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PROTOKÓŁ 

 
W dniach 14 - 15.02.2017 r. –w siedzibie LGD Krajna Złotowska Al. Piasta 32 w Złotowie odbyło się 

posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania w celu dokonania wyboru operacji z poddziałania 19.2 

”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

w przedsięwzięciach:  

3.1.1     Budowanie lub modernizacja dróg lokalnych w zakresie włączenia społecznego 

1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej 

1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej 

2.1.1     Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji 

 

Informacje wstępne 
 

W chwili otwarcia posiedzenia na Sali było 9 członków Rady: 

1. Jerzy Ćwiszewski - sektor gospodarczy 

2. Roman Grzebel - sektor gospodarczy 

3. Barbara Kopeć- Banach - sektor społeczny 

4. Piotr Kozłowski - sektor społeczny 

5. Magdalena Paciorek - sektor publiczny 

6. Aleksandra Sawicka - sektor publiczny 

7. Piotr Wandas - sektor społeczny 

8. Piotr Witecki - sektor gospodarczy 

9. Tomasz Zabrocki - sektor społeczny 

 

 

W posiedzeniu Rady uczestniczyli również: Dyrektor Biura  LGD Marek Romaniec, kierownik ds. 

wdrażania LSR Paweł Michalski oraz pracownik LGD Hanna Zawada. 

 

Na protokolanta posiedzenia Rady został wyznaczony pracownik p. Hanna Zawada. 

 

Posiedzenie Rady w ramach  naboru wniosków II/2017  otworzył Przewodniczący Rady – Pan Roman 

Grzebel.  

 

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek posiedzenia:  

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wybór sekretarzy posiedzenia, stanowiących komisję skrutacyjną. 

4. Omówienie, ocena i wybór projektów. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie oceny i wyboru operacji w zakresie zgodności z lokalnymi 

kryteriami wyboru. 

6. Wolne wnioski 

7. Zamknięcie obrad. 
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Rada jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad. 

 

Na podstawie złożonych podpisów na liście obecności w chwili otwarcia posiedzenia Przewodniczący 

stwierdził prawomocność (quorum)  posiedzenia.  

 

Następnie przystąpiono do wyboru Sekretarzy posiedzenia stanowiących komisję skrutacyjną. 

Jednogłośnie zostali wybrani Piotr Kozłowski i Piotr Wandas. 

 

Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie dofinansowania, Przewodniczący Rady 

dokonał analizy złożonych  przez członków  Rady deklaracji bezstronności oraz poufności wobec 

wszystkich wnioskodawców. 

 

Ocena wniosków w ramach naboru 2/2017 w zakresie przedsięwzięcia 

3.1.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w zakresie włączenia społecznego 

Przewodniczący poinformował członków Rady, że w ramach naboru na przedsięwzięcie: 

3.1.1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w zakresie włączenia społecznego  

wpłynęły 4 wnioski,  które spełniły wymagania formalne.  

 

Nastąpiła prezentacja wniosków i wnioskodawców na podstawie rejestru wniosków.  

Przewodniczący poinformował, że wnioski poddane zostały ocenione pod kątem zgodności z LSR: 

spełnienia wstępnych warunków uzyskania wsparcia oraz zgodności z PROW na lata 2014-2020. 

 

1. Wniosek LGDKZ/1/4/2017: Wnioskodawca Gmina Okonek, tytuł operacji: Przebudowa drogi 

gminnej w miejscowości Pniewo 

 Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 8 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 37,5 % 

- sektor publiczny: 25% 

- sektor społeczny: 37,5 % 

 

Członek Rady Tomasz Zabrocki wyłączył się z oceny i głosowania  w odniesieniu do w/w wniosku. 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 22 pkt. 

 

Operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu i naborze. 

Ustalona kwota pomocy wynosi : 76 330,00 zł. 
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2. Wniosek LGDKZ/2/4/2017: Wnioskodawca: Gmina Lipka, tytuł operacji: Przebudowa drogi 

gminnej nr 103100P w miejscowości Lipka, ul. Ogrodowa 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 8 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się  następująco: 

- Sektor gospodarczy: 37,5 % 

- Sektor publiczny: 25% 

- Sektor społeczny: 37,5 % 

 

Członek Rady Piotr Wandas wyłączył się z oceny i głosowania  w odniesieniu do w/w wniosku. 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 23,25 pkt. 

