyra Usługi Transportowo Handlowe z siedzibą w
Magnuszew 39A, 26-910 Magnuszew pt. Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Stefan
Chodyra Usługi Transportowo Handlowe poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż w stosunku do Pani Barbary Soboty i Pani Magdaleny Dębiec zachodzą
okoliczności z art.26. Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza
Kozienicka” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym samym wykluczyły się one z dyskusji, oceny i
wyboru wniosku.
Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członkowie Rady wyłączeni z oceny i wyboru danego wniosku
opuścili miejsce obrad w momencie głosowania.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 13 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 38,46 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 61,54 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 13
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 13 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:

- głosy ważnie: 13
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosłą:
20,15 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 2/2016/R/17 złożony przez SANDBLAST Mateusz Augustyniak z siedzibą w Żelazna
Nowa 2A, 26-910 Magnuszew pt. Sandblast Mateusz Augustyniak.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż w stosunku do Pani Barbary Soboty zachodzą okoliczności z art.26.
Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym samym wykluczyła się ona z dyskusji, oceny i
wyboru wniosku.
Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członek Rady wyłączony z oceny i wyboru danego wniosku opuścił
miejsce obrad w momencie głosowania.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 14 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 42,86 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 57,14 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 14 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosłą:
24,43 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 2/2016/R/18 złożony 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.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż w stosunku do Pani Barbary Soboty zachodzą okoliczności z art.26.
Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym samym wykluczyła się ona z dyskusji, oceny i
wyboru wniosku.
Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członek Rady wyłączony z oceny i wyboru danego wniosku opuścił
miejsce obrad w momencie głosowania.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 14 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 42,86 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 57,14 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 14 członów Rady.

Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosłą:
17,93 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 2/2016/R/19 złożony 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 Garbatka-Letnisko.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż w stosunku do Pani Barbary Soboty zachodzą okoliczności z art.26.
Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka”
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym samym wykluczyła się ona z dyskusji, oceny i
wyboru wniosku.
Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członek Rady wyłączony z oceny i wyboru danego wniosku opuścił
miejsce obrad w momencie głosowania.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 14 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 42,86 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 57,14 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 14 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosłą:
22,86 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Na podstawie wyników głosowania Komisja skrutacyjna sformułowała listę rankingową wniosków
złożonych w odpowiedzi na nabór nr 2/2016 – rozwój działalności gospodarczej: dla wniosków
wybranych i mieszczących siew limicie naboru oraz wniosków wybranych ale nie mieszczących siew
limicie naborów i wniosków nie wybranych do dofinasowania. Lista stanowi załącznik do niniejszego
protokołu.
W ramach naborów nr 3/2016 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej złożono 5 wniosków o przyznanie
pomocy. Ocenie podlegały następujące wnioski zgodnie z kolejnością ich złożenia:
Wniosek nr 3/2016/OW/1 złożony przez Gminę Sieciechów z siedzibą w ul. Rynek 16, 26-922
Sieciechów pt. Remont świetlicy wiejskiej w m. Kępice, gm. Sieciechów.
Zgodnie z informacjami zawartymi w rejestrze interesu Pani Małgorzata Pachocka jest obecnie
pracownikiem Urzędu Gminy Sieciechów, a więc zachodzą podstawy jej wyłączenia z oceny i wyboru
wniosku.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności stwierdzono, iż w stosunku do Pani
Małgorzaty Pachockiej zachodzą okoliczności z art.26. Procedury standardowej wyboru i oceny
operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym
samym wykluczyła się ona z dyskusji, oceny i wyboru wniosku.

Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członek Rady wyłączony z oceny i wyboru danego wniosku opuścił
miejsce obrad w momencie głosowania.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 14 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 42,86 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 57,14 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 14 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 17
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosłą:
33,29 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 3/2016/OW/2 złożony 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.
Zgodnie z informacjami zawartymi w rejestrze interesu Pan Zdzisław Karaś jest obecnie
pracownikiem Urzędu Gminy Grabów nad Pilicą, a więc zachodzą podstawy jego wyłączenia z oceny
i wyboru wniosku.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności stwierdzono, iż w stosunku do Pana
Zdzisława Karasia zachodzą okoliczności z art.26. Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w
ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, a tym samym wykluczył się
on z dyskusji, oceny i wyboru wniosku.
Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członek Rady wyłączony z oceny i wyboru danego wniosku opuścił
miejsce obrad w momencie głosowania.
Pan Zdzisław Karaś pełniący funkcję Przewodniczącego Rady na czas wyboru i głosowania nad
wnioskiem zastąpiła Pani Barbara Sobota– Wiceprzewodnicząca Rady
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 14 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 42,86 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 57,14 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 14 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosłą:
27,86 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 3/2016/OW/3 złożony 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 Kulturalno-Rekreacyjne.

Zgodnie z informacjami zawartymi w rejestrze interesu Pani Justyna Bojarska - Siębor jest obecnie
pracownikiem Urzędu Gminy Głowaczów, a więc zachodzą podstawy jej wyłączenia z oceny i
wyboru wniosku.
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności stwierdzono, iż w stosunku do Pani
Justyny Bojarskiej – Siębor i Pani Magdaleny Dębiec zachodzą okoliczności z art.26. Procedury
standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka” Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
PROW 2014-2020, a tym samym wykluczyły się one z dyskusji, oceny i wyboru wniosku.
Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członek Rady wyłączony z oceny i wyboru danego wniosku opuścił
miejsce obrad w momencie głosowania.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 13 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 38,46 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 61,54 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 13
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 13 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 13
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosłą:
33,85 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Wniosek nr 3/2016/OW/4 złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wysokim Kole z siedzibą w
Wysokie Koło, 26-920 Gniewoszów pt. Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 195/2 w
Wysokim Kole
Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w rejestrze
interesów stwierdzono, iż w stosunku do Pani Edyty Kultys zachodzą okoliczności z art.26. Procedury
standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD „Puszcza Kozienicka” Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
PROW 2014-2020, a tym samym wykluczyła się ona z dyskusji, oceny i wyboru wniosku.
Zgodnie z §16 Regulaminu Rady członek Rady wyłączony z oceny i wyboru danego wniosku opuścił
miejsce obrad w momencie głosowania.
Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o wsparcie
określonymi w ogłoszeniu o naborze) oraz spełnia warunki przyznania pomocy określonych w PROW
2014-2020.
W ocenie i wyborze ww wniosku uczestniczyło 14 członków Rady.
Parytety głosowania:
- władza publiczna: 42,86 %
- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 57,14 %
Przebieg głosowania:
Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 14 członów Rady.
Ocena wg lokalnych kryteriów:
- głosy ważnie: 14
- głosy nieważne: 0
Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów wyniosłą:
32,57 pkt.
Karty oceny ww wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

