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Protokół z posiedzenia  

Rady Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” 

nr 3/2017 z dnia 24.04.2017 r. 

 

Na posiedzeniu Rady SOLGD nr 3/2017, które odbyło się 24.04.2017 roku o godzinie 08.00 w Sali nr 
27  przy ul. Przemysłowej 27 w Ostrzeszowie udział wzięło 9 członków Rady SOLGD (wg listy 
obecności).    
I. Przewodniczący Rady SOLGD Renata Kosmala dokonuje oficjalnego otwarcia posiedzenia 
oceniającego Rady oraz stwierdza prawomocność posiedzenia zgodnie z listą obecności.  
 
II. Przewodniczący przedstawia porządek obrad, który zostaje przyjęty jednogłośnie. 
 
III. Rada dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie 3 osób: 
- Przewodniczący – Agnieszka Krzemińska - Nowak 
- Zastępca – Renata Kosmala  
- Zastępca – Piotr Szymoniak  
 

Komisja zostaje wybrana jednogłośnie. 
 
IV. Rozpoczęcie obrad: Rozpatrzenie odwołania  
Zapoznanie się z materiałami: 

1. Omówienie odwołania wniosku nr OLGD/1/2017/G/5 złożonego przez Fundację Nauki                    
i Edukacji LEMAT 

pt. BUDOWA ŚCIEŻKI ZDROWIA W ROJOWIE (ROZPROSZONYCH ELEMENTÓW 
SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ORAZ URZĄDZEŃ DO STREET WORKOUT-U), 
POSZERZONEJ O NAUKĘ SEGREGACJI ODPADÓW Z WYKORZYSTANIEM TABLIC 
EDUKACYJNYCH ORAZ APLIKACJI INTERNETOWEJ 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 
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V. Zakres 2/2017/P Podejmowanie działalności gospodarczej  
Zapoznanie się z materiałami: 
 

1. Omówienie 1 wniosku złożonego przez Karinę Kempę 

pt. UTWORZENIE DZIAŁALNOŚCI - PRACOWNIA TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

2. Omówienie 2 wniosku złożonego przez Janusza Urbańskiego 
 
pt. ZAŁOŻENIE FIRMY Z BRANŻY USŁUG TURYSTYCZNYCH. 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 



3 

 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

3. Omówienie 3 wniosku złożonego przez Nikodema Kołodziejczaka 

pt. ZAŁOŻENIE FIRMY Z BRANŻY USŁUG TURYSTYCZNYCH 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

4. Omówienie 4 wniosku złożonego przez Barbarę Wróbel 

pt. ZAŁOŻENIE FIRMY POLEGAJĄCEJ NA OBRÓBCE DREWNA I PRODUKCJI 
OPAKOWAŃ DREWNIANYCH TYPU PALETY 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
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9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

5. Omówienie 5 wniosku złożonego przez Barbarę Pacholska 
 
pt. UTWORZENIE FIRMY B&B FIT BARBARA PACHOLSKA ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI W 
ZAKRESIE TRENINGU PERSONALNEGO ORAZ ORGANIZACJI ZAJĘĆ FITNESS 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

6. Omówienie 6 wniosku złożonego przez Magdalenę Berską 
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pt. PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYNAJMU 
ELEKTRYCZNEGO WÓZKA PODNOŚNIKOWEGO 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

7. Omówienie 7 wniosku złożonego przez Damiana Gajewskiego 
 
pt. MOBILNE USŁUGI MYCIA PARĄ I DRUKU 3D 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  
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- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

8. Omówienie 8 wniosku złożonego przez Katarzynę Grzelak 
 
pt. "GLAMOUR.PL" - PROFESJONALNE USŁUGI KOSMETYCZNE 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

9. Omówienie 9 wniosku złożonego przez Izabelę Berską 
 
pt. UTWORZENIE FIRMY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W 
ZAKRESIE WYNAJMU RUSZTOWAŃ FASADOWYCH 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
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Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

10. Omówienie 10 wniosku złożonego przez Agnieszkę Kaszubowską 
 
pt. UTWORZENIE FIRMY "PARTY" 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

