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Czosnów, dnia 15 maja 2017 r. 
 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” 

z dnia 15 maja 2017 r.  

 
 

W dniu 15 maja 2017 r.  o  godz. 17:00 w siedzibie Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Czosnowie (sala komputerowa) odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia zwołane                   

na podstawie § 9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”                           

oraz § 6 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD. 

Przedmiotem posiedzenia Rady było rozpatrzenie protestów w ramach naboru 4/2017 

oraz ocena i wybór operacji złożonych w naborach wniosków w ramach poddziałania                           

,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego                          

przez społeczności’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014-2020, w tym:  2  - ogłoszenie nr 7/2017 -  Przedsięwzięcie 2.2.1 Wsparcie kampanii 

informacyjno-promocyjnych oraz 5 - ogłoszenie nr 8/2017 - Przedsięwzięcie 2.3.1 Wsparcie 

operacji wykorzystujących innowacyjne narzędzia w zakresie promocji potencjału 

turystycznego, przyrodniczego, kulturowego. 

Członkowie Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” zostali 

zawiadomieni pisemnie za pomocą poczty elektronicznej (w dniu 8 maja 2017  r.) oraz zostali 

poinformowani telefonicznie w dniu 5 maja 2017 r. (zgodnie z § 6 ust. 3 i 4 Procedury oceny 

i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW2014-2020 

realizowanych  przez podmioty inne niż LGD) oraz została przekazana informacja,  

iż materiały i dokumenty związane  z porządkiem posiedzenia, w tym wnioski o przyznanie 

pomocy,  protestami które będą oceniane podczas posiedzenia, zostały udostępnione 

członkom Rady w biurze Stowarzyszenia „Między Wisłą  a Kampinosem” w godzinach pracy 

biura (od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00). 

Informacje wraz z proponowanym porządkiem obrad zamieszczono również na stronie 

internetowej Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” – www.lgdkampinos.pl  

w zakładce „Konkursy” oraz na stronie głównej z datą 5 maja 2017 r.  

Posiedzenie Rady otworzyła Pani Katarzyna Grabska-Gliwka - Przewodnicząca Rady 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”, która stwierdziła prawomocność obrad. 

Prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (quorum) wymaga 

obecności co najmniej połowy członków Rady oraz musi być zachowany parytet 

gwarantujący, iż co najmniej 50% głosów pochodzić będzie od partnerów niebędących 

instytucjami publicznymi, a żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% głosów.  

  Zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu,                           

w otwarciu posiedzenia wzięło udział 7 osób w składzie: 

1. Pani Katarzyna Grabska - Gliwka – mieszkańcy, 

2. Pani Anna Krzyczkowska – sektor społeczny, 

3. Pani Hanna Kręźlewicz – sektor społeczny,  



 

 2  

4. Pani Blanka Jabłońska – sektor publiczny, 

5. Pani Barbara Rączkowska – mieszkańcy, 

6. Pan Krzysztof Radkowski – sektor społeczny, 

7. Pan Bogdan Recielski – sektor gospodarczy. 

 

Ponadto, w posiedzeniu uczestniczył pracownik Biura Pani Sylwia Jabłońska - Kierownik  

ds. wdrażania i rozliczania funduszy zewnętrznych. 
 

Zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” 

Przewodniczący powołał sekretarza posiedzenia oraz komisję skrutacyjną. Na Sekretarza 

posiedzenia powołano Panią Annę Krzyczkowską (wyraziła zgodę) oraz Pana Krzysztofa 

Radkowskiego i Panią  Blankę Jabłońską (wyrazili zgodę) na członka komisji skrutacyjnej. 

Wszystkie kandydatury zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział 

wzięło 7 członków. Za powołaniem zgłoszonych kandydatów głosowało 7 członków,                      

nikt  od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw.  

Następnie Przewodniczący Rady przedstawiła proponowany porządek obrad.                               

Rada jednogłośnie przyjęła porządek obrad, w brzmieniu: 

 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Stwierdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.  

