
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia 

,,Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania” 
z dnia 13 marca 2017 roku 

 
w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19,2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na 
lata 2014-2020, zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy 
z działania „Podejmowanie działalności gospodarczej”. 
 
Zebranie zostało zwołane przez Panią Annę Mikołajewską - Wojtanowicz.  
Wszyscy członkowie Rady zostali zawiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia oraz 
o planowanym porządku obrad. 
W zebraniu udział wzięli następujący członkowie Rady Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej 
Grupy Działania: 

1) Anna Mikołajewska - Wojtanowicz 
2) Sylwia Marek 
3) Maria Pertek  
4) Andrzej Wojciechowski 
5) Maciej Wolniewicz 
6) Jan Michałek 
7) Grzegorz Kaźmierczak 
 

Obecni na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia są według załączonej listy.   
Na 10 członków Rady Stowarzyszenia Czarnkowsko – Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania 
stwierdzono obecność 7 członków. Nie obecna była Pani Monika Piotrowska, Pani Magdalena 
Zatorska oraz Pan Bartosz Sokulski. Stanowiło to quorum. Zapewniony został odpowiedni 
parytet pomiędzy partnerami w trakcie każdego głosowania. 
 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  
Działanie: Podejmowanie działalności gospodarczej – uzupełnienie dokumentacji. 
3. Dokonanie korekty listy rankingowej po przeliczeniu punktów – podjęcie nowych uchwał. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia listy wybranych i niewybranych operacji 

(wniosków) o pomoc finansową w ramach PROW 2014-2020,  działanie „Podejmowanie 
działalności gospodarczej” 

5. Przygotowanie uzupełnień dokumentacji. 
6. Wolne głosy, wnioski i zapytania.  
 
Ad.1. 
Otwarcie posiedzenia Rady dokonała Przewodniczący Rady Pani Anna Mikołajewska - 
Wojtanowicz.  
Przewodniczący Rady omówił porządek obrad, który przyjęty został jednogłośnie. 
 
 
Ad.2. 
Po stwierdzeniu quorum oraz odpowiedniego procentu parytetu pomiędzy partnerami 
w trakcie każdego głosowania Przewodniczący Rady zaproponował dwóch sekretarzy 
posiedzenia stanowiących Komisję Skrutacyjną. 
W skład Komisji Skrutacyjnej, którą członkowie LGD powołali jednogłośnie weszli:  

- Maria Pertek 



- Maciej Wolniewicz.  
 
 
 
Ad.3. 
Pani Anna Mikołajewska-Wojtanowicz – Przewodnicząca Rady przedstawiła członkom Rady 
wymagane uzupełnienia, które należy złożyć do Zarządu Województwa z działania 
„Podejmowanie działalności gospodarczej” i zaproponował, aby przejść do składania 
uzupełnień oraz podjęcia uchwał: 
 Uchwały podjęto w głosowaniu jawnym: 

1) Operacja pod nazwą „Kowalstwo artystyczne metaloplastyka - kuźnia, zgłoszona przez 
Krzysztof Swadzyniak, zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/15/P-02/2016 
została podjęta jednogłośnie (oddano 7 głosów za)  uchwałą nr 16/I/2017 w sprawie 
wyboru operacji w ramach poddziałania 19,2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 
na lata 2014-2020, zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania 
pomocy z działania „Podejmowanie działalności gospodarczej”; 

2) Operacja pod nazwą „Zielone światło dla biznesu – rozwój przedsiębiorczości osób 
niepełnosprawnych, zgłoszona przez  Jarosław Balcerzak, zarejestrowana przez LGD 
pod nr CZ-T LGD/1/P-02/2016 została podjęta jednogłośnie (oddano 7 głosów za)  
uchwałą nr 17/I/2017    w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19,2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020, zakresie operacji, które 
odpowiadają warunkom przyznawania pomocy z działania „Podejmowanie działalności 
gospodarczej”; 

3) Operacja pod nazwą „Rozwój przedsiębiorczości na terenie objętym LSR poprzez 
podjęcie działalności ogólnobudowlanej, zgłoszona przez Mirosław Pokrzywka, 
zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/11/P-02/2016 została podjęta 
jednogłośnie (oddano 7 głosów za)  uchwałą nr 18/I/2017 w sprawie wyboru operacji 
w ramach poddziałania 19,2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-
2020, zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy 
z działania „Podejmowanie działalności gospodarczej”; 

4) Operacja pod nazwą „Produkcja oraz handel wyrobami dedykowanymi ze stali 
nierdzewnej, zgłoszona przez  Magdalena Grygier, zarejestrowana przez LGD pod nr 
CZ-T LGD/3/P-02/2016 została podjęta jednogłośnie (oddano 7 głosów za)  uchwałą 
nr 19/I/2017 w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19,2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020, zakresie operacji, które 
odpowiadają warunkom przyznawania pomocy z działania „Podejmowanie działalności 
gospodarczej”; 

