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PROTOKÓŁ VI/2017 

z posiedzenia 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” 

 

W dniu 05.07.2017r. 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: 01/2017, 02/2017. 

 

Porządek obrad: 

1) Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 

2) Wybór Sekretarza posiedzenia i drugiego członka Komisji skrutacyjnej. 

3)  Weryfikacja 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 11 członków Rady. Obecność członków Rady potwierdzona 

została podpisami na liście obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W 

posiedzeniu uczestniczyli także  Kierownik Biura Irena Bielawska. 

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 dodatkowa 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 Wiesława Żulewskiego, a na drugiego członka Komisji skrutacyjnej Pana Piotra 

Bielawskiego. Zwrócił się do obecnych z zapytaniem czy są  inne kandydatury. Z braku innych 

kandydatur przystąpiono do głosowania: 

- Nad kandydaturą na Sekretarza posiedzenia 

za głosowało 10 osób 

przeciw 0 osób 

wstrzymała się od głosu 1 osoba (kandydat na Sekretarza posiedzenia) 

Sekretarzem posiedzenia został Pan Wiesław Żulewski 

Sekretarzowi posiedzenia powierzono zadanie protokołowania przebiegu posiedzenia Rady oraz oceny  

wyboru operacji. 

- Nad kandydaturą na drugiego członka Komisji skrutacyjnej 

za głosowało 10 osób 

przeciw 0 osób 

wstrzymała się od głosu 1 osoba (kandydatka na drugiego członka Komisji skrutacyjnej) 

Drugim członkiem Komisji skrutacyjnej został Pan Piotr Bielawski 

Komisji skrutacyjnej w składzie: Pan Wiesław Żulewski  i Pan Piotr Bielawski powierzono zadania 

przeprowadzenia liczenia głosów. 
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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.  

 

Za pośrednictwem Platformy Obsługi Projektów członkowie Rady  wypełniali  Deklaracje poufności  i 

bezstronności  do list wniosków  o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr: 01/2017, 

02/2017. 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: 

 Pan Zdzisław Karaś – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr 02/2017/P/01 złożony przez 

Mariusz Wojtas 

 Pan Zdzisław Karaś – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr 02/2017/P/05 złożony przez 

Magdalenę Marię Gontarek 

  Pan Zdzisław Karaś– wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr 01/2017/R/08 złożony przez 

PHU WIKAM Wioletta Grzywacz  

  Pan Zdzisław Karaś – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr 01/2017/R/09 złożony przez 

Łukasz Marcinkowski 

 Pan Zdzisław Karaś – wyłączenie z oceny i wyboru wniosku o nr 01/2017/R/10 złożony przez 

FUN Pomocne Innowacje Kamil Maj 

 

Członkowie Rady wyłączeni z oceny i wyboru danej operacji  a obecni na posiedzeniu  Rady 

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 05.06.2017 r a przekazanych przez Kierownika Biura.  

Weryfikacja wstępna polegał na sprawdzeniu zgodności operacji z ogłoszeniem o naborze wniosków 

nr: 01/2017, 02/2017. W weryfikacji wstępnej wykorzystano aplikację Platformy Obsługi Projektów. 

Na podstawie przekazanych kart obecni członkowie Rady zgodnie stwierdzili, iż wszystkie wnioski 

złożone w ramach naboru nr: 01/2017, 02/2017 są zgodne z treścią ogłoszeń o naborach nr 1/2017 i 

2/2017. 

Przewodniczący Rady przedstawił obecnym wygenerowane Karty oceny zgodności z PROW 

przeprowadzonej przez Biuro LGD w dniu 05.06.2017r , a przekazanych przez Kierownika Biura.  

Na podstawie przekazanych kart obecni członkowie Rady zgodnie stwierdzili, iż jeden z 

przedstawionych wniosków o nr 01/2017/R/02 złożony w ramach naboru nr 01/2017 nie spełnił 

wymogów weryfikacji. 

 

 Następnie Przewodniczący przedstawił obecnym zbiorcze wyniki oceny wniosków przeprowadzonej 

przy pomocy  Platformy Obsługi  Projektów. Ocena 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  01/2017 – 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: 
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1. Uchwała nr .VI/13/17 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze 

wniosków o przyznanie pomocy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza 

Kozienicka” dla naboru nr 01/2017 – rozwój działalności gospodarczej.  