3. Przyjęcie porządku obrad.  

4. Powołanie sekretarza posiedzenia oraz komisji skrutacyjnej.  

5. Rozpatrzenie protestów w ramach naboru 4/2017.  

6. Prezentacja poszczególnych wniosków o przyznanie pomocy.  

7. Złożenie przez członków Rady deklaracji poufności i bezstronności dla poszczególnych 

operacji.  

8. Ocena zgodności operacji z LSR (w tym zgodności z ogłoszeniem, z LSR i PROW                                    

na lata 2014-2020).  

9. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.  

10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR i niezgodnych                       

z LSR.  

11. Podjęcie uchwał o wybraniu i niewybraniu operacji do dofinansowania.  

12. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych i niewybranych                                     

do dofinansowania.  

13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.  

14. Wolne wnioski i zapytania.  

15. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Do Biura Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ wpłynął 1 protest z naboru 4/2017:  

4/4/2017 – protest został złożony w terminie. 

 

W toku weryfikacji operacji członkowie Rady zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny  

oraz wnikliwie przeanalizowali zarzuty przedstawione w proteście. Po dokonaniu 

wymienionych czynności członkowie Rady wypracowali stanowisko wobec wniesionego 

protestu.  
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Rozpatrzenie protestu nr 10/2017/P, który wpłynął  w  dniu 02.05.2017 r. do Biura LGD. 

Wnioskodawca:   Fundacja Inicjatyw Obywatelskich 

Indywidualne oznaczenie wniosku: 4/4/2017 

Tytuł operacji: Liderzy sołectw i osiedli 

Skład: 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 14,29 % 

Sektor społeczny – 42,86 % 

Sektor gospodarczy – 14,29 % 

Mieszkańcy – 28,57 % 

 

Po dokonaniu ponownej oceny operacji polegającej na powtórnej weryfikacji operacji                       

w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście, Rada nie znajduje podstaw                    

do zmiany podjętego rozstrzygnięcia. Rada postanawia skierować protest wraz z otrzymaną 

od Wnioskodawcy dokumentacją do Zarządu Województwa, załączając do niego                                

stanowisko dotyczące braku podstaw do zmiany podjętego rozstrzygnięcia (Uchwałę wraz                                      

z uzasadnieniem) oraz równolegle poinformować Wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu 

protestu. 

Podjęto uchwałę w sprawie weryfikacji wyników oceny operacji dokonanej przez 

Radę Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” w zakresie zarzutów podnoszonych                          

w proteście złożonym przez Fundację Inicjatyw Obywatelskich. Za przyjęciem uchwały                             

w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady 

głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał,                      

nikt nie głosował przeciw. Uchwała nr R/125/17 Rady Stowarzyszenia ”Między Wisłą                         

a Kampinosem” z dnia 15 maja 2017 roku stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

 

Pracownik Biura Pani Sylwia Jabłońska – Kierownik ds. wdrażania i rozliczania funduszy 

zewnętrznych zaprezentowała wnioski, które wpłynęły do Biura w odpowiedzi na ogłoszone 

nabory: 7/2017 i 8/2017. 

 

Następnie przystąpiono do omawiana operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach 

naboru 7/2017, a następnie przystąpiono do dyskusji, ich oceny i głosowania.                          

Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków. 

 
 

Przedsięwzięcie 2.2.1 Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnych  

Dostępność środków w konkursie: 450 000,00 zł 

 

Omówienie wniosku o nr 1/7/2017 pt. Natura, kultura i smaki Mazowsza. DREMARK 

SPÓŁKA JAWNA. 

 

Skład: 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 14,29% 

Sektor społeczny – 42,86% 
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Sektor gospodarczy – 14,29% 

Mieszkańcy – 28,57% 

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum                       

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek nie przeszedł pozytywną weryfikację wstępną.                          

