
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia 

,,Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania” 
z dnia 07 grudnia 2016 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 „Rozwój 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) Magdalena Zatorska 
5) Andrzej Wojciechowski 
6) Maciej Wolniewicz 
7) Jan Michałek 
8) Bartosz Sokulski 
9) Grzegorz Kaźmierczak 
 

Obecni na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia są według załączonej listy.   
Na 10 członków Rady Stowarzyszenia Czarnkowsko – Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania 
stwierdzono obecność 9 członków. Nie obecna była Pani Monika Piotrowska. Stanowiło to 
quorum. Zapewniony został odpowiedni parytet pomiędzy partnerami w trakcie każdego 
głosowania. 
 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.  
Działanie: Rozwój działalności gospodarczej 
3. Dokonanie wyboru operacji – podjęcie uchwał. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia listy operacji niepodlegających ocenie 

merytorycznej, ustalenia listy operacji niezgodnych z LSR, ustalenia listy operacji 
zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR,  
ustalenia listy operacji wybranych do pomocy finansowej, ustalenia listy operacji 
zgodnych z LSR, które nie uzyskały minimum punktowego w ramach PROW 2014-2020,  
działanie „Rozwój działalności gospodarczej” 

5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.  
 
Ad.1. 
Otwarcie posiedzenia Rady dokonała Przewodniczący Rady Pani Anna Mikołajewska - 
Wojtanowicz. Zanim Rada przeszła do omawiania wniosków Pani Anna Mikołajewska- 
Wojtanowicz odczytała protokoły skrutacyjne z posiedzeń Rady w sprawie oceny złożonych 
wniosków w ramach działania „Rozwój działalności gospodarczej” z dnia 28 listopada 2016 r. 
oraz z dnia 29 listopada 2016 r.. 
Protokoły zostały jednogłośnie podjęte przez członków Rady. 



 
Następnie Przewodniczący Rady omówił porządek obrad, który przyjęty został jednogłośnie. 
 
 
Ad.2. 
Po stwierdzeniu quorum oraz odpowiedniego procenta 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.  

 
Omówienia działania „Rozwój działalności gospodarczej” 
Ogłoszenie konkursu:  03.10.2016 r.  
Termin składania wniosków: 17.10.2016 r. – 30.10.2016 r. 
Limit dostępnych środków: 1 250 000 zł 
 
 
 
Ad.3. 
Pani Anna Mikołajewska - Wojtanowicz – Przewodniczący Rady przedstawił członkom Rady 
listę ocenionych projektów z działania „Rozwój działalności gospodarczej” i zaproponował 
aby przejść do wyboru operacji. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: 

1)  Operacja pod nazwą „Zakup innowacyjnej maszyny w celu zwiększenia 
konkurencyjności firmy, zgłoszona przez  Sławomir Garstka, zarejestrowana przez 
LGD pod nr CZ-T LGD/1/R-01/2016 została podjęta jednogłośnie (oddano 9 głosów 
za)  uchwałą nr 18/I/2016   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 „Rozwój działalności 
gospodarczej”; 
 

2) Operacja pod nazwą „Rozwój działalności hotelowej poprzez wzrostu atrakcyjności 
kompleksu rekreacyjno – hotelowego w Pestkownicy, zgłoszona przez  IPM SP. Z 
O.O. Oddział w Pestkownicy, zarejestrowana przez LGD pod nr  
CZ-T LGD/2/R-01/2016 została podjęta jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  uchwałą 
nr 3/I/2016 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 „Rozwój działalności 
gospodarczej”; 

 
3) Operacja pod nazwą „Muzeum Szalonego Dziadka nowa jakość w ofercie edukacyjno 

–turystycznej na terenie Czarnkowsko - Trzcianeckiej LGD, zgłoszona przez  Daniel 
Heina, zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/3/R-01/2016została podjęta 
jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  uchwałą nr 20/I/2016 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 „Rozwój działalności gospodarczej”; 

 



4) Operacja pod nazwą „Poszerzenie oferty turystycznej o innowacyjny pakiet zabiegów 
terapeutyczno – relaksacyjny Silvoterapia, zgłoszona przez  Maria Rau – Heina, 
zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/4/R-01/2016 została podjęta 
jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  uchwałą nr 21/I/2016 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 „Rozwój działalności gospodarczej”; 

5) Operacja pod nazwą „Rozwój działalności gospodarczej i doposażenie warsztatu, 
zgłoszona przez  Krzysztof Malinowski, zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T 
LGD/6/R-01/2016 została podjęta jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  uchwałą nr 
22/I/2016 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 „Rozwój działalności 
gospodarczej”; 

