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PROTOKÓŁ KOMISJI SKRUTACYJNEJ  

VI /2017 z  posiedzenia  

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” 

 

W dniu 05 lipca 2017r. 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 11 obecnych w tym dniu członków Rady wybrano Sekretarza posiedzenia oraz 

drugiego sekretarza w osobach: 

1. Pan Wiesław Żulewski - Sekretarz posiedzenia 

2. Pan Piotr Bielawski  

tworzących Komisję skrutacyjną. 

 

Posiedzenie Rady dotyczyło oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach 

naborów nr: 

01/2017 – rozwój działalności gospodarczej 

 02/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej, 

 

 

 

 

W ramach naborów nr 01/2017 - rozwój działalności gospodarczej złożono 10 wniosków o 

przyznanie pomocy. Ocenie podlegały następujące wnioski zgodnie z kolejnością ich 

złożenia: 

 

Wniosek nr 01/2017/R/01 złożony przez Beata Pułkowska NZOZ Laboratorium Analiz 

Lekarskich „Janina” . Poradnie specjalistyczne. 26-900 Kozienice ul. Brzozowa 23 pt. 

Podwyższenie konkurencyjności przedsiebiorstwa i zwiekszenie poziomu zatrudnienia  na 

obszarze LGD „Puszcza  Kozienicka” poprzez doposażenie przedsiębiorstwa. 

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 11 członków Rady. 

Parytety głosowania:  

- władza publiczna: 45,45 % 

- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 54,55 % 

Przebieg głosowania: 

Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju: 

- głosy ważnie: 11 

- głosy nieważne: 0 
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Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 11 członów Rady. 

Ocena wg lokalnych kryteriów: 

- głosy ważnie: 11 

- głosy nieważne: 0 

Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów 

wyniosła: 29  pkt. 

Karty oceny ww. wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Wniosek nr 01/2017/R/02 złożony przez LCT sp. z o.o.,  Żelazna Stara 11, 26-910 

Magnuszew          pt. ZAKUP MASZYNY SAMOBIEŻNEJ DO PRODUKCJI 

PREFABRYKATÓW BETONOWYCH W CELU PODWYŻSZENIA STANDARDU 

PRZEDSIEBIORSTWA, CO SPOWODUJE WZROST DOCHODU Z PROWADZONEJ 

DZIAŁALNOŚCI GOPOSDARCZEJ W ZAKRESIE PRODUKCJI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH ORAZ WZROST ZATRUDNIEA. 

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.33. 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 

nie uczestniczy w obradach w momencie głosowania. Pan Zdzisław Karaś opuścił miejsce 

obrad w momencie głosowania. 

Pana Zdzisława Karasia pełniącego  funkcję Przewodniczącego Rady na czas wyboru i 

głosowania nad wnioskiem zastąpił Pan Wiesław Żulewski – członek Komisji skrutacyjnej 

Wniosek    przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną (zgodny z warunkami ubiegania się o 

wsparcie określonymi w ogłoszeniu o naborze) ale nie spełnia warunków przyznania pomocy 

określonych w PROW 2014-2020  - Zgodności Operacji z Warunkami  Przyznania  

Pomocy określonymi w Programie  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 . W 

związku z niespełnieniem warunków oceny wstępnej wniosek nie podlegał dalszej ocenie wg. 

lokalnych kryteriów wyboru. 

W ocenie i wyborze ww. wniosku uczestniczyło 10 członków Rady. 

Parytety głosowania:  

- władza publiczna: 40 % 

- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 60 % 

Przebieg głosowania: 

Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju: 

- głosy ważnie: 10 

- głosy nieważne: 0 

Za uznaniem wniosku za niezgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 10 członów 

Rady. 

Ocena wg lokalnych kryteriów: 

- głosy ważnie: 10 

- głosy nieważne: 0 
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Wniosek nr 01/2017/R/03 złożony przez Paweł Figlewicz Firma Wielobranżowa, 26-900 

Kozienice, Wilczkowice Górne 42 pt. Zakup koparki gąsienicowej. 

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 11 członków Rady. 

