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PROTOKÓŁ 

 
W dniu 28.07.2017 r. o godzinie 16:00 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:  

1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej. 

1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej. 

2.1.1     Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji. 

4.2.1.    Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR. 

 

  

Informacje wstępne 
 

W chwili otwarcia posiedzenia na Sali było 8 członków Rady: 

1. Jerzy Ćwiszewski - sektor gospodarczy 

2. Roman Grzebel - sektor gospodarczy 

3. Barbara Kopeć- Banach - sektor społeczny 

4. Piotr Kozłowski - sektor publiczny 

5. Magdalena Paciorek - sektor publiczny 

6. Aleksandra Sawicka - sektor publiczny 

7. Piotr Wandas - sektor społeczny 

8. 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 5/2017  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  Barbara Banach-Kopeć i Piotr Kozłowski. 

 

Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie dofinansowania, Przewodniczący Rady 

dokonał analizy złożonych  przez członków  Rady deklaracji bezstronności oraz poufności wobec 

wszystkich wnioskodawców. 

 

Ocena wniosków  

1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej 5/2017 

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

1.1.1 Podejmowanie 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. 

 

Przystąpiono do oceny wniosków. 

 

1. Wniosek LGDKZ/1/5/2017: Wnioskodawca Puzio Martyna, tytuł operacji:  

Założenie firmy „avant-garde office Martyna Puzio”. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 8 

Ilość osób oceniających: 7 

 

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

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 28,57 % 

- sektor publiczny: 28,57 % 

- sektor społeczny: 42,86 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 21 pkt. 

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

Ustalona kwota pomocy wynosi : 60 000,00 zł. 
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2. Wniosek LGDKZ/2/5/2017: Wnioskodawca Dudziak Joanna, tytuł operacji:  

Ekoturystyka w Śmiardowie Złotowskim. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 8 

Ilość osób oceniających: 8 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 25 % 

- sektor publiczny: 37,50 % 

- sektor społeczny: 37,50 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 20,88 pkt, jednak 

nie uzyskał wymaganego minimalnego progu punktowego wynoszącego 21,00 pkt.  

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

 

3. Wniosek LGDKZ/3/5/2017: Wnioskodawca Cieślik Bolesław, tytuł operacji: Podjęcie 

działalności gospodarczej w zakresie usług fizjoterapeutycznych. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 8 

Ilość osób oceniających: 8 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 25 % 

- sektor publiczny: 37,50 % 

- sektor społeczny: 37,50 % 

 

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 : 60 000,00 zł. 

 

4. Wniosek LGDKZ/4/5/2017: Wnioskodawca Konopacka Paulina , tytuł operacji: Kinomachina 

Paulina Konopacka. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 8  

Ilość osób oceniających: 8 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 25 % 

- sektor publiczny: 37,50 % 

- sektor społeczny: 37,50 % 

 

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 : 60 000,00 zł. 
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5. Wniosek LGDKZ/5/5/2017: Wnioskodawca Janowski Łukasz, tytuł operacji: Wsparcie 

środowiska przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 8  

Ilość osób oceniających: 8 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 25 % 

- sektor publiczny: 37,50 % 

- sektor społeczny: 37,50 % 

 

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

jednak nie uzyskał wymaganego minimalnego progu punktowego wynoszącego 21,00 pkt.  

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

 

6. Wniosek LGDKZ/6/5/2017: Wnioskodawca Jastrzębski Adam, tytuł operacji: Podjęcie działalności 

gospodarczej „IT MASTERS ‘’ 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 8  

Ilość osób oceniających: 8 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 25 % 

- sektor publiczny: 37,50 % 

- sektor społeczny: 37,50 % 

 

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 : 60 000,00 zł. 

 

7. Wniosek LGDKZ/7/5/2017: Wnioskodawca Glugla Marta , tytuł operacji: Horse coaching, czyli 

innowacyjne warsztaty z udziałem koni. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 8  

Ilość osób oceniających: 8 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 25 % 

- sektor publiczny: 37,50 % 

- sektor społeczny: 37,50 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 21 pkt.  

Operacja mieści się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu i naborze. 
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Ustalona kwota pomocy wynosi : 60 000,00 zł. 

 

 

1.1.2 Rozwijanie działalności gospodarczej 6/2017 

 

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

 Rozwijanie działalności gospodarczej wpłynęły 4 wnioski. 