2. Uchwała nr VI/14/17w sprawie przyjęcia listy operacji  dla naboru nr 01/2017 –rozwój 

działalności gospodarczej zgodnych z PROW 2014-2020 

3. Uchwała nr VI/15/17 w sprawie przyjęcia listy operacji  dla naboru nr 01/2017 –rozwój 

działalności gospodarczej niezgodnych z PROW 2014-2020 

4. Uchwała  nr VI/16/17  w sprawie wniosku o nr 01/2017/R/01 złożonego 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 przedsiebiorstwa” 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 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 84 000 zł, wniosek mieści się w limicie naboru. 

5. Uchwała  nr VI/17/17  w sprawie wniosku o nr 01/2017/R/03 złożonego przez Paweł 

Figlewicz Firma Wielobranżowa, 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 27 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. 

6. Uchwała  nr VI/18/17  w sprawie wniosku o nr 01/2017/R/04 złożonego przez WELDER 

Damian Grządziela, Holendry Kozienickie 31, 26-900 Kozienice pt. „Podwyższenie 

konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia na obszarze LGD 

„Puszcza Kozienicka” poprzez zakup nowoczesnej ładowarki teleskopowej” 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 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 297 457,00 zł, wniosek mieści się w limicie naboru. 

7. Uchwała  nr VI/19/17  w sprawie wniosku o nr 01/2017/R/05 złożonego przez Lift Complex 

Michał Gabler, Mniszew 16, 26-910 Magnuszew, pt. „Zakup nowych podnośników w celu 

świadczenia usług wynajmu” 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 27 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 293 164,00 zł, wniosek nie mieści się w limicie naboru. 

8. Uchwała  nr VI/20/17 w sprawie wniosku o nr 01/2017/R/06 złożonego przez WOŹNIAK  

BARTŁOMIEJ, 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 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. 

9. Uchwała  nr VI/21/17 w sprawie wniosku o nr 01/2017/R/07 złożonego przez Machniewicz 

Hubert TO-PUR, Sewerynów 23, 26-903 Głowaczów pt. „Podniesienie konkurencyjności 

przedsiębiorstwa TO-PUR poprzez zakup 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 26 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 33 466,00 zł, wniosek nie mieści się w limicie naboru. 

10. Uchwała  nr VI/22/17   w sprawie wniosku o nr 01/2017/R/08 złożonego przez PHU WIKAM 

Wioletta Grzywacz,  Nowa Wola 7b , 26-902 Grabów nad Pilicą pt.”ROZWINIĘCIE 

DZIAŁALNOŚCI I ZWIEKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIEBIORSTWA 

POPRZEZ ZAKUP KOPARKO – ŁADOWARKI WRAZ Z MŁOTEM 

HYDRAULICZNYM” 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 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 211 770,00 zł, wniosek  mieści się w limicie naboru. 

11. Uchwała  nr w VI/23/17    sprawie wniosku o nr 01/2017/R/09 złożonego przez Łukasz 

Marcinkowski,  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 30 pkt. w ramach oceny wg lokalnych kryteriów, a tym samym osiągnął 

minimalny limit punktów wynoszący 21 pkt.  
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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. 

12. Uchwała  nr VI/24/17   w sprawie wniosku o nr 01/2017/R/10 złożonego przez FUN 

POMOCNE INNOWACJE KAMIL MAJ, Janików 52, 26-900 Kozienice 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” 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 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 171 690,00 zł, wniosek nie mieści się w limicie naboru. 

13.   Uchwała  nr VI/25/17   w sprawie wniosku o nr 01/2017/R/02 złożonego przez LCT SP 

Z.O.O, Żelazna Stara  11, 26-910 MAGNUSZEW pt. ZAKUP MASZYNY SAMOBIEŻNEJ 

DO PRODUKCJI PREFABRYKATÓW BETONOWYCH W CELU POWYŻSZENIA 

STANDARDU PRZEDSIEBIORSTWA , CO SPOWODUJE WZROST DOCHODU Z 

PROWADZONEJ DZIAŁANOŚCI GOSPODRACZEJ 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 nie spełnia warunków  oceny wstępnej  -  Operacja nie przeszła pozytywnie 

weryfikacji Zgodności Operacji z Warunkami Przyznania Pomocy określonymi w Programie 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z powyższym nie spełniła 

kryterium  dostępu niezbędnego do pozytywnej weryfikacji wniosku na etapie oceny 

wstępnej. 