Na podstawie karty zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi                         

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stwierdzono, iż operacja                   

jest niezgodna z LSR, w tym nie zgodna z Programem.  Zgodnie z § 12 pkt 1 rozporządzenia 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 r.  

poz. 1570, z 2016 r. poz. 1390). pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 8 

(tj. promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych)  

jest przyznawana, jeżeli operacja: 

1) nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych; 

2) nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl 

wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, 

przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się wydarzenie organizowane więcej  

niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce.  Zgodnie ze złożoną 

we wniosku deklaracją, w szczególności w opisie operacji zadeklarowano, iż „W ramach 

przedmiotowej operacji zostanie przeprowadzona kampania informacyjno-promocyjna, 

podczas której promowany będzie cały obszar LGD, ale ze szczególnym uwzględnieniem 

promocji ,,Karczmy pod Bażantem” oraz celach operacji „Promocja hotelu i restauracji  

„Pod Bażantem” poprzez promocję regionalizmów Mazowsza”, co potwierdza Zestawienie 

rzeczowo-finansowe operacji np.: stworzenie dedykowanej strony internetowej promującej 

,,Karmę pod bażantem’’ z wykorzystaniem potencjału kulturowego, przyrodniczego  

i przedsiębiorczości z obszaru LGD, nakręcenie filmu promocyjnego – „Karczmy  

pod Bażantem” oraz obszaru LGD, z wykorzystaniem zdjęć z dronów, organizacja 

konferencji promującej „Karczmę pod bażantem’’ obszar LGD itp. Biorąc powyższe pod 

uwagę, operacja służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych co powoduje, 

że operacja jest niezgodna z LSR, w tym z PROW na lata 2014-2020. 

 

Operacja nr 1/7/2017 nie przeszła pozytywnie ocenę z LSR. Uchwała w sprawie                                      

nie wybrania oraz lista operacji nie wybranych będzie podjęta po weryfikacji wszystkich 

wniosków z naboru: 7/2017 i 8/2017. 

 

Omówienie wniosku o nr 2/7/2017 pt. Kampania informacyjno-promocyjna produktów 

turystycznych w Kampinoskim Parku Narodowym i w jego okolicach. Union 4 Future  

Sp. z o.o. 
 

 

Skład: 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 14,29% 

Sektor społeczny – 42,86% 

Sektor gospodarczy – 14,29% 

Mieszkańcy – 28,57% 
 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          
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oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.                    

Na podstawie karty zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi                               

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji              

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady 

wypełnili karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach 

poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia 

proponowanych ocen obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 45 pkt. Operacja uzyskała 

minimalną liczbę punktów określoną w ogłoszeniu o naborze 7/2017. Wnioskodawca uzyskał 

punkty w kryteriach: 1,2,3,4 i 6. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych 

kart. Wnioskodawca we wniosku o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 

50 000,00 zł.  

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 50 000,00 zł, ponieważ                                 

nie przekracza ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy 

dla tego typu operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji            

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW                       

na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 70 %. 
 

Operacja nr 2/7/2017 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru:  7/2017 i 8/2017. 

 

 

Następnie przystąpiono do omawiana operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach 

naboru 8/2017, a następnie przystąpiono do dyskusji, ich oceny i głosowania.                          

Operacje podlegały ocenie w kolejności złożenia wniosków. 

 

Przedsięwzięcie 2.3.1 Wsparcie operacji wykorzystujących innowacyjne narzędzia  

w zakresie promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego 
Dostępność środków w konkursie: 300 000,00 zł 

 

 

Omówienie wniosku o nr 1/8/2017 pt. Ulokowanie w Granicy ścieżki dydaktycznej w oparciu 

o system audio przewodników. Stowarzyszenie ''Cztery Krajobrazy''. 
 

 

Skład: 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 14,29% 

Sektor społeczny – 42,86% 

Sektor gospodarczy – 14,29% 

Mieszkańcy – 28,57% 

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.                    

Na podstawie karty zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi                               

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji              



 

 6  

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady 

wypełnili karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach 

poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia 

proponowanych ocen obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 35 pkt. Operacja uzyskała 

minimalną liczbę punktów określoną w ogłoszeniu o naborze  8/2017. Wnioskodawca uzyskał 

punkty w kryteriach: 1,3,4 i 6. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. 