5) Operacja pod nazwą „Serowarnia, zgłoszona przez Barbara Cybel,   zarejestrowana 
przez LGD pod nr CZ-T LGD/26/P-02/2016 została podjęta jednogłośnie (oddano 7 
głosów za)  uchwałą nr 20/I/2017 w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 
19,2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020, zakresie 
operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy z działania 
„Podejmowanie działalności gospodarczej”; 

6) Operacja pod nazwą „Wzbogacenie oferty turystycznej poprzez zakup kajaków 
z osprzętem celem organizacji spływów kajakowych, , zgłoszona przez Mariusz Jan 



Michałek, zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/5/P-02/2016 została podjęta 
jednogłośnie (oddano 7 głosów za)  uchwałą nr 21/I/2017 w sprawie wyboru operacji 
w ramach poddziałania 19,2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-
2020, zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy 
z działania „Podejmowanie działalności gospodarczej”; 

7) Operacja pod nazwą „Założenie przedsiębiorstwa usług elektrotechnicznych, 
zgłoszona przez Wojciech Bartkowiak, zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T 
LGD/6/P-02/2016 została podjęta jednogłośnie (oddano 7 głosów za)  uchwałą nr 
22/I/2017 w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19,2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020, zakresie operacji, które 
odpowiadają warunkom przyznawania pomocy z działania „Podejmowanie działalności 
gospodarczej”; 

8) Operacja pod nazwą „CUD – ciało, umysł, dusza – mobilny gabinet masaży   
orientalnych, zabiegów ajurwedyjskich, usługi bioenergoterapeutyczne, zgłoszona 
przez Karolina Adamczak, zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/10/P-02/2016 
została podjęta jednogłośnie (oddano 7 głosów za)  uchwałą nr 23/I/2017 w sprawie 
wyboru operacji w ramach poddziałania 19,2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 
na lata 2014-2020, zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania 
pomocy z działania „Podejmowanie działalności gospodarczej”; 

9) Operacja pod nazwą „Otwarcie działalności gospodarczej pn. Zakład 
ogólnobudowlany Andrzej Tonak, zgłoszona przez  Andrzej Tonak, zarejestrowana 
przez LGD pod nr CZ-T LGD/7/P-02/2016 została podjęta jednogłośnie (oddano 7 
głosów za)  uchwałą nr 24/I/2017 w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 
19,2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020, zakresie 
operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy z działania 
„Podejmowanie działalności gospodarczej”; 

10) Operacja pod nazwą „Działalność gospodarcza ABC Remonty Patryk Włodarek, 
zgłoszona przez Patryk Włodarek, zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/9/P-
02/2016 została podjęta jednogłośnie (oddano 7 głosów za)  uchwałą nr 25/I/2017 w 
sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19,2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 
objętego PROW na lata 2014-2020, zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 
przyznawania pomocy z działania „Podejmowanie działalności gospodarczej”; 

11) Operacja pod nazwą „Tworzenie działalności gospodarczej – pokoje gościnne 
 z wypożyczalnią sprzętu rekreacyjnego, zgłoszona przez Magdalena Bajończak,      
 zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/18/P-02/2016 została podjęta    
 jednogłośnie (oddano 7 głosów za)  uchwałą nr 26/I/2017 w sprawie wyboru   
 operacji w ramach poddziałania 19,2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach    
 strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata   
 2014-2020, zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy  
 z działania „Podejmowanie działalności gospodarczej”; 

12) Operacja pod nazwą „Otworzenie agencji eventowej – organizacja imprez firmowych i 
integracyjnych i obsługa targów, zgłoszona przez Małgorzata Maślak, zarejestrowana 
przez LGD pod nr CZ-T LGD/22/P-02/2016 została podjęta jednogłośnie (oddano 7 
głosów za)  uchwałą nr 27/I/2017 w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 



19,2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020, zakresie 
operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy z działania 
„Podejmowanie działalności gospodarczej”; 

13) Operacja pod nazwą „Otwarcie firmy ogrodniczo - budowlanej, zgłoszona przez Paweł 
Wieczorek, zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/4/P-02/2016 została podjęta 
jednogłośnie (oddano 7 głosów za)  uchwałą nr 28/I/2017 w sprawie wyboru operacji 
w ramach poddziałania 19,2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-
2020, zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy 
z działania „Podejmowanie działalności gospodarczej”; 