6) Operacja pod nazwą „Utworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost jakości 
oferowanych usług poprzez zakup nowoczesnych urządzeń magazynowych, zgłoszona 
przez  AGROBUD Zenon Rejmaniak, zarejestrowana przez LGD pod nr  
CZ-T LGD/7/R-01/2016 została podjęta jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  uchwałą 
nr 23/I/2016 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 „Rozwój działalności 
gospodarczej”; 
 

7) Operacja pod nazwą „Poprawa konkurencyjności poprzez inwestycje w nowe 
rozwiązania techniczne, zgłoszona przez B.A.S. PROTEKTOR Adam Stasiński, 
zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/8/R-01/2016 została podjęta 
jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  uchwałą nr 13/I/2016 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 „Rozwój działalności gospodarczej”; 

 
8) Operacja pod nazwą „Innowacyjne ekologiczne rozwiązania produktowe na obszarze 

LSR szansą na rozwój przedsiębiorstwa Gumex s. c., zgłoszona przez PPH GUMEX s.c. 
Konieczna Dorota Konieczny Damian, zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T 
LGD/9/R-01/2016 została podjęta jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  uchwałą nr 
24/I/2016 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 „Rozwój działalności 
gospodarczej”; 

9) Operacja pod nazwą „Inwestycja w infrastrukturę ekspozycyjną oraz wózek widłowy 
umożliwiająca wprowadzenie do sprzedaży innowacyjnych drzwi i okien w technologii 
Foam Inside, zgłoszona przez PHU MIRBOL s.c. Bolesław Miszkiewicz Angelika 
Miszkiewicz, zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/10/R-01/2016 została 
podjęta jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  uchwałą nr 6/I/2016 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 „Rozwój działalności gospodarczej”; 

10)  Operacja pod nazwą „Budowa stacji kontroli pojazdów, zgłoszona przez Sell                
Aleksandra, zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/11/R-01/2016 została 
podjęta większością głosów (oddano 7 głosów za, oraz 2 głosy przeciw)  uchwałą nr 
25/I/2016 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 „Rozwój działalności 
gospodarczej”; 

11)  Operacja pod nazwą „Rozwój ORF-MEDICA Sp z o.o. poprzez zwiększenie     zakresu 
oferowanych usług dzięki nowoczesnemu urządzeniu floatingowemu, zgłoszona przez 
ORF-MEDICA SP  Z O.O. Marzena Ewa Cieślik Marcin Józef Zwieńczak, zarejestrowana 
przez LGD pod nr CZ-T LGD/13/R-01/2016 została podjęta jednogłośnie (oddano 9 
głosów za)  uchwałą nr 14/I/2016 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 „Rozwój 
działalności gospodarczej”; 

12)  Operacja pod nazwą „Drugie Życie Rzeczy, zgłoszona przez FHU Joanna Gapińska, 
zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/12/R-01/2016 została podjęta 
jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  uchwałą nr 26/I/2016 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 „Rozwój działalności gospodarczej”; 

13) Operacja pod nazwą „Rozwój przedsiębiorczości poprzez doposażenie parku maszyn, 
zgłoszona przez Zbigniew Mazur, zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/14/R-
01/2016 została podjęta jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  uchwałą nr 27/I/2016 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 „Rozwój działalności gospodarczej”; 

14)  Operacja pod nazwą „Modernizacja i remonty ośrodka wypoczynkowego Świderek 
nad Jeziorem Królewskim, zgłoszona przez Świderski Adam, zarejestrowana przez 
LGD pod nr CZ-T LGD/15/R-01/2016 została podjęta jednogłośnie (oddano 9 głosów 
za)  uchwałą nr 4/I/2016 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 „Rozwój działalności 
gospodarczej”; 

15)  Operacja pod nazwą „Stodoła Tradycji – rozwój usług agroturystycznych 
i społecznych na terenie Czarnkowsko – Trzcianeckiej LGD, zgłoszona przez FHU 
Jacek Stepun, zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/16/R-01/2016 została 
podjęta jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  uchwałą nr 1/I/2016 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 „Rozwój działalności gospodarczej”; 

16)  Operacja pod nazwą „Rozwój działalności gospodarczej na terenie Czarnkowsko – 
Trzcianeckiej LGD, poprzez stworzenie forum wymiany usług transportowo – 
budowlanych i rozbudowę parku maszynowego, zgłoszona przez JAWORSKI –TRANS 
Oskar Jaworski, zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/17/R-01/2016 
została podjęta jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  uchwałą nr 2/I/2016 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 „Rozwój działalności gospodarczej”; 
 