11. Omówienie 11 wniosku złożonego przez Katarzynę Mituła-Adamus 
 
pt. ZDROWA SZKOŁA - UTWORZENIE INNOWACYJNEJ FIRMY VENDINGOWEJ 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 
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Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

12. Omówienie 12 wniosku złożonego przez Radosława Gatkowskiego 
 
pt. PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA OPRAWIE 
MUZYCZNEJ IMPREZ ORAZ ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 
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13. Omówienie 13 wniosku złożonego przez Kingę Bińską 
 
pt. UTWORZENIE FIRMY REVITAL ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI W ZAKRESIE POPRAWY 
SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ I FIZJOTERAPII   
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

14. Omówienie 14 wniosku złożonego przez Karolinę Murek 
 
pt. STWORZENIE SYSTEMU SAMOOBSŁUGOWEJ SPRZEDAŻY NAPOJÓW CIEPŁYCH 
PRZY WYKORZYSTANIU NOWOCZESNYCH MASZYN WENDINGOWYCH 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  
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- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

15. Omówienie 15 wniosku złożonego przez Adriana Talagę 
 
pt. UTWORZENIE FIRMY AGROTAL ADRIAN TALAGA ZAJMUJĄCEJ SIĘ 
DYSTRYBUCJĄ NAWOZÓW SZTUCZNYCH 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

16. Omówienie 16 wniosku złożonego przez Barbarę Jambroży 
 
pt. ZAKUP NOWYCH MASZYN, URZĄDZEŃ I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W CELU 
URUCHOMIENIA FIRMY ZAJMUJĄCEJ SIĘ ODNAWIANIEM SAMOCHODÓW 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
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0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

17. Omówienie 17 wniosku złożonego przez Dorotę Calik  
 
pt. ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE DZIAŁANIA OLGD 
OSTRZESZÓW - USŁUGI WYNAJMU URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

18. Omówienie 18 wniosku złożonego przez Natalię Calik 
 
pt. ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE DZIAŁANIA OLGD 
OSTRZESZÓW - USŁUGI WYNAJMU URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 
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- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

19. Omówienie 19 wniosku złożonego przez Marcela Śmigielskiego 
 
pt. UTWORZENIE NOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI W 
ZAKRESIE MONITORINGU WIZYJNEGO, SYSTEMÓW ALARMOWYCH ORAZ 
ZARZĄDZANIA ENERGIĄ   
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 
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- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

20. Omówienie 20 wniosku złożonego przez Beatę Brylak 
 
pt. UTWORZENIE FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI W ZAKRESIE WYKONYWANIA 
POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 
21. Omówienie 21 wniosku złożonego przez Michała Szudy 

 
pt. UTWORZENIE NOWEJ FIRMY Z BRANŻY OBSŁUGI AUT POWYPADKOWYCH    
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 
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- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

. 

 

22. Omówienie 22 wniosku złożonego przez Magdalenę Skowrońską 
 
pt. ZAKUP MASZYN DO WYKONYWANIA IZOLACJI METODĄ NATRYSKOWĄ W 
CELU PODJĘCIA DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ   
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

VI. Zakres 3/2017/R Rozwijanie działalności gospodarczej  
Zapoznanie się z materiałami: 
 

1. Omówienie 1 wniosku złożonego przez Zakład Produkcji Drzewnej Mirosława Sośnicka 
 
pt. ZAKUP INNOWACYJNEGO ZESPOŁU MASZYN DO OBRÓBKI PALET 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 
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- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 
 

2. Omówienie 2 wniosku złożonego przez Sango Trade Robert Koszarny 
 
pt. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POPRZEZ WPROWADZENIE NA RYNEK 
NOWYCH I ULEPSZONYCH AKCESORIÓW DZIECIĘCYCH 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 
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3. Omówienie 3 wniosku złożonego przez KiK Trade Hubert Koszarny 
 
pt. SMART OFFICE- ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POPRZEZ 
WPROWADZENIE INNOWACYJNYCH USŁUG 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

