
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia 

,,Czarnkowsko – Trzcianecka Lokalna Grupa Działania” 
z dnia 20 lutego 2017 roku 

 
w sprawie ponownej oceny 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) Monika Piotrowska 
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 obecny była Pan  Jan Michałek. 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 –ponowna ocena wniosków 
3. Dokonanie wyboru operacji – podjęcie uchwał. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia listy operacji niepodlegających ocenie 

merytorycznej,  ustalenia listy operacji wybranych do pomocy finansowej,  
5. Wolne głosy, wnioski i zapytania.  
 
Ad.1. 
Otwarcie posiedzenia Rady dokonała Przewodnicząca Rady Pani Anna Mikołajewska - 
Wojtanowicz. Zanim Rada przeszła do omawiania wniosków Przewodnicząca przedstawiła 
wszystkim zebranym stanowisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 
sprawie wniesionych protestów i skierowania wniosków do ponownej oceny Rady.  
 
Następnie Przewodnicząca Rady omówiła porządek obrad, który przyjęty został jednogłośnie. 
 
 
Ad.2. 
Po stwierdzeniu quorum oraz odpowiedniego procenta parytetu pomiędzy partnerami 
w trakcie każdego głosowania Przewodnicząca Rady zaproponowała 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 
listę projektów do ponownej oceny z działania „Rozwój działalności gospodarczej” 
i zaproponowała aby przejść do głosowania i wyboru operacji. Uchwałę podjęto w 
głosowaniu jawnym: 
 

1)  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 5/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 „Rozwój działalności gospodarczej”; 

2) 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 6/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 „Rozwój działalności gospodarczej”; 

3) Operacja pod nazwą „Rozwój i uatrakcyjnienie nowych usług w lokalnej bazie 
ekoturystyki na rzecz lokalnej społeczności” , zgłoszona przez  Joanna Sanocka - 
Pertek, zarejestrowana przez LGD pod nr CZ-T LGD/5/R-01/2016 została podjęta 
jednogłośnie (oddano 9 głosów za)  uchwałą nr 7/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 „Rozwój działalności gospodarczej” 

4) 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 
8/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 „Rozwój działalności 
gospodarczej”; 

5) 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 9/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 „Rozwój działalności gospodarczej”; 

6) 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 jednogłośnie (oddano 9 
głosów za)  uchwałą nr 10/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 „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 4/I/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji nie podlegających ocenie 

merytorycznej  oraz 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).  

 
 
 
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, 20 lutego 2017 r.  