17)  Operacja pod nazwą „Rozwój działalności gospodarczej na terenie Czarnkowsko – 
Trzcianeckiej LGD poprzez rozbudowę parku maszynowego, zgłoszona przez FHU 
Idalia Jaworska, zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/18/R-01/2016 
została podjęta jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  uchwałą nr 7/I/2016 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 „Rozwój działalności gospodarczej”; 

18)  Operacja pod nazwą „Wdrożenie innowacyjnych usług dla przedsiębiorców poprzez 
stworzenie warunków inkubowania nowych podmiotów, zgłoszona przez Ziopaja 
Aneta, zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/19/R-01/2016 została podjęta 
jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  uchwałą nr 28/I/2016 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 „Rozwój działalności gospodarczej”; 

19)  Operacja pod nazwą „Budowa budynku biurowo – magazynowego Fire Save Mateusz 
Burdzy, zgłoszona przez  PHU FIRE SAVE Mateusz Burdzy, zarejestrowana przez LGD 
pod nr CZ-T LGD/20/R-01/2016została podjęta jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  
uchwałą nr 16/I/2016 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 „Rozwój działalności 
gospodarczej”; 

20)  Operacja pod nazwą „Innowacyjne i kompleksowe usługi kosmetyczne, zgłoszona 
przez  Salon Kosmetyczny Alga Katarzyna Golonka, zarejestrowana przez LGD pod nr 
CZ-T LGD/21/R-01/2016została podjęta jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  uchwałą 
nr 12/I/2016 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 „Rozwój działalności 
gospodarczej”; 

21)  Operacja pod nazwą „Park Syzyfa – nowa oferta rekreacyjno wypoczynkowa 
Czarnkowsko – Trzcianeckiej LSR, zgłoszona przez  Jechalik Maria, zarejestrowana 
przez LGD pod nr CZ-T LGD/22/R-01/2016 została podjęta większością głosów 



(oddano 8 głosów za, oraz 1 przeciw)  uchwałą nr 29/I/2016 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 „Rozwój działalności gospodarczej”; 

22)  Operacja pod nazwą „Wzrost dochodu poprzez rozbudowę i wyposażenie sklepu 
spożywczo - przemysłowego, zgłoszona przez Wieczorek Katarzyna, zarejestrowana 
przez LGD pod nr CZ-T LGD/23/R-01/2016 została podjęta jednogłośnie (oddano 9 
głosów za)  uchwałą nr 19/I/2016 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 „Rozwój 
działalności gospodarczej”; 

23)  Operacja pod nazwą „Rozwój podmiotów gospodarczych z terenu Czarnkowsko – 
Trzcianeckiej LGD poprzez innowacyjne usługi obróbki aluminium, zgłoszona przez 
DECON Anna Bilińska, zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/24/R-
01/2016została podjęta jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  uchwałą nr 5/I/2016 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 „Rozwój działalności gospodarczej”; 

24)  Operacja pod nazwą „Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup innowacyjnej 
maszyny, zgłoszona przez Pielka Włodzimierz, zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T 
LGD/25/R-01/2016 została podjęta jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  uchwałą nr 
30/I/2016 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 „Rozwój działalności 
gospodarczej”; 

25) Operacja pod nazwą „Rozwój przedsiębiorstwa Stimasz poprzez zakup innowacyjnej 

maszyny, zgłoszona przez Stimasz Stanisław Purzycki, zarejestrowana przez LGD pod 

nr CZ-T LGD/26/R-01/2016 została podjęta jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  

uchwałą nr 11/I/2016 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 „Rozwój działalności 

gospodarczej”; 

26) Operacja pod nazwą „Wyposażenie innowacyjnej technologii produkcji palet szansą 

na rozwój przedsiębiorstwa GRAŻ-KOW Grażyna Kowal, zgłoszona przez Grażyna 

Kowal, zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/27/R-01/2016 została podjęta 

większością głosów (oddano 6 głosów za, oraz 3 przeciw)  uchwałą nr 8/I/2016 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 „Rozwój działalności gospodarczej”; 



27) Operacja pod nazwą „Rozwój gospodarstwa agroturystycznego Dworek nad Drawą, 

zgłoszona przez Reitzig Elżbieta , zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T 

 LGD/28/R-01/2016 została podjęta jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  uchwałą nr 

31/I/2016 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 „Rozwój działalności 

gospodarczej”; 