Parytety głosowania:  

- władza publiczna: 45,45% 

- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 54,55 % 

Przebieg głosowania: 

Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju: 

- głosy ważnie: 11 

- głosy nieważne: 0 

Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 11 członów Rady. 

Ocena wg lokalnych kryteriów: 

- głosy ważnie: 11 

- głosy nieważne: 0 

Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów 

wyniosła: 27  pkt. 

Karty oceny ww. wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Wniosek nr 01/2017/R/04 złożony przez WELDER Damian Grządziela 26-900 Kozienice, 

Holendry Kozienickie 31 pt. Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie 

poziomu zatrudnienia na obszarze LGD „Puszcza Kozienicka” poprzez zakup nowoczesnej 

ładowarki teleskopowej. 

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 11 członków Rady. 

Parytety głosowania:  

- władza publiczna: 45,45 % 

- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 54,55 % 

Przebieg głosowania: 

Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju: 

- głosy ważnie: 11 

- głosy nieważne: 0 

Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 11 członów Rady. 

Ocena wg lokalnych kryteriów: 

- głosy ważnie: 11 

- głosy nieważne: 0 

Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów 

wyniosła: 32 pkt. 

Karty oceny ww. wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

Wniosek nr 01/2017/R/05 złożony przez Lift Complex Michał Gabler 26-910 Magnuszew, 

Mniszew 16 pt. Zakup nowych podnośników w celu świadczenia usług wynajmu. 

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 11 członków Rady. 

Parytety głosowania:  



4 

 

- władza publiczna: 45,45 % 

- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 54,55 % 

Przebieg głosowania: 

Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju: 

- głosy ważnie: 11 

- głosy nieważne: 0 

Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 11 członów Rady. 

Ocena wg lokalnych kryteriów: 

- głosy ważnie: 11 

- głosy nieważne: 0 

Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów 

wyniosła: 27 pkt. 

Karty oceny ww. wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

Wniosek nr 01/2017/R/06 złożony przez WOŹNIAK BARTŁOMIEJ 26-900 Kozienice, 

Łuczynów 63            pt. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowych 

maszyn i urządzeń pralniczych oraz wzrost zatrudnienia. 

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 11 członków Rady. 

Parytety głosowania:  

- władza publiczna: 45,45 % 

- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 54,55 % 

Przebieg głosowania: 

Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju: 

- głosy ważnie: 11 

- głosy nieważne: 0 

Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 11 członów Rady. 

Ocena wg lokalnych kryteriów: 

- głosy ważnie: 11 

- głosy nieważne: 0 

Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów 

wyniosła: 28  pkt. 

Karty oceny ww. wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

Wniosek nr 01/2017/R/07 złożony przez Machniewicz Hubert TO-PUR 26-903 Głowaczów, 

Sewerynów 23 pt. Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa TO–PUR poprzez zakup 

urządzeń oraz wzrost zatrudnienia. 

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 11 członków Rady. 

Parytety głosowania:  

- władza publiczna: 45,45 % 

- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 54,55 % 

Przebieg głosowania: 

Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju: 

- głosy ważnie: 11 

- głosy nieważne: 0 



5 

 

Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 11 członów Rady. 

Ocena wg lokalnych kryteriów: 

- głosy ważnie: 11 

- głosy nieważne: 0 

Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów 

wyniosła: 26 pkt. 

Karty oceny ww. wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu 

 

 

Wniosek nr 01/2017/R/08 złożony przez PHU WIKAM Wioletta Grzywacz 26-902 Grabów 

nad Pilica, Nowa Wola 7b pt. ROZWINIĘCIE DZIAŁALNOŚCI I ZWIEKSZENIE 

KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ ZAKUP KOPARKO–

ŁADOWARKI WRAZ Z MŁOTEM HYDRAULICZNYM. 

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.33. 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 nie uczestniczyli w obradach w momencie głosowania. Pan Zdzisław Karaś opuścił 

miejsce obrad w momencie głosowania. 

Pana Zdzisława Karasia pełniącego  funkcję Przewodniczącego Rady na czas wyboru i 

głosowania nad wnioskiem zastąpił Pan Wiesław Żulewski – 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 10 członków Rady. 