 

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 odpadł 1 wniosek: LGDKZ/1/6/2017 Wnioskodawca: Pawlak Marek wniosek 

nie jest zgodny z programem PROW. 

 

Do dalszej oceny pozostały 3 wnioski. 

 

1. Wniosek LGDKZ/2/6/2017: Wnioskodawca Gabinet Rehabilitacji i Masażu LIBRA-MED. Dawid 

Liebrecht , tytuł operacji: Rozszerzenie usług gabinetu rehabilitacji i masażu LIBRA-MED. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 8  

Ilość osób oceniających: 8 

 

Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 25 % 

- sektor publiczny: 37,50 % 

- sektor społeczny: 37,50 % 

 

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: 130 240,00 zł. 

 

2. Wniosek LGDKZ/3/6/2017: Wnioskodawca Anna Kanurska Restauracja „Poziomka” tytuł 

operacji: Rozwijanie prowadzonej działalności gospodarczej przez modernizację boiska 

wielofunkcjonującego przy Restauracji Poziomka w Kujankach. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 8 

Ilość osób oceniających: 8 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 25 % 

- sektor publiczny: 37,50 % 

- sektor społeczny: 37,50 % 
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Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 37 pkt. 

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

Ustalona kwota pomocy wynosi: 84 513,00 zł. 

 

3. Wniosek LGDKZ/4/6/2017: Wnioskodawca Fizjoterapia Bartosz Żołnowski, tytuł operacji: 

Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez utworzenie kompleksu: Wzrost konkurencyjności 

działalności gospodarczej Fizjoterapia Bartosz Żołnowski 

 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 8 

Ilość osób oceniających: 8 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 25 % 

- sektor publiczny: 37,50 % 

- sektor społeczny: 37,50 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał 26,75 pkt. 

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

Ustalona kwota pomocy wynosi: 109 297,50. 

 

 

2.1.1 Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji 7/2017 

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

2.1.1 Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji wpłynęło 5 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. 

 

1. Wniosek LGDKZ/1/7/2017: 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: 8 

Ilość osób oceniających: 8 

 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 25 % 

- sektor publiczny:  37,50 % 

- sektor społeczny: 37,50 % 
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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 : 53 872,00 zł. 

 

2. Wniosek LGDKZ/2/7/2017: Wnioskodawca Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu, tytuł operacji: 

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lubniczce, szansą na pobudowanie 

aktywności mieszkanców i rozwój turystyki. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 8  

Ilość osób oceniających: 8 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 25 % 

- sektor publiczny: 37,50 % 

- sektor społeczny: 37,50 % 

 

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  51 000,00 zł nie jest przyznana. 

 

3. Wniosek LGDKZ/3/7/2017: Wnioskodawca Gmina Miasto Złotów, tytuł operacji: Poprawa 

atrakcyjności turystycznej Złotowa poprzez utworzenie ścieżki edukacyjnej „Szlakiem znaku 

Rodła w Złotowie”. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 8  

Ilość osób oceniających: 8 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 25 % 

- sektor publiczny: 37,50 % 

- sektor społeczny: 37,50 % 

 

Wniosek spełnił warunki oceny wstępnej, został uznany za zgodny z LSR i uzyskał  26 pkt. 

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

Ustalona kwota pomocy wynosi : 74 001,69 zł. 

 

4. Wniosek LGDKZ/4/7/2017: Wnioskodawca Ludowy Zespół Sportowy „Iskra” w Krajence, tytuł 

operacji: Budowa wiaty integracyjnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia przy Stadionie 

Miejskim w Krajence. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 8  

Ilość osób oceniających: 7 

 

Członek Rady Aleksandra Sawicka wyłączyła się z oceny i głosowania  w odniesieniu do w/w wniosku. 



 

str. 8 
 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 28,57 % 

- sektor publiczny: 28,57 % 

- sektor społeczny: 42,86 % 

 

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 : 46 294,00 zł. 

 

5. Wniosek LGDKZ/5/7/2017: Wnioskodawca Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko-Powiatowy w Złotowie., tytuł operacji: Budowa 

pomostu i slipu w związku z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w Buntowie. 

 

Komisja skrutacyjna rozdała karty ocen wydrukowane z systemu elektronicznego. 