 

Operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu i naborze. 

Ustalona kwota pomocy wynosi: 56 506,00 zł. 

 

3. Wniosek: LGDKZ/3/4/2017. Wnioskodawca: Gmina i Miasto Jastrowie, tytuł operacji: 

Usprawnianie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego poprzez modernizację 

dróg gminnych. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 8 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

- Sektor gospodarczy: 37,5 % 

- Sektor publiczny: 25% 

- Sektor społeczny: 37,5 % 

 

Członek Rady Piotr Kozłowski wyłączył się z oceny i głosowania  w odniesieniu do w/w wniosku. 

 

 Operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu i naborze. 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 24 pkt. 

 

Ustalona kwota pomocy wynosi : 77 063,00 zł. 

 

4. Wniosek: LGDKZ/4/4/2017. Wnioskodawca: Gmina Tarnówka, tytuł operacji: Przebudowa 

drogi gminnej w miejscowości Tarnówka. 

 

 Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

 

Obecnych członków Rady: 9  
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Ilość osób oceniających: 9 

 

Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

- Sektor gospodarczy: 33,33 % 

- Sektor publiczny: 22,22 % 

- Sektor społeczny: 44,44 % 

 

Operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu i naborze. 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 22 pkt. 

Ustalona kwota pomocy wynosi : 36 409,00  zł. 

 

1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej 

Przewodniczący poinformował członków Rady, że w ramach naboru na przedsięwzięcie:  

1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęło 13 wniosków. 

 

Nastąpiła prezentacja wniosków i wnioskodawców na podstawie rejestru wniosków.  

Przewodniczący poinformował, że wnioski poddane zostały ocenione pod kątem zgodności z LSR: 

spełnienia wstępnych warunków uzyskania wsparcia oraz zgodności z PROW na lata 2014-2020. 

 

Na ocenie wstępnej odrzucono 2 wnioski: LGDKZ/6/1/2017 Janowski Łukasz  wniosek nie jest 

zgodny z programem PROW oraz LGDKZ/5/1/2017 Sajko Marcin Tomasz z uwagi na niezgodność  

z ogłoszeniem o naborze. 

 

Rada podjęła uchwałę nr 1/2017 w sprawie wstępnej oceny operacji do dofinansowania 

 

Do dalszej oceny pozostało 11 wniosków. 

 

Przystąpiono do oceny, komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu 

elektronicznego. 

 

1. Wniosek LGDKZ/3/1/2017: Wnioskodawca Jastrzębski Adam, tytuł operacji:  

Podjęcie działalności gospodarczej „”IT MASTERS”. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 9 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 33,33 % 

- sektor publiczny: 22,22 % 

- sektor społeczny: 44,44 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 18,67 pkt, jednak 

nie uzyskał wymaganego minimalnego progu punktowego wynoszącego 24,00 pkt.  

W związku z powyższym kwota wsparcia nie jest przyznana. 
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2. Wniosek LGDKZ/11/1/2017: Wnioskodawca Paulina Konopacka, tytuł operacji: Kinomachina 

Paulina Konopacka. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 9 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 33,33 % 

- sektor publiczny: 22,22 % 

- sektor społeczny: 44,44 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 18,33 pkt, jednak 

nie uzyskał wymaganego minimalnego progu punktowego wynoszącego 24,00 pkt.  

 

W związku z powyższym kwota wsparcia  60 000,00 zł nie jest przyznana. 

 

Przystąpiono do oceny, komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu 

elektronicznego. 

3. Wniosek LGDKZ/4/1/2017: Wnioskodawca Jaromir Smietana , tytuł operacji: Rozpoczęcie 

działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług geologicznych. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 9 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 33,33 % 

- sektor publiczny: 22,22 % 

- sektor społeczny: 44,44 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 17 pkt, jednak nie 

uzyskał wymaganego minimalnego progu punktowego wynoszącego 24,00 pkt.  

W związku z powyższym kwota wsparcia 60 000,00 zł nie jest przyznana. 

 

Przystąpiono do oceny, komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu 

elektronicznego. 