14) Operacja pod nazwą „PHU MAGPION – produkcja, handel i usługi montażu 
elementów z kwarcytu i laminamu, zgłoszona przez Katarzyna Piątek, zarejestrowana 
przez LGD pod nr CZ-T LGD/16/P-02/2016 została podjęta jednogłośnie (oddano 7 
głosów za)  uchwałą nr 29/I/2017 w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 
19,2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020, zakresie 
operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy z działania 
„Podejmowanie działalności gospodarczej”; 

15) Operacja pod nazwą „PHU MET-SIAT, zgłoszona przez  Bogusława Krystek - Leniar, 
zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/21/P-02/2016 została podjęta 
jednogłośnie (oddano 7 głosów za)  uchwałą nr 30/I/2017  w sprawie wyboru 
operacji w ramach poddziałania 19,2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 
2014-2020, zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy 
z działania „Podejmowanie działalności gospodarczej”; 

16) Operacja pod nazwą „Nowa jakość w usługach fryzjerskich na terenie Czarnkowsko – 
Trzcianeckiej LGD, zgłoszona przez Michał Disterheft, zarejestrowana przez LGD pod 
nr CZ-T LGD/19/P-02/2016 została podjęta jednogłośnie (oddano 7 głosów za)  
uchwałą nr 31/I/2017 w sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19,2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020, zakresie operacji, które 
odpowiadają warunkom przyznawania pomocy z działania „Podejmowanie działalności 
gospodarczej”; 

17) Operacja pod nazwą „Działalność usługowa związana z leśnictwem oraz dodatkowa 
związana z zagospodarowaniem terenów zieleni i produkcja biżuterii sztucznej, 
zgłoszona przez  Ryszard Wysocki, zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/20/P-
02/2016 została podjęta jednogłośnie (oddano 7 głosów za)  uchwałą nr 32/I/2017 w 
sprawie wyboru operacji w ramach poddziałania 19,2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 
objętego PROW na lata 2014-2020, zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 
przyznawania pomocy z działania „Podejmowanie działalności gospodarczej”; 
 

 
 
Ad.4. 
Pani Anna Mikołajewska – Wojtanowicz odczytała propozycję uchwały po czym członkowie 
Rady przeszli do głosowania. 
Podejmowanie uchwały w głosowaniu jawnym. 
1) Uchwała Nr 15/I/2017 w sprawie ustalenia listy operacji wybranych do pomocy 

finansowej  w  ramach poddziałania 19,2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 



strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 
2014-2020, zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznawania pomocy z 
działania „Podejmowanie działalności gospodarczej”. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
(oddano 7 głosów za).  

 
Ad.5.  
Przewodnicząca Rady Pani Anna Mikołajewska – Wojtanowicz przeszła do przygotowania 
uzupełnień do złożonej dokumentacji z działania: „Podejmowanie działalności gospodarczej”: 

1. Brak kart weryfikacji zgodności z PROW 2014-2020 – z powodu dużej ilości 
przekazywanych dokumentów omyłkowo nie załączono kart p Sylwii Marek oraz p. 
Magdaleny Zatorskiej – do uzupełnień dołącza się brakujące karty. 

2. Kartę oceny wg lokalnych kryteriów – p. Jan Michałek opatrzył kartę parafką, 
dokonano sprawdzenia oraz przeliczenia punktów – dokonano właściwej korekty. 

3. Uchwały – do uzupełnień dołączone zostaną brakujące uchwały nr 11/I/2017 oraz 
12/I/2017 dotyczące listy operacji wybranych do finansowania oraz operacji, które nie 
uzyskały minimum punktowego. 

4. Lista obecności – przedłożono listę obecności z posiedzenia Rady w dniu 1 marca 
2017r. 

5.  Informacja dla Wnioskodawców – Wnioskodawcy zostali poinformowani o 
dokonanych zmianach, zostały wysłane pisma informujące za pośrednictwem Poczty 
Polskiej, do uzupełnień dołączone zostaną kopie pism wystosowanych do 
Wnioskodawców. 

6. Informacja o możliwości wniesienia protestu – Wnioskodawca został pouczony o 
możliwości wniesienia protestu, zostało wysłane pismo informujące za pośrednictwem 
Poczty Polskiej, do uzupełnień dołączona zostanie kopia pisma wystosowanego do 
Wnioskodawcy. 

7. Podczas posiedzenia Rady podjęto nowe uchwały zawierające poprawną treść, które 
również zostają przekazane wraz z dokumentacją do uzupełnień. 

Ad.6.  
Brak  
 
 
 
Przewodniczący zebrania podziękował wszystkim za przybycie. 
Na tym protokół zakończono. 

 
 
 
 

Protokołowała:  Anna Mikołajewska – Wojtanowicz                                                                                

 

 

Anna Mikołajewska - Wojtanowicz 

      Przewodniczący Rady Stowarzyszenia  

     Czarnkowsko – Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania  

 

Czarnków, 13 marca 2017 r.  