Obecnych członków Rady: 8 

Ilość osób oceniających: 8 

 

 Zbadano parytety, które przedstawiały się następująco: 

 - sektor gospodarczy: 25 % 

- sektor publiczny: 37,50 % 

- sektor społeczny: 37,50 % 

 

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 129 000,00 zł nie jest przyznana. 

 

Po dokonaniu oceny Rada podjęła uchwały dla poszczególnych przedsięwzięć: 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej. 

 

Uchwała nr 48/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Puzio Martyna, tytułem: Założenie firmy „avant-garde office Martyna Puzio”. 

 

Uchwała nr 49/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Dudziak Joanna, tytułem: Ekoturystyka w Śmiardowie Złotowskim. 

 

Uchwała nr 50/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Cieślik Bolesław, tytułem: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług 

fizjoterapeutycznych. 

 

Uchwała nr 51/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Konopacka Paulina  tytułem: Kinomachina Paulina Konopacka. 

 

Uchwała nr 52/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Janowski Łukasz tytułem: Wsparcie środowiska przy zastosowaniu nowoczesnych 

technologii. 
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Uchwała nr 53/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

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

 

Uchwała nr 54/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Glugla Marta  tytułem: Horse coaching, czyli innowacyjne warsztaty z udziałęm 

koni. 

 

Komisja skrutacyjna przygotowała listę rankingową 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 55/2017 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. Rozwijanie działalności gospodarczej 

 

Uchwała nr 56/2017 w sprawie wstępnej oceny operacji do dofinansowania dla Pawlak Marek, 

tytułem: Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej małego przedsiębiorcy Marka Pawlaka, 

działającego pod firmą Zakład Usług Leśnych, poprzez wdrożenie nowej innowacyjnej usługi 

dotyczącej zrywki drewna w warunkach o podwyższonych wymaganiach z zakresu ochrony 

środowiska, oraz produkcji pelletu opałowego i podłoża ogrodowego, połączonej z utworzeniem 

trzech etatów pracy oraz zakupem specjalistycznych pojazdów i maszyn. 

 

Uchwała nr 57/2017 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.  

 

Uchwała nr 58/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla: Anna Kanurska Restauracja „Poziomka” Anna,  tytułem: Rozwijane prowadzonej 

działalności gospodarczej przez modernizację boiska wielofunkcyjnego przy Restauracji 

Poziomka w Kujankach. 

 

Uchwała nr 59/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla: Fizjoterapia Bartosz Żołnowski Bartosz, tytułem: „Wzrost konkurencyjności 

działalności gospodarczej Fizjoterapia Bartosz Żołnowski”. 

 

Komisja skrutacyjna przygotowała listę rankingową 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 60/2017 w sprawie zatwierdzenia list  operacji zgodnych  

z LSR i listy operacji wybranych. 

 

3. Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji. 

 

Uchwała nr 61/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

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

 ul. Stockelsdorf. 
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Uchwała nr 62/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu, tytułem: Zagospodarowanie terernu przy 

świetlicy wiejskiej w Lubniczce, szansą na pobudzenie aktywności mieszkańców i rozwój turystyki. 

 

Uchwała nr 63/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla GMINA MIASTO ZŁOTÓW, tytułem: Poprawa atrakcyjności turystycznej 

Złotowa poprzez utworzenie ścieżki edukacyjnej „Szlakiem Znaku Rodła w Złotowie” 

 

Uchwała nr 64/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Ludowy Zespół Sportowy "Iskra" w Krajence  tytułem: Budowa wiaty 

integracyjnej wraz z zagospodarowaniem otoczenia przy Stadionie Miejskim w Krajence. 

 

Uchwała nr 65/2017 w sprawie wyboru operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia 

do wniosku dla Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział 

Miejsko-Powiatowy w Złotowie, tytułem: Budowa pomostu i slipu w związku  

z zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych w Buntowie. 

 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 66/2017 w sprawie zatwierdzenia list  operacji zgodnych  

z LSR i listy operacji wybranych. 

 

       Na przedsięwzięcie: Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR, nie wpłynął żaden wniosek. 

 

Kolejny punkt porządku obrad. 

Wolne wnioski – wolnych wniosków nie było. 

 

Przewodniczący zakończył  posiedzenie 28.07.2017 r. o godzinie 20:00.  

 

 

Protokolant       Przewodniczący Rady 

 

 

 

 

 

 