4. Wniosek LGDKZ/13/1/2017: Wnioskodawca Katarzyna Bakaj, tytuł operacji: Podjęcie 

działalności gospodarczej poprzez ofertę wynajmu hali namiotowej na eventy i rodzinne imprezy 

okolicznościowe. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 9 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 
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 - sektor gospodarczy: 33,33 % 

- sektor publiczny: 22,22 % 

- sektor społeczny: 44,44 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 16 pkt,  

jednak nie uzyskał wymaganego minimalnego progu punktowego wynoszącego 24,00 pkt.  

W związku z powyższym kwota wsparcia  60 000,00 zł nie jest przyznana. 

 

5. Wniosek LGDKZ/1/1/2017: Wnioskodawca Dorota Genowefa Augustyniak, tytuł operacji: 

Ręczne wytwarzanie galanterii skórzanej. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 9 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 33,33 % 

- sektor publiczny: 22,22 % 

- sektor społeczny: 44,44 % 

 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 15,11 pkt, jednak 

nie uzyskał wymaganego minimalnego progu punktowego wynoszącego 24,00 pkt.  

W związku z powyższym kwota wsparcia  60 000,00 zł nie jest przyznana. 

 

6. Wniosek LGDKZ/7/1/2017: Wnioskodawca Ewa Madej, tytuł operacji: Podjęcie działalności 

gospodarczej świadczącej usługi (w szczególności na rzecz właścicieli elektrowni 

fotowoltaicznych) w zakresie obsługi rachunkowo-księgowej i utrzymania obiektów. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 9 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 33,33 % 

- sektor publiczny: 22,22 % 

- sektor społeczny: 44,44 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 12,67 pkt, jednak 

nie uzyskał wymaganego minimalnego progu punktowego wynoszącego 24,00 pkt.  

W związku z powyższym kwota wsparcia  60 000,00 zł nie jest przyznana. 

 

7. Wniosek LGDKZ/5/1/2017: Wnioskodawca Krzysztof Majewski, tytuł operacji: Podjęcie 

działalności gospodarczej pn. AGENCJA USŁUGOWA MINI MAX. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  
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Ilość osób oceniających: 9 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 33,33 % 

- sektor publiczny: 22,22 % 

- sektor społeczny: 44,44 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 12,33 pkt, jednak 

nie uzyskał wymaganego minimalnego progu punktowego wynoszącego 24,00 pkt.  

W związku z powyższym kwota wsparcia  60 000,00 zł nie jest przyznana. 

 

8. Wniosek LGDKZ/2/1/2017: Wnioskodawca Izabela Wysocka, tytuł operacji: STUDIO USŁUG –

STUDIO I.W. IZABELA WYSOCKA. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 9 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 33,33 % 

- sektor publiczny: 22,22 % 

- sektor społeczny: 44,44 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 11,22 pkt, jednak 

nie uzyskał wymaganego minimalnego progu punktowego wynoszącego 24,00 pkt.  

W związku z powyższym kwota wsparcia  60 000,00 zł nie jest przyznana. 

 

9. Wniosek LGDKZ/12/1/2017: Wnioskodawca Klaczyński Radomir, tytuł operacji: Utworzenie 

kompleksu terapełtycznego – Sali doświadczenia świata i ogrodu sensorycznego wspomaganego 

kynoterapią i alpakoterapią. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 9 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 33,33 % 

- sektor publiczny: 22,22 % 

- sektor społeczny: 44,44 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 32,89 pkt. 

Operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu i naborze. 

Ustalona kwota pomocy wynosi : 60 000,00 zł. 

 

10. Wniosek LGDKZ/10/1/2017: Wnioskodawca Karolina Szymańska , tytuł operacji: Prowadzenie 

działalności gospodarczej, poprzez świadczenie usług pracowni protetycznej w miejscowości 

Zakrzewo w Powiecie Złotowskim. 
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Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 9 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 33,33 % 

- sektor publiczny: 22,22 % 

- sektor społeczny: 44,44 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 24,78 pkt. 

Operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu i naborze. 

Ustalona kwota pomocy wynosi : 60 000,00 zł. 