Wnioskodawca we wniosku o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości 

50 000,00 zł 

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 50 000,00 zł, ponieważ                                 

nie przekracza ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy 

dla tego typu operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji            

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW                       

na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 80%. 
 

Operacja nr 1/8/2017 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 7/2017 i 8/2017. 

 
 

Omówienie wniosku o nr 2/8/2017 pt. Między Wisłą a Kampinosem od drugiego wejrzenia - 

Plener Malarski Bramki 2018. DREMARK SPÓŁKA JAWNA 

 

Skład: 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 14,29% 

Sektor społeczny – 42,86% 

Sektor gospodarczy – 14,29% 

Mieszkańcy – 28,57% 

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum                       

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek nie przeszedł pozytywną weryfikację wstępną.                          

Na podstawie karty zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi                         

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stwierdzono, iż operacja                   

jest niezgodna z LSR, w tym nie zgodna z Programem.Zgodnie ze złożoną we wniosku 

deklaracją, w szczególności w opisie operacji zadeklarowano, iż „Dremark Spółka Jawna 

dysponuje własnym lokalem restauracyjno-hotelowym „Karczma pod Bażantem” w 

miejscowości Bramki, przy ulicy Łódzkiej. Hotel dysponuje komfortowo urządzonymi 

pokojami, gwarantuje korzystanie z darmowego WiFi, TV sat., posiada również doskonale 

wyposażone sale konferencyjne w tym jedna z sal jest Salą Wiejską - Drewniana sala z bala. 

Plener malarski zostanie zorganizowany w „Karczmie po Bażantem” w Sali Wiejskiej, 

natomiast zaproszone osoby (artyści) zakwaterowani zostaną w pokojach hotelowych, 

którymi dysponuje Wnioskodawca, uczestnicy wydarzenia zagwarantowane będą mieli 

również całodniowe wyżywienie”. Oznacza to, że będą to koszty, z którymi nie wiąże się 

poniesienie wydatków w rozumieniu wydatków przedstawianych do refundacji w ramach 

PROW na lata 2014-2020. Są to koszty własne Wnioskodawcy, które nie będą potwierdzane 
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wystawieniem faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. Wnioskodawca 

nie wystawi sobie tego typu dokumentów księgowych, w takim przypadku mogą być 

wystawione dowody wewnętrzne, jednak one nie będą mogły być zrefundowane.  

Wnioskodawca nie może przestawić faktury wystawionej „dla samego siebie”. Koszty nie są 

ryczałtowe, tylko refundowane, pod warunkiem, że przedstawione do rozliczenia faktury lub 

dokumenty o dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, zostały opłacone w całości. 

Biorąc powyższe pod uwagę, minimalna całkowita wartość operacji wynosi mniej niż 50 tys. 

złotych co powoduje, że operacja jest niezgodna z LSR, w tym z PROW na lata 2014-2020.   
 

Operacja nr 2/8/2017 nie przeszła pozytywnie ocenę z LSR. Uchwała w sprawie                                      

niewybrania oraz lista operacji niewybranych będzie podjęta po weryfikacji wszystkich 

wniosków z naboru: 7/2017 i 8/2017. 

 

Omówienie wniosku o nr 3/8/2017 pt. Innowacyjny system informacji turystycznej poprzez 

utworzenie jednorodnego przewodnika obejmującego sieciowanie produktów turystycznych 

znajdujących się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i w jego okolicach.  

Union 4 Future Sp. z o.o. 

 

Skład: 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 14,29% 

Sektor społeczny – 42,86% 

Sektor gospodarczy – 14,29% 

Mieszkańcy – 28,57% 

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.                    

Na podstawie karty zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi                               

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji              

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady 

wypełnili karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach 

poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia 

proponowanych ocen obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 35 pkt. Operacja uzyskała 

minimalną liczbę punktów określoną w ogłoszeniu o naborze 8/2017. Wnioskodawca uzyskał 

punkty w kryteriach: 1,3,4 i 6. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. 

Wnioskodawca we wniosku o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości                               

50 000,00 zł.  

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 50 000,00 zł, ponieważ                                 

nie przekracza ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy 

dla tego typu operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji            

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW                       

na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 
 

 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 70%. 
 