28) Operacja pod nazwą „Utworzenie nowych miejsc pracy i rozwój działalności 

gospodarczej, rozszerzenie zakresu usług poprzez zakup maszyn i urządzeń 

i wykonanie prac adaptacyjno - remontowych zgłoszona przez Graś Marek, 

zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/30/R-01/2016 została podjęta 

jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  uchwałą nr 32/I/2016 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 „Rozwój działalności gospodarczej”; 

29) Operacja pod nazwą „Zakup plotera frezującego oraz wyposażenia narzędziowego 

szansą na wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa własnych innowacyjnych 

produktów, zgłoszona przez Brzozowiec Damian, zarejestrowana przez LGD pod nr 

CZ-T LGD/31/R-01/2016 została podjęta jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  uchwałą 

nr 10/I/2016 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 „Rozwój działalności 

gospodarczej”; 

30) Operacja pod nazwą „Budowa ekologicznej samoobsługowej myjni samochodowej, 

zgłoszona przez Gajdkomp Usługi Informatyczne Sylwia Gajdzińska, zarejestrowana 

przez LGD pod nr CZ-T LGD/32/R-01/2016 została podjęta jednogłośnie (oddano 9 

głosów za)  uchwałą nr 33/I/2016 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 „Rozwój 

działalności gospodarczej”; 

31) Operacja pod nazwą „Zakup zaawansowanych technologicznie maszyn do stworzenia 

stanowiska pracy oraz poszerzenia oferowanych usług, zgłoszona przez e-Tapicer 

Robert Chodzyński, zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/33/R-01/2016 została 

podjęta jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  uchwałą nr 17/I/2016 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 „Rozwój działalności gospodarczej”; 



32) Operacja pod nazwą „Optymalizacja kosztów firmy poprzez inwestycje w innowacyjne 

technologie komunikacji i rozwoju promocji firmy, zgłoszona przez ACUS Paweł Jagła, 

zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/34/R-01/2016 została podjęta 

jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  uchwałą nr 34/I/2016 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 „Rozwój działalności gospodarczej”; 

33) Operacja pod nazwą „Zwiększenie zakresu oferowanych usług dzięki rozwojowi parku 

maszyn spółki, zgłoszona przez GARTENBRUK s.c., zarejestrowana przez LGD pod nr 

CZ-T LGD/35/R-01/2016 została podjęta większością głosów (oddano 6 głosów za, 

oraz 3 głosy przeciw)  uchwałą nr 35/I/2016 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 

„Rozwój działalności gospodarczej”; 

34) Operacja pod nazwą „Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez stworzenie linii 

technologicznej do produkcji gotowej karmy dla zwierząt domowych, zgłoszona przez 

Trzcianka Square sp. z o.o., zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/36/R-

01/2016 została podjęta jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  uchwałą nr 9/I/2016 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 „Rozwój działalności gospodarczej”; 

35) Operacja pod nazwą „Rozwój ośrodka rehabilitacyjnego Anvital, zgłoszona przez 

Anvital Anna Liszkowska, zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/38/R-01/2016 

została podjęta jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  uchwałą nr 15/I/2016 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 „Rozwój działalności gospodarczej”; 

 
Ad.4. 
Pani Anna Mikołajewska – Wojtanowicz odczytała propozycję uchwał po czym członkowie 
Rady przeszli do głosowania. 
Podejmowanie uchwały w głosowaniu jawnym. 
 
1) Uchwała Nr 39/I/2016 w sprawie zatwierdzenia listy operacji nie podlegających ocenie 

merytorycznej  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 „Rozwój działalności gospodarczej”. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
(oddano 9 głosów za).  

2) Uchwała Nr 40/I/2016 w sprawie ustalenia listy operacji  niezgodnych z LSR 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 „Rozwój działalności 
gospodarczej”. Uchwałę podjęto jednogłośnie. (oddano 9 głosów za). 
 

3) Uchwała Nr 72/I/2016 w sprawie ustalenia listy operacji  zgodnych z ogłoszeniem naboru 
wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 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 „Rozwój działalności 
gospodarczej”. Uchwałę podjęto jednogłośnie. (oddano 9 głosów za). 
 

4) Uchwała Nr 42/I/2016 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 „Rozwój działalności gospodarczej”. Uchwałę podjęto jednogłośnie. (oddano 9 
głosów za). 
 

5) Uchwała Nr 41/I/2016 w sprawie ustalenia listy operacji  zgodnych z LSR, które nie 
uzyskały minimum punktowego 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 „Rozwój działalności gospodarczej”. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 
(oddano 9 głosów za). 
 

 
 
 
Ad.5.  
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, 07 grudnia 2016 r.  