 

11. Wniosek LGDKZ/9/1/2017: Wnioskodawca Arkadiusz Leszek Michalski, tytuł operacji: 

EKOALM szkolenia i doradztwo Arkadiusz Leszek Michalski. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 7 

 

Członek Rady Aleksandra Sawicka oraz Piotr Kozłowski wyłączyli się z oceny i głosowania   

w odniesieniu do w/w wniosku. 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 42,86 % 

- sektor publiczny: 14,29 % 

- sektor społeczny: 42,86 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskała 24 pkt. 

Operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu i naborze. 

Ustalona kwota pomocy wynosi : 60 000,00 zł. 

 

1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej  

 

Przewodniczący poinformował członków Rady, że w ramach naboru na przedsięwzięcie:  

 Rozwijanie działalności gospodarczej wpłynęło 7 wniosków. 

 

Nastąpiła prezentacja wniosków i wnioskodawców na podstawie rejestru wniosków.  

Przewodniczący poinformował, że wnioski poddane zostały ocenione pod kątem zgodności z LSR: 

spełnienia wstępnych warunków uzyskania wsparcia oraz zgodności z PROW na lata 2014-2020. 

 

Na ocenie wstępnej odpadły 3 wnioski: LGDKZ/3/2/2017 Haraf / Golden Quality Mirosław Haraf 

wniosek  niezgodny z z LSR, LGDKZ/5/2/2017  Hipomedical Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji 

A.Kołakowski i Wspólnicy Sp.j wniosek nie jest zgodny z programem PROW oraz LGDKZ/6/2/2017 

Firma usługowa Dagmara Bełka wniosek niezgodny z ogłoszeniem o naborze  oraz niezgodny z  LSR.  
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Rada podjęła uchwałę nr 2/2017 W sprawie wstępnej oceny operacji do dofinansowania. 

 

Do dalszej oceny pozostały 4 wnioski: 

1. Wniosek LGDKZ/2/2/2017: Wnioskodawca Firma Handlowo-Usługowa „CZAR-POL” Cezary 

Polasche , tytuł operacji: Wzrost zatrudnieni, innowacyjność oraz konkurencyjność przy 

produkcji kontenerów stalowych -unowocześnienie parku maszynowego 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 9 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 33,33 % 

- sektor publiczny: 22,22 % 

- sektor społeczny: 44,44 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 22,33 pkt, jednak 

nie uzyskał wymaganego minimalnego progu punktowego wynoszącego 33,00 pkt.  

W związku z powyższym kwota wsparcia  136 500,00 zł nie jest przyznana. 

 

2. Wniosek LGDKZ/7/2/2017: Wnioskodawca GABINET REHABILITACJI I MASAŻU LIBRA-

MED. DAWID LIEBRECHT DAWID, tytuł operacji: Rozszerzenie zakresu usług gabinetu 

rehabilitacji i masażu LIBRA-MED. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 9 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 33,33 % 

- sektor publiczny: 22,22 % 

- sektor społeczny: 44,44 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 28 pkt, jednak nie 

uzyskał wymaganego minimalnego progu punktowego wynoszącego 33,00 pkt.  

W związku z powyższym kwota wsparcia  152 000,00 zł nie jest przyznana. 

 

3. Wniosek LGDKZ/4/2/2017: Wnioskodawca Adam Kucharski, tytuł operacji: Rozwijanie 

działalności gospodarczej poprzez utworzenie kompleksu „EKO OSTOI PSTRĄGOWEJ”  

na terenie Zajazdu pod Pstrągiem w miejscowości Płytnica w Gminie Tarnówka. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 9 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 
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 - sektor gospodarczy: 33,33 % 

- sektor publiczny: 22,22 % 

- sektor społeczny: 44,44 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 44 pkt. 

Operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu i naborze. 

Ustalona kwota pomocy wynosi : 129 423, 00 zł. 

 

4. Wniosek LGDKZ/1/2/2017: Wnioskodawca Krzysztof Stawecki, tytuł operacji: Budowa ścieżek 

rekreacyjnych, punktów edukacyjnych wraz  z małą architekturą nad Jeziorem Busino w zlewni 

rzeki Płytnica oraz wprowadzenie nowych usług rekreacji oraz innowacyjne usługi 

internetowego kanału sprzedaży zezwoleń wędkarskich i wynajmu sprzętu wędkarskiego. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 8 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 37,5 % 

- sektor publiczny: 25 % 

- sektor społeczny: 37,5  % 

 

Członek Rady Piotr Kozłowski wyłączył się z oceny i głosowania  w odniesieniu do w/w wniosku. 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 33 pkt. 

Operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu i naborze. 

Ustalona kwota pomocy wynosi : 99 770,00 zł. 

 

Przewodniczący wprowadził przerwę obrad do dnia 15.02.2017r., do godziny 15.30. 

W dniu 15.02.2017 r. o godzinie 15.30 wznowione zostały obrady przez Przewodniczącego 

Rady. 

2.1.1 Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji 

Przewodniczący poinformował członków Rady, że w ramach naboru na przedsięwzięcie:  

2.1.1 Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji wpłynęło 14 wniosków. 

Nastąpiła prezentacja wniosków i wnioskodawców na podstawie rejestru wniosków.  

Przewodniczący poinformował, że wnioski poddane zostały ocenione pod kątem pod kątem zgodności 

z LSR: spełnienia wstępnych warunków uzyskania wsparcia oraz zgodności z PROW na lata 

 2014-2020. 

 

Na ocenie wstępnej odpadł 1 wniosek: LGDKZ/5/2/2017 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe Nadleśnictwo Okonek wniosek  niezgodny z  LSR oraz z programem PROW.   

Beneficjent nie uprawiony do złożenia wniosku o dofinansowanie. 
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Rada podjęła uchwałę nr 3/2017 o wsparcie wstępnej oceny operacji do dofinansowania. 

 

Do dalszej oceny pozostało 13 wniosków: 

1. Wniosek LGDKZ/9/3/2017: Wnioskodawca Gmina Miasto Złotów, tytuł operacji: „Osiedlowa 

ścieżka zdrowia”. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 9 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 33,33 % 

- sektor publiczny: 22,22 % 

- sektor społeczny: 44,44 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 20 pkt, jednak  

nie uzyskał wymaganego minimalnego progu punktowego wynoszącego 21 pkt.  

W związku z powyższym, kwota wsparcia  120 759,78 zł nie jest przyznana. 

 

2. Wniosek LGDKZ/2/3/2017: Wnioskodawca Gmina Zakrzewo, tytuł operacji: Zagospodarowanie 

terenu przy dworcu kolejowym w Zakrzewie. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 7 

 

Członek Rady Barbara Kopeć – Banach oraz Magdalena Paciorek wyłączyły się z oceny i głosowania  

w odniesieniu do w/w wniosku. 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 42,86 % 

- sektor publiczny: 14,29 % 

- sektor społeczny: 42,86 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 31 pkt. 

Operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu i naborze. 

Ustalona kwota pomocy wynosi : 120 897,00 zł. 

 

3. Wniosek LGDKZ/14/3/2017: Wnioskodawca Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw lokalnych 

„Tilia” w Lipce, tytuł operacji: „Utworzenie Street Workout Parku – miejsca spotkań  

i treningów” 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 8 
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Członek Rady Piotr Wandas wyłączył się z oceny i głosowania  w odniesieniu do w/w wniosku. 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 37,5 % 

- sektor publiczny: 25 % 

- sektor społeczny: 37,5 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 28 pkt. 

Operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu i naborze. 

Ustalona kwota pomocy wynosi : 45 077, 00 zł. 

 

4. Wniosek LGDKZ/11/3/2017: Wnioskodawca Gmina Złotów, tytuł operacji: Obszar sportowo-

rekreacyjny we Franciszkowie-utwardzenie terenu i obiekty małej architektury. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 9 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 33,33 % 

- sektor publiczny: 22,22 % 

- sektor społeczny: 44,44 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 28 pkt. 

Operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu i naborze. 

Ustalona kwota pomocy wynosi : 44 867, 00 zł. 

 

5. Wniosek LGDKZ/12/3/2017: Wnioskodawca Gmina Złotów, tytuł operacji: Budowa wiaty 

rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Płoskowie. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 9 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 33,33 % 

- sektor publiczny: 22,22 % 

- sektor społeczny: 44,44 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 28 pkt. 

Operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu i naborze. 