 

Operacja nr 3/8/2017 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 
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mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 7/2017 i 8/2017. 

 
 

Omówienie wniosku o nr 4/8/2017 pt. Budowa placu zabaw i obiektów małej architektury                              

we wsi Kazuń Bielany. Gmina Czosnów.  

 

Skład: 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 14,29% 

Sektor społeczny – 42,86% 

Sektor gospodarczy – 14,29% 

Mieszkańcy – 28,57% 
 

 

Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum          

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł pozytywnie weryfikację wstępną.                    

Na podstawie karty zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi                               

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz oceny zgodności operacji              

z LSR stwierdzono, iż operacja jest zgodna z LSR, w tym z Programem. Członkowie Rady 

przystąpili do oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. Członkowie Rady 

wypełnili karty oceny według kryteriów wyboru proponując punktację w ramach 

poszczególnych kryteriów. Komisja Skrutacyjna dokonując zbiorczego zestawienia 

proponowanych ocen obliczyła średnią dla operacji. Wynik: 35 pkt. Operacja uzyskała 

minimalną liczbę punktów określoną w ogłoszeniu o naborze 8/2017. Wnioskodawca uzyskał 

punkty w kryteriach: 1,3,4 i 6. Komisja Skrutacyjna dokonała weryfikacji wypełnionych kart. 

Wnioskodawca we wniosku o przyznanie pomocy zawnioskował o kwotę w wysokości                               

50 000,00 zł.  

Rada ustala kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 50 000,00 zł, ponieważ                                 

nie przekracza ona kwoty wnioskowanej przez wnioskodawcę, maksymalnej kwoty pomocy 

dla tego typu operacji, maksymalnej kwoty pomocy określonej w Rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji            

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW                       

na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.) oraz obowiązujących limitów pomocy. 

Intensywność pomocy w ramach naboru wynosi do 70%. 
 

 

Operacja nr 4/8/2017 przeszła pozytywnie ocenę z LSR oraz kryteriami wyboru operacji. 

Uchwała w sprawie wyboru oraz lista operacji wybranych ze wskazaniem, które z nich 

mieszczą się, a które nie mieszczą się w limicie środków przypisanych na dany nabór będzie 

podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 7/2017 i 8/2017. 

 

Omówienie wniosku o nr 5/8/2017 pt. Potencjał historyczny Gminy Łomianki - Bitwa pod 

Łomiankami 1939. Centrum Kultury w Łomiankach. 
 

 

Skład: 7 członków Rady. Następnie obliczono parytety:  

Sektor publiczny – 14,29% 

Sektor społeczny – 42,86% 

Sektor gospodarczy – 14,29% 

Mieszkańcy – 28,57% 
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Członkowie Rady wypełnili deklaracje poufności i bezstronności dotyczące danego wniosku. 

W głosowaniu stwierdzono, iż spełnione zostały warunki odnośnie wymaganego quorum       

oraz zostały zachowane parytety. Wniosek przeszedł negatywną weryfikację wstępną.  

Określona w ogłoszeniu kwota refundacji kosztów kwalifikowanych od 25 000,00 zł  

do 50 000,00 zł, oznacza w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, wnioskowaną 

kwotę pomocy obejmującą wkład EFRROW (63,63% kwota pomocy) oraz środki własne 

wnioskodawcy wykazywane jako wymagany wkład środków publicznych (36,37% kwoty 

pomocy). Zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy kwota koszów 

kwalifikowanych planowanych do poniesienia w ramach operacji wynosi 78 579,25 zł  

co uniemożliwia pozytywną ocenę zgodności z ogłoszeniem i LSR. 
 

 

Operacja zostaje wpisana na listę operacji jako niezgodna z LSR (operacja jest niezgodna                                 

z ogłoszeniem naboru wniosków) i nie podlega wybraniu do finansowania. 
 

Operacja nr 5/8/2017 przeszła negatywną weryfikację wstępną, uznana została za niezgodną 

ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 

Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’.  Uchwała w sprawie niewybrania oraz lista 

operacji niewybranych będzie podjęta po weryfikacji wszystkich wniosków z naboru: 7/2017 

i 8/2017. 