Parytety głosowania:  

- władza publiczna: 40 % 

- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 60 % 

Przebieg głosowania: 

Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju: 

- głosy ważnie: 10 

- głosy nieważne: 0 

Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 10 członów Rady. 

Ocena wg lokalnych kryteriów: 

- głosy ważnie: 10 

- głosy nieważne: 0 

Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów 

wyniosła: 28  pkt. 

Karty oceny ww. wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

Wniosek nr 01/2017/R/09 złożony przez Łukasz Marcinkowski 26-902 Grabów nad Pilicą, 

Kępa Niemojewska 35 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  Pana Zdzisława Karasia zachodzą 

okoliczności z art.33. Procedury standardowej wyboru i oceny operacji w ramach LSR LGD 

„Puszcza Kozienicka” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
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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 

nie uczestniczy w obradach w momencie głosowania. Pan Zdzisław Karaś  opuścił miejsce 

obrad w momencie głosowania. 

Pana Zdzisława Karasia pełniącego  funkcję Przewodniczącego Rady na czas wyboru i 

głosowania nad wnioskiem zastąpił Pan Wiesław Żulewski – 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 10 członków Rady. 

Parytety głosowania:  

- władza publiczna: 40 % 

- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 60 % 

Przebieg głosowania: 

Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju: 

- głosy ważnie: 10 

- głosy nieważne: 0 

Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 10 członów Rady. 

Ocena wg lokalnych kryteriów: 

- głosy ważnie: 10 

- głosy nieważne: 0 

Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów 

wyniosła: 30  pkt. 

Karty oceny ww. wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

Wniosek nr 01/2017/R/10 złożony przez FUN POMOCNE INNOWACJE MAJ KAMIL 26-

900 Kozienice, Janików 52 pt. Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i 

zwiększenie poziomu zatrudnienia na obszarze LGD „Puszcza Kozienicka” poprzez zakup 

innowacyjnej aparatury przeznaczonej do prowadzenia szkoleń i innych usług 

specjalistycznych z zakresu branży ekologicznej. 

Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w 

rejestrze interesów Pana Zdzisława Karasia  zachodzą okoliczności z art.33. 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  

nie uczestniczy w obradach w momencie głosowania. Pan Zdzisław Karaś opuścił miejsce 

obrad w momencie głosowania. 

Pana Zdzisława Karasia pełniącego  funkcję Przewodniczącego Rady na czas wyboru i 

głosowania nad wnioskiem zastąpił Pan Wiesław Żulewski – 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 10 członków Rady. 

Parytety głosowania:  

- władza publiczna: 40 % 

- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 60 % 

Przebieg głosowania: 

Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju: 
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- głosy ważnie: 10 

- głosy nieważne: 0 

Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 10 członów Rady. 

Ocena wg lokalnych kryteriów: 

- głosy ważnie: 10 

- głosy nieważne: 0 

Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów 

wyniosła: 28  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 01/2017 – rozwój działalności gospodarczej: 

dla wniosków wybranych i mieszczących się w limicie naboru  oraz wniosków wybranych ale 

nie mieszczących się w  limicie naborów i wniosków niewybranych do dofinansowania. Lista 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

 

 
W ramach naborów nr 02/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej złożono 5 

wniosków o przyznanie pomocy. Ocenie podlegały następujące wnioski zgodnie z kolejnością 

ich złożenia: 

 

Wniosek nr 02/2017/P/01  złożony przez Mariusz Wojtas , 26-902 Grabów nad Pilicą ul. 

Kazimierza Pułaskiego 12A   pt. Utworzenie firmy Auto Serwis Mariusz Wojtas. 

Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w 

rejestrze interesów  Pana Zdzisława Karasia,  zachodzą okoliczności z art.33. 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 członek Rady wyłączony z oceny i wyboru danego wniosku  

nie uczestniczy  w obradach w momencie głosowania. Pan Zdzisław Karaś opuścił miejsce 

obrad w momencie głosowania. 

Pana Zdzisława Karasia pełniącego  funkcję Przewodniczącego Rady na czas wyboru i 

głosowania nad wnioskiem zastąpił Pan Wiesław Żulewski – 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 10 członków Rady. 