- Wniosek uznaje się za niezgodny z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” ponieważ  operacja nie przeszła pozytywnie 

weryfikacji Zgodności Operacji z Warunkami Przyznania Pomocy określonymi w Programie 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z powyższym nie spełniła 

kryterium  dostępu niezbędnego do pozytywnej weryfikacji wniosku na etapie oceny 

wstępnej. 

- Wniosek nie przeszedł oceny wstępnej w związku z powyższym nie został skierowany do 

dalszej oceny  wg lokalnych kryteriów 

- Wniosku nie  wybiera się do dofinansowania 

 

 

Następnie na podstawie zbiorczych wyników z oceny wniosków utworzono listy operacji:  wybranych 

i niewybranych w ramach naboru nr: 01/2017 – rozwój działalności gospodarczej. Z pośród wniosków 

złożonych w  ramach naboru nr 01/2017 był 1 wniosek, który nie przeszedł pozytywnie weryfikacji 

wstępnej . 

Rada podjęła następujące uchwały: 

 

1. Uchwała nr VI/26/17   w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w 

ramach naboru nr 01/2017 – rozwój działalności gospodarczej 

2. Uchwała nr VI/27/17    w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania ale 

nie mieszczących się w limicie  w ramach naboru nr 01/2017 – rozwój działalności 

gospodarczej 

 

3. Uchwała nr VI/28/17     w sprawie przyjęcia listy operacji nie wybranych do dofinansowania 

w ramach naboru nr 01/2017 – rozwój działalności gospodarczej. 
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 Przewodniczący Rady odczytał wyniki oceny z protokołu Komisji skrutacyjnej dla  poszczególnych 

wniosków złożonych w ramach naborów nr 02/2017 – 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 VI/29/17     w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze 

wniosków o przyznanie pomocy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Puszcza 

Kozienicka” dla naboru nr 02/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej.  

2. Uchwała nr VI/30/17   w sprawie przyjęcia listy operacji dla naboru nr 02/2017 – 

podejmowanie działalności gospodarczej zgodnych z PROW 2014-2020 

3. Uchwała  nr VI/31/17     w sprawie wniosku o nr 02/2017/P/01  złożonego przez Wojtas 

Mariusz, 26-902 Grabów nad Pilicą, ul. Kazimierza Pułaskiego 12A pt. „Utworzenie firmy 

Auto Serwis Mariusz Wojtas” 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 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 50 000,00 zł, wniosek mieści się w limicie naboru. 

4. Uchwała  nr VI/32/17 w sprawie wniosku o nr 02/2017/P/02 złożonego przez Smolarczyk 

Maciej Grzegorz, 26-900 Kozienice, ul. Polna 16 pt. „Utworzenie firmy odzieżowej 

wykorzystującej specjalistyczny haft komputerowy” 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 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 50 000,00 zł, wniosek mieści się w limicie naboru. 

5. Uchwała  nr VI/33/17 w sprawie wniosku o nr 02/2017/P/03 złożonego przez  Wachnik 

Wojciech, 26-910 Magnuszew,  Boguszków 9A, działka nr 320 pt. „Utworzenie firmy 

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „BIOPELL” 

Wojciech Wachnik” 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 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. 

6. Uchwała  nr VI/34/17   w sprawie wniosku o nr 02/2017/P/04 złożonego przez  Ragus 

Konrad, Kępa Skórecka 18, 26-910 Magnuszew pt. „Diagnostyka pojazdów samochodowych 

na obszarze LGD” w sprawie wyboru operacji do dofinansowania w ramach poddziałania   

 

 



LGD Kozienice
Stempel

LGD Kozienice
Stempel

LGD Kozienice
Stempel

LGD Kozienice
Stempel

LGD Kozienice
Stempel

LGD Kozienice
Stempel

LGD Kozienice
Stempel

LGD Kozienice
Stempel

LGD Kozienice
Stempel

LGD Kozienice
Stempel

LGD Kozienice
Stempel

LGD Kozienice
Stempel

LGD Kozienice
Stempel

LGD Kozienice
Stempel

LGD Kozienice
Stempel