4. Omówienie 4 wniosku złożonego przez MEBLOMIX Mateusz Kołodziej 
 
pt. ZAKUP CENTRUM WIERTARSKIEGO CNC BIESSE SKIPER V 31 CELEM 
ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW FIRMY ORAZ UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 
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- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

5. Omówienie 5 wniosku złożonego przez Daniela Bacika 
 
pt. ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY "TERLUX" DANIEL BACIK POPRZE 
ZAKUP INNOWACYJNYCH MASZYN.   
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

6. Omówienie 6 wniosku złożonego przez Ignacego Śmiatacza 
 
pt. PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY WYRÓB OPAKOWAŃ 
DREWNIANYCH - ŚMIATACZ IGNACY POPRZEZ ZAKUP WYPOSAŻENIA. 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 
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Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

7. Omówienie 7 wniosku złożonego przez Krystiana Pilarczyka 
 
pt. ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY USŁUGI GEODEZYJNE KRYSTIAN 
PILARCZYK POPRZEZ ZAKUP INNOWACYJNYCH URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

8. Omówienie 8 wniosku złożonego przez Beatę Semberecką 
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pt. WZROST KONKURENCYJNOŚCI SALONU FRYZJERSKIEGO "BEATA" POPRZEZ 
WDROŻENIE INNOWACYJNEGO PROGRAMU DOBORU FRYZUR, WPROWADZENIU 
ELEKTRONICZNEJ REJESTRACJI KLIENTÓW I PROWADZENIU ICH KARTOTEK ORAZ 
ZAKUP INNOWACYJNYCH URZĄDZEŃ PRZYJAZNYCH DLA ŚRODOWISKA. 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

9. Omówienie 9 wniosku złożonego przez Usługi Geodezyjno-Projektowe "GEOBIURO" inż. 
Tomasz Józefiak 

 
pt. WYŻSZY POZIOM ŚWIADCZENIA USŁUG GEODEZYJNYCH NA TERENIE 
DZIAŁANIA OLGD 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 
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- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

10. Omówienie 10 wniosku złożonego przez VIZAR.SD OLEG KULIKOVSKIY 
 
pt. ZAKUP BIUROWEGO PAWILONU MOBILNEGO DLA PRACOWNI 
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEJ VIZAR.SD OLEG KULIKOVSKIY 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

11. Omówienie 11 wniosku złożonego przez Macieja Grzesiaka 
 
pt. ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI POPRZEZ ŚWIADCZENIE USŁUG WYKONYWANIA 
OGRODÓW 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 
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Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

12. Omówienie 12 wniosku złożonego przez Kania Adam Vitosa.net 
 
pt. WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI FIRMY POPRZEZ 
DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU ORAZ WPROWADZENIE NOWYCH USŁUG 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

13. Omówienie 13 wniosku złożonego przez Marka  Szewczyka 
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pt. WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII W FIRMIE MBS FINANSE MAREK 
SZEWCZYK 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

14. Omówienie 14 wniosku złożonego przez Adama Nasiadka 
 
pt. DREWNIANA CHAŁUPA - PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY POPRZEZ 
ZAKUP WYPOSAŻENIA 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  
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- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

15. Omówienie 15 wniosku złożonego przez Andrzeja Adamusa 
 
pt. ROZWÓJ I POPRAWA POZYCJI KONKURENCYJNEJ W.P.H. ADAMUS POPRZEZ 
WDROŻENIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

16. Omówienie 16 wniosku złożonego przez Samantę Paściak 
 
pt. PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRMY SLINE - SAMANTA PAŚCIAK 
POPRZEZ ZAKUP WYPOSAŻENIA  

 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 



24 

 

9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

17. Omówienie 17 wniosku złożonego przez P.P.H.U. Józef Wiorek 
 
pt. ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRACOWNI PRODUKTU TRADYCYJNEGO 
WIOREK SMAKI TRADYCJI POPRZE ZAKUP NOWOCZESNEJ I PROEKOLOGICZNEJ 
KOMORY WĘDZARNICZEJ - KWP PEK- MONT 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