Ustalona kwota pomocy wynosi : 33 083, 00 zł. 
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6. Wniosek LGDKZ/3/3/2017: Wnioskodawca Towarzystwo Miłośników Krajenka, tytuł operacji: 

„Letnia Galeria”- zagospodarowanie placu w centrum miasta Krajenka. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 7 

 

Członek Rady Aleksandra Sawicka oraz Tomasz Zabrocki wyłączyli się z oceny i głosowania   

w odniesieniu do w/w wniosku. 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 42,86 % 

- sektor publiczny: 14,29 % 

- sektor społeczny: 42,86 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 27,57 pkt. 

Operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu i naborze. 

Ustalona kwota pomocy wynosi : 78 619, 00 zł. 

 

7. Wniosek LGDKZ/13/3/2017: Wnioskodawca Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw lokalnych 

„Tilia” w Lipce, tytuł operacji: „Utworzenie Centrum rekreacyjni- turystycznego przy Szlaku 

Rowerowym Greenway Naszyjnik Północy 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 8 

 

Członek Rady Piotr Wandas wyłączył się z oceny i głosowania  w odniesieniu do w/w wniosku. 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 37,5 % 

- sektor publiczny: 25 % 

- sektor społeczny: 37,5 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 27 pkt. 

 Operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu i naborze. 

Ustalona kwota pomocy wynosi : 50 311, 00 zł. 

 

8. Wniosek LGDKZ/4/3/2017: Wnioskodawca Stowarzyszenie Pomocy Publicznej Szkole 

Podstawowej w Głubczynie, tytuł operacji: „Cztery pory roku w Głubczynie” – ścieżka 

edukacyjna. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 7 
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Członek Rady Aleksandra Sawicka oraz Barbara Kopeć-Banach wyłączyły się z oceny i głosowania   

w odniesieniu do w/w wniosku. 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 42,86 % 

- sektor publiczny: 14,29 % 

- sektor społeczny: 42,86 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 25 pkt. 

Operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu i naborze. 

Ustalona kwota pomocy wynosi : 53 126, 00 zł. 

 

9. Wniosek LGDKZ/10/3/2017: Wnioskodawca Stowarzyszenie Odnowy Tarnowca „Silni Razem”, 

tytuł operacji: Budowa miejsca integracji „Wiata Pod Brzozami”. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 9 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 33,33 % 

- sektor publiczny: 22,22 % 

- sektor społeczny: 44,44 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 25 pkt. 

Operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu i naborze. 

Ustalona kwota pomocy wynosi : 91 780, 00 zł. 

 

10. Wniosek LGDKZ/6/3/2017: Wnioskodawca Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Horyzont”  

w Jastrowiu, tytuł operacji: Zwiększenie dostępu do ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej poprzez budowę  integracyjnego placu zabaw w Jastrowiu. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 8 

 

Członek Rady Piotr Kozłowski wyłączył się z oceny i głosowania  w odniesieniu do w/w wniosku. 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 37,5 % 

- sektor publiczny: 25 % 

- sektor społeczny: 37,5 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 23 pkt. 

 Operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu i naborze. 

Ustalona kwota pomocy wynosi : 47 400, 00 zł. 
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11. Wniosek LGDKZ/7/3/2017: Wnioskodawca Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Horyzont”  

w Jastrowiu, tytuł operacji: Zwiększenie dostępu do ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej poprzez utworzenie Centrum Sportów Motorowych w Jastrowiu. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 8 

 

Członek Rady Piotr Kozłowski wyłączył się z oceny i głosowania  w odniesieniu do w/w wniosku. 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 37,5 % 

- sektor publiczny: 25 % 

- sektor społeczny: 37,5 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 23 pkt. 

 Operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu i naborze. 

Ustalona kwota pomocy wynosi : 47 686, 00 zł. 

 

12. Wniosek LGDKZ/1/3/2017: Wnioskodawca Gmina Okonek, tytuł operacji: Budowa wiaty 

rekreacyjnej w miejscowości Okonek ul. Stockelsdorf. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 9 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 33,33 % 

- sektor publiczny: 22,22 % 

- sektor społeczny: 44,44 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 22 pkt, jednak 

nie mieści się w limicie 100% środków dostępnych w ramach naboru. 

W związku z powyższym, kwota wsparcia  48 118,00 zł nie jest przyznana. 