 

 

Po zakończeniu procedury oceny i wyboru operacji w ramach naboru 7/2017  i 8/2017 

podjęto stosowane uchwały w dniu 15 maja 2017 r.: 

 

 

NABÓR 7/2017 
 

 Podjęto uchwałę NR R/126/17 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"  

z dnia 15-05-2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR - nabór 7/2017.                         

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania.                               

Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/127/17 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"  

z dnia 15-05-2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z LSR - nabór 

7/2017. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki  

na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych  

do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/128/17 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"  

z dnia 15-05-2017  w sprawie wyboru operacji Nr 2/7/2017  do dofinansowania w ramach 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 7/2017. Za przyjęciem uchwały  

w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady 

głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt 

nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/129/17 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"  

z dnia 15-05-2017  w sprawie niewybrania operacji Nr 1/7/2017  do dofinansowania  

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata  

2014-2020 Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 7/2017. Za przyjęciem 

uchwały  w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego 

Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie 

wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 
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 Podjęto uchwałę NR R/130/17 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"                          

z dnia 15-05-2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych   do dofinansowania - 

nabór 7/2017. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki  

na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych  

do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/131/17 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"                          

z dnia 15-05-2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych                            

do dofinansowania - nabór 7/2017. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez 

podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków 

uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 

 

NABÓR 8/2017 

 Podjęto uchwałę NR R/132/17 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"  

z dnia 15-05-2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR - nabór 8/2017.                         

Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie 

Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania.                               

Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/133/17 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"  

z dnia 15-05-2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z LSR - nabór 

8/2017. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki  

na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych  

do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/134/17 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"  

z dnia 15-05-2017  w sprawie wyboru operacji Nr 1/8/2017  do dofinansowania w ramach 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 8/2017. Za przyjęciem uchwały  

w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady 

głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt 

nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/135/17 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"  

z dnia 15-05-2017  w sprawie wyboru operacji Nr 3/8/2017  do dofinansowania w ramach 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 8/2017. Za przyjęciem uchwały  

w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady 

głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt 

nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/136/17 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"  

z dnia 15-05-2017  w sprawie wyboru operacji Nr  4/8/2017  do dofinansowania w ramach 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 

Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 8/2017. Za przyjęciem uchwały  

w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady 

głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt 

nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/137/17 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"  

z dnia 15-05-2017  w sprawie niewybrania operacji Nr 2/8/2017  do dofinansowania  

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata  

2014-2020 Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 8/2017. Za przyjęciem 

uchwały  w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego 

Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie 

wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 
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 Podjęto uchwałę NR R/138/17 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"  

z dnia 15-05-2017  w sprawie niewybrania operacji Nr 5/8/2017  do dofinansowania  

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata  

2014-2020 Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” - nabór 8/2017. Za przyjęciem 

uchwały  w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego 

Rady głosowało 7 członków uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie 

wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/139/17 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"                          

z dnia 15-05-2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych   do dofinansowania - 

nabór 8/2017. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki  

na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków uprawnionych  

do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 Podjęto uchwałę NR R/140/17 Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"                          

z dnia 15-05-2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych                            

do dofinansowania - nabór 8/2017. Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym przez 

podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady głosowało 7 członków 

uprawnionych do głosowania. Nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. 

 

 

Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady.  

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Między Wisłą  

a Kampinosem, które odbyło się w dniu 15 maja 2017 r.  

 

 
 

Wolne wnioski i zapytania – nie było.  

 

Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący zakończył posiedzenie w dniu 15 maja 2017 r. o godzinie 20:00. 

 
 

 

           Katarzyna Grabska –Gliwka    Anna Krzyczkowska   

…………………………………………             ……………………………………… 

                            (Przewodniczący Rady)       (Sekretarz) 

 

 

 

Krzysztof Radkowski   - Przewodnicząca  

                Blanka Jabłońska   - Członek  

………………………………………………………… 

(Komisja Skrutacyjna) 