18. Omówienie 18 wniosku złożonego przez Roberta Kempę 
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pt. ROZWÓJ FIRMY W ZGODZIE Z EKOLOGIĄ POPRZEZ ZAKUP INNOWACYJNEJ 
EKOLOGICZNEJ MYJNI SAMOOBSŁUGOWEJ    
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

19. Omówienie 19 wniosku złożonego przez Magdalenę Bystrą 
 
pt. ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POPRZEZ WZROST DOCHODU I 
ZATRUDNIENIA DZIĘKI ZAKUPOWI NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW RUSZTOWAŃ 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  
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- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

20. Omówienie 20 wniosku złożonego przez Daniela Bystrego 
 
pt. ROZWÓJ FIRMY DZIĘKI ZAKUPOWI INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW RUSZTOWAŃ     
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

21. Omówienie 21 wniosku złożonego przez Mateusza Berskiego 
 
pt. ZAKUP KOPARKI, RUSZTOWAŃ ORAZ PROGRAMU DO KOSZTORYSOWANIA 
PODSTAWĄ ROZWOJU FIRMY BUDOWLANEJ 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
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Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

22. Omówienie 22 wniosku złożonego przez Antoniego Berskiego 
 
pt. PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI HURTOWNI BUDOWLANEJ TOL-BUD 
POPRZEZ ZAKUP MASZYN ORAZ WYPOSAŻENIA    
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 

- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

23. Omówienie 23 wniosku złożonego przez Martę Jangas 
 
pt. ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA DREWMAR POPRZEZ 
ZAKUP MASZYN - KLOCKARKI, PRZECINARKI I PILARKI 
 

- złożenie deklaracji bezstronności, 
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- uzupełnienie informacji w Rejestrze Interesów Członków, 

 

Skład: 9 osób (nieobecni: Barbara Wyrwas, Edward Skrzypek, Mariola Jastrzębska, Arletta Janicka-
Suleyman, Izabela Nowak, Jacek Nowicki) 
9 osób bierze udział w ocenie (4 osób sektor społeczny, 3 osoby sektor gospodarczy, 2 osoby sektor 
publiczny) 
0 osób wyłączonych  
Parytety:  
-sektor społeczny – 44% 
- sektor gospodarczy – 33% 
- sektor publiczny – 22% 

- wypełnienie karty oceny warunków wstępnych oraz zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata  2014-2020  

- wypełnienie karty oceny zgodności operacji z LSR, Przewodniczący w konsultacji z 

członkami Rady wypełnia załącznik nr 3a Tabela realizacji wskaźników, na jego podstawie 

członkowie Rady wypełniają zał. nr 3b. 

- wypełnienie karty oceny operacji według kryteriów lokalnych przyjętych przez LGD. 

Weryfikacja powyższych kart przez Komisję Skrutacyjną. 

 

VII. Przegłosowanie uchwał: 

- Uchwała nr 1/2017/G/1 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

- Uchwała nr 1/2017/G/2 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/P/1 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/P/2 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/P/3 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/P/4 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/P/5 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 
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-  Uchwała nr 2/2017/P/6 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/P/7 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/P/8 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/P/9 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/P/10 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/P/11 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/P/12 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/P/13 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/P/14 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/P/15 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/P/16 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/P/17 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/P/18 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/P/19 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/P/20 
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za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/P/21 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/P/22 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/P/23 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/P/24 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 2/2017/P/25 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/1 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/2 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/3 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/4 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/5 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/6 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/7 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/8 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/9 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 
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-  Uchwała nr 3/2017/R/10 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/11 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/12 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/13 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/14 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/15 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/16 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/17 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/18 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/19 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/20 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/21 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/22 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/23 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/24 
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za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/25 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

-  Uchwała nr 3/2017/R/26 

za 9, przeciw 0, wstrzymujących się od głosowania 0 

 

VIII. Wolne głosy i  wnioski 

- brak  

IX. Zakończenie obrad   

                                                                                        Podpis Przewodniczącego: 

………………………………………… 

          Renata Kosmala   