 

13. Wniosek LGDKZ/1/3/2017: Wnioskodawca Stowarzyszenie Odnowy Wsi Plecemin, tytuł operacji: 

Akademia Profesora Sowy. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 9  

Ilość osób oceniających: 9 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 33,33 % 

- sektor publiczny: 22,22 % 

- sektor społeczny: 44,44 % 
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Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 21 pkt, jednak 

nie mieści się w limicie 100% środków dostępnych w ramach naboru. 

W związku z powyższym, kwota wsparcia  54 541,00 zł nie jest przyznana. 

 

Po dokonaniu oceny Rada podjęła uchwały dla poszczególnych przedsięwzięć: 

1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w zakresie włączenia społecznego 

 

Uchwała nr 4/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla  Gmina Okonek tytułem: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo. 

 

Uchwała nr 5/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku Gmina Lipka, tytułem: Przebudowa drogi gminnej nr 103100P w miejscowości Lipka, 

ul. Ogrodowa. 

 

Uchwała nr 6/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku Gmina i Miasto Jastrowie, tytułem: Usprawnienie infrastruktury drogowej w zakresie 

włączenia społecznego poprzez modernizację dróg gminnych. 

 

Uchwała nr 7/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku Gmina Tarnówka, tytułem: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tarnówka. 

 

Komisja skrutacyjna przygotowała listę rankingową. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 8/2017 w sprawie zatwierdzenia list  operacji zgodnych  

z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz z LSR  i listy operacji wybranych  

i niewybranych do dofinansowania. 

 

2. Podejmowanie działalności gospodarczej. 

 

Uchwała nr 9/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Karolina Szymańska, tytułem: Prowadzenie działalności gospodarczej, poprzez 

świadczenie usług pracowni protetycznej w miejscowości Zakrzewo w Powiecie Złotowskim. 

 

Uchwała nr 10/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Dorota Genowefa Augustyniak, tytułem: Ręczne wytwarzanie galanterii skórzanej. 

 

Uchwała nr 11/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Izabela Wysocka, tytułem: STUDIO USŁUG –STUDIO I.W.IZABELA 

WYSOCKA. 

 

Uchwała nr 12/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Adam Jastrzębski, tytułem: Podjęcie działalności gospodarczej „IT MASTERS”. 

 

Uchwała nr 13/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Jaromir Smietana tytułem: Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie 

świadczenia geologicznych. 
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Uchwała nr 14/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Krzysztof Majewski  tytułem: Podjęcie działalności gospodarczej pn: AGENCJA 

USŁUGOWA MINI MAX. 

 

Uchwała nr 15/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Ewa Madej  tytułem: Podjęcie działalności gospodarczej świadczącej usługi  

(w szczególności na rzecz właścicieli elektrowni fotowoltaicznych) w zakresie obsługi 

rachunkowo- księgowej i utrzymania obiektów. 

 

Uchwała nr 16/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Arkadiusz Leszek Michalski  tytułem: EKOALM szkolenia i doradztwo Arkadiusz 

Leszek Michalski. 

 

 Uchwała nr 17/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia    

 do wniosku dla Paulina Konopacka tytułem: Kinomachina Paulina Konopacka. 

 

Uchwała nr 18/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Radomir Klaczyński  tytułem: Utworzenie kompleksu terapełtycznego - Sali 

doświadczenia świata i ogrodu sensorycznego wspomaganego kynoterapią i alpakoterapią. 

 

Uchwała nr 19/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Katarzyna Bakaj tytułem: Podjęcie działalności gospodarczej poprzez ofertę 

wynajmu hali namiotowej na eventy i rodzinne imprezy okolicznościowe. 

 

Komisja skrutacyjna przygotowała listę rankingową 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 20/2017 w sprawie zatwierdzenia list  operacji zgodnych  

z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz z LSR  i listy operacji wybranych  

i niewybranych do dofinansowania. 

 

3. Rozwijanie działalności gospodarczej 

 

Uchwała nr 21/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Krzysztof Stawecki , tytułem: Budowa ścieżek rekreacyjnych, punktów 

edukacyjnych wraz z mała architekturą nad Jeziorem Busino w zlewni rzeki Płytnica oraz 

wprowadzenie nowych usług rekreacji oraz innowacyjne usługi internetowego kanału sprzedaży 

zezwoleń wędkarskich i wynajmu sprzętu wędkarskiego. 