Parytety głosowania:  

- władza publiczna: 40 % 

- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 60 % 

Przebieg głosowania: 

Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju: 

- głosy ważnie: 10 

- głosy nieważne: 0 

Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 10 członów Rady. 

Ocena wg lokalnych kryteriów: 

- głosy ważnie: 10 

- głosy nieważne: 0 

Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów 

wyniosła:  25 pkt. 

Karty oceny ww. wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 
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Wniosek nr 02/2017/P/02 złożony przez Macieja Grzegorz Smolarczyka 26-900 Kozienice                    

ul. Polna 16  pt. Utworzenie firmy odzieżowej wykorzystującej specjalistyczny haft 

komputerowy. 

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 11 członków Rady. 

Parytety głosowania:  

- władza publiczna: 45,45 % 

- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 54,55 % 

Przebieg głosowania: 

Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju: 

- głosy ważnie: 11 

- głosy nieważne: 0 

Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 11 członów Rady. 

Ocena wg lokalnych kryteriów: 

- głosy ważnie: 11 

- głosy nieważne: 0 

Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów 

wyniosła: 25 pkt. 

Karty oceny ww. wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Wniosek nr 02/2017/P/03 złożony przez Wojciecha Wachnika 26-910 Magnuszew, 

Boguszków 9A     pt. Utworzenie firmy PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO 

HANDLOWO USŁUGOWE ”BIOPELL” Wojciech Wachnik. 

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 11 członków Rady. 

Parytety głosowania:  

- władza publiczna: 45,45 % 

- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 54,55 % 

Przebieg głosowania: 

Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju: 

- głosy ważnie: 11  

- głosy nieważne: 0 

Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 11 członów Rady. 

Ocena wg lokalnych kryteriów: 

- głosy ważnie: 11 

- głosy nieważne: 0 

Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów 

wyniosła: 28 pkt. 

Karty oceny ww. wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

Wniosek nr 02/2017/P/04 złożony przez Konrada Ragusa  26-910 Magnuszew, Kępa 

Skórecka 18    pt. Diagnostyka pojazdów samochodowych na obszarze LGD. 

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. 



9 

 

W ocenie i wyborze ww. wniosku uczestniczyło 11 członków Rady. 

Parytety głosowania:  

- władza publiczna: 45,45 % 

- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 54,55 % 

Przebieg głosowania: 

Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju: 

- głosy ważnie: 11  

- głosy nieważne: 0 

Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 11 członów Rady. 

Ocena wg lokalnych kryteriów: 

- głosy ważnie: 11 

Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów 

wyniosła: 22 pkt. 

Karty oceny ww. wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Wniosek nr 02/2017/P/05 złożony przez Magdalenę Marię Gontarek 26-903 Głowaczów, 

Studzianki Pancerne 2A  pt. Utworzenie firmy świadczącej usługi sprzedaży internetowej 

odzieży dla kobiet. 

Na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności i informacji zawartych w 

rejestrze interesów  Pana Zdzisława Karasia zachodzą okoliczności z art.33. 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  

nie uczestniczy w obradach w momencie głosowania. Pan Zdzisław Karaś opuścił miejsce 

obrad w momencie głosowania. 

Pana Zdzisława Karasia pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady na czas wyboru i 

głosowania nad wnioskiem zastąpił Pan Wiesław Żulewski – 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 10 członków Rady. 

Parytety głosowania:  

- władza publiczna: 40 % 

- członkowie Rady nie będący przedstawicielami sektor publicznego: 60 % 

Przebieg głosowania: 

Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju: 

- głosy ważnie: 10 

- głosy nieważne: 0 

Za uznaniem wniosku za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju głosowało: 10 członów Rady. 

Ocena wg lokalnych kryteriów: 

- głosy ważnie: 10 

- głosy nieważne: 0  

Średnia ocena punktowa przeprowadzona w ramach oceny wniosku wg lokalnych kryteriów 

wyniosła: 27 pkt. 

Karty oceny ww. wniosku stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 
 

 

 

 