 

Uchwała nr 22/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Firma Handlowo-Usługowa „CZAR-POL” Cezary Polaschke tytułem: Wzrost 

zatrudnienia, innowacyjność oraz konkurencyjność przy produkcji kontenerów stalowych -

unowocześnienie parku maszynowego. 

 

Uchwała nr 23/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rafał Kucharski, tytułem: Rozwijanie 

działalności gospodarczej, poprzez utworzenie kompleksu „EKO OSTOI PSTRĄGOWEJ”  

na terenie Zajazdu pod Pstrągiem w miejscowości Płytnica w Gminie Tarnówka. 
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Uchwała nr 24/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla GABINET REHABILITACJI I MASAŻU LIBRA-MED. DAWID LIEBRECHT 

DAWID tytułem: Rozszerzenie zakresu usług gabinetu rehabilitacji i masażu LIBRA-MED.  

 

Komisja skrutacyjna przygotowała listę rankingową 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 25/2017 w sprawie zatwierdzenia list  operacji zgodnych  

z LSR i listy operacji wybranych. 

 

4. Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji. 

 

Uchwała nr 26/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Gmina Okonek, tytułem: Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Okonek, 

 ul. Stockelsdorf. 

 

Uchwała nr 27/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Gmina Zakrzewo, tytułem: Zagospodarowanie terenu przy dworcu kolejowym  

w Zakrzewie. 

 

Uchwała nr 28/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Towarzystwo Miłośników Krajenki, tytułem: „Letnia Galeria”- zagospodarowanie 

placu w centrum miasta Krajenka. 

 

Uchwała nr 29/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Stowarzyszenie Pomocy Publicznej Szkole Podstawowej w Głubczynie, tytułem: 

„Cztery pory roku w Głubczynie”- ścieżka edukacyjna. 

 

Uchwała nr 30/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Horyzont” w Jastrowiu, tytułem: 

Zwiększanie dostępu do ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez 

budowę integracyjnego placu zawab w Jastrowiu. 

 

Uchwała nr 31/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Horyzont” w Jastrowiu, tytułem: 

Zwiększenie dostępu do ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez 

utworzenie Centrum Sportów Motorowych w Jastrowiu. 

 

Uchwała nr 32/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Stowarzyszenie Odnowy Wsi Plecemin, tytułem: Akademia Profesora Sowy. 

 

Uchwała nr 33/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Gmina Miasto Złotów, tytułem: „Osiedlowa ścieżka zdrowia”. 

 

Uchwała nr 34/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Stowarzyszenie Odnowy Tarnowca „Silni Razem”, tytułem: Budowa miejsca 

integracji „Wiata Pod Brzozami. 



 

str. 19 
 

 

Uchwała nr 35/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Gmina Złotów, tytułem: Obszar sportowo-rekreacyjny we Franciszkowie-

utwardzenie terenu i obiekty małej architektury. 

 

Uchwała nr 36/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Gmina Złotów, tytułem: Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem 

terenu w Płoskowie. 

 

Uchwała nr 37/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „ Tilia” w Lipce, tytułem: 

Utworzenie Centrum rekreacyjno-turystycznego przy Szlaku Rowerowym Greenway Maszyjnik 

Północy. 

 

Uchwała nr 38/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych „ Tilia” w Lipce, tytułem: 

„Utworzenie Street Workout Parku – miejsca spotkań i treningów” 

 

Komisja skrutacyjna przygotowała listę rankingową. Wniosek Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw 

Lokalnych „Tilia” w Lipce który uzyskał w ocenie 28 punktów, został przesunięty na pozycję 

 2 w liście operacji wybranych z uwagi na premiowanie innowacyjności. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 39/2017 w sprawie zatwierdzenia list  operacji zgodnych  

z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz z LSR  i listy operacji wybranych  

i niewybranych do dofinansowania. 

 

Kolejny punkt porządku obrad 

Wolne wnioski – wolnych wniosków nie było. 

 

Przewodniczący zakończył  posiedzenie 15.02.2017 r. o godzinie 20.00.  

 

 

Protokolant       Przewodniczący Rady 

 

 

 

 

 

 


