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Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”  

 

XXV Posiedzenie Rady 

Data 

20-04-2017 rok 

Gminne Centrum 

Informacji, Edukacji i 

Kultury w Zakrzewie 

(Gmina Zakrzew) 

 

1. Wypełnienie deklaracji bezstronności 

Przed przystąpieniem do prac Członkowie Rady złożyli stosowne deklaracje 

bezstronności, oraz wypełnili rejestr interesu, które stanowią załącznik do 

niniejszego protokołu.  

 

2. Zebranie podpisów Członków Rady na liście obecności. 

Na posiedzenie stawiło się 12 z 14 Członków Rady, którzy swoją obecność 

potwierdzili podpisami na liście obecności - lista obecnych Członków Rady stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli także Cezary Adam 

Nowek – Prezes Zarządu oraz Małgorzata Kopycka i Arkadiusz Ostrowski – 

pracownicy Biura LGD. Członek Rady Pan Jerzy Kwaśniewski obecny był na 

posiedzeniu Rady od oceny operacji nr 01/03/2017/RP do oceny operacji nr 

08/03/2017/RP włącznie. Członek Rady Pan Krzysztof Sobczak obecny był na 

posiedzeniu Rady od oceny operacji nr 09/03/2017/RP do oceny operacji nr  

23/03/2017/RP włącznie.        

           

    

3. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum Rady Stowarzyszenia „Razem dla 

Radomki” 

Posiedzenie otworzył  Przewodniczący Rady – Pan Sławomir Białkowski, który na 

podstawie listy obecności stwierdził quorum i prawomocność niniejszego 

posiedzenia. Następnie Przewodniczący Rady zaprezentował porządek obrad. 

Porządek obrad przyjęto bez uwag.  

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

4. Wybór członków komisji skrutacyjnej. 

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, Przewodniczący zarządził wybór członków 

komisji skrutacyjnej (sekretarzy posiedzenia) w składzie dwuosobowym. Na 

kandydatów na członków komisji skrutacyjnej przedstawiono: 

 

1) Pani Agnieszka Czubak – Członek Rady 

2) Pani Ewa Rogulska – Członek Rady 

 

Kandydaci wyrazili zgodę na uczestniczenie w procedurze wyboru członków 

komisji skrutacyjnej. 

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania: 
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1. Pani Agnieszka Czubak otrzymała 12 głosów przemawiających za jej kandydaturą. 

Nie wniesiono głosów sprzeciwu. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu. 

2. Pani Ewa Rogulska otrzymała 12 głosów przemawiających za jej kandydaturą. Nie 

wniesiono głosów sprzeciwu. Nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu. 

 

 

5. Przedstawienie zakresu posiedzenia 

Przewodniczący Rady poinformował, iż w ramach konkursu ogłoszonego przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” o nr 03/2017 w 

dniach od 09-03-2017 do 28-03-2017r. wpłynęło: 

- 25 wniosków w ramach Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,  

Dla działania: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, 
 

 

 

Następnie Pan Cezary Adam Nowek przedstawił zebranym Członkom Rady 

wstępną ocenę wniosków wg Kart weryfikacji operacji i oceny zgodności z PROW 

przeprowadzoną przez Biuro LGD „Razem dla Radomki”, oraz listę operacji  

zweryfikowanych we wstępnej weryfikacji wniosków. 23 operacje zostały 

zweryfikowane pozytywnie, 2 operacje – wpłynęły po czasie podanym w 

ogłoszeniu o naborze nr 03/2017 i zostały zweryfikowane negatywnie: 

 

Lista operacji  zweryfikowanych we wstępnej weryfikacji wniosków w 

ramach konkursu nr 03/2017 

Nazwa działania: Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dla działań: 

 Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa 

Lp. 
Nazwa operacji Nr projektu Koszt 

całkowity 

projektu 

Koszty 

kwalifiko

walne 

Wnioskowana 

kwota 

dofinansowania 

Data i 

wynik w    

eryfikacji 

 w zł % 

1 
Zwiększenie bazy 
noclegowej wraz z 

cateringiem. 

01/03/2017/

RP 
449 902,00 

219 433,00 100 000,00 45,57 04.04.2017 
Operacja 

zweryfikow
ana 

pozytywnie 

2 
Myjnia bezdotykowa. 02/03/2017/

RP 
311 140,80 

252 960,00 139 102,00 54,99 
 

04.04.2017 
Operacja 

zweryfikow

ana 
pozytywnie 

3 
Innowacje w 

przedsiębiorstwie 
Opakowaniamax. 

03/03/2017/

RP 
456 084,00 

370 800,00 200 000,00 54 
Poziom 

dofinanso
wania 

operacji 
zmieniony 

04.04.2017 
Operacja 

zweryfikow
ana 

pozytywnie 
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uchwałą 
Rady na 

53,94 

4 
Rozwój 

przedsiębiorstwa 
polegający na 

wprowadzeniu 
innowacyjnych 

rozwiązań 
technologicznych, 

produktowych (usługa) 
poprzez zakup 

wysokowydajnych 
innowacyjnych na 

terenie LGD urządzeń i 
wyposażenia. 

 

04/03/2017/

RP 
450 540,00 

366 293,00 200 000,00 54,60 04.04.2017 
Operacja 

zweryfikow
ana 

pozytywnie 

5 
Rozwój strategiczny 

przedsiębiorstwa 
Eubridge Sp. z o.o. 

05/03/2017/

RP 
319 387,78 

319 387,78 200 000,00 63 
Poziom 

dofinanso
wania 

operacji 
zmieniony 
uchwałą 
Rady na 

62,62 

04.04.2017 
Operacja 

zweryfikow
ana 

pozytywnie 

6 
Rozwój istniejącego 

przedsiębiorstwa 
poprzez przebudowę i 
rozbudowę budynku 

magazynowo – 
biurowgo na handlowy 

oraz utworzenie nowych 
miejsc pracy. 

06/03/2017/

RP 
580 174,75 

367 647,00 200 000,00 54 
Poziom 

dofinanso
wania 

operacji 
zmieniony 
uchwałą 
Rady na 

54,40 

04.04.2017 
Operacja 

zweryfikow
ana 

pozytywnie 
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7 
Rozszerzenie zakresu 

działalności 
przedsiębiorstwa 

JAWAX. 

07/03/2017/

RP 
369 000,00 

300 000,00 194 000,00 65 
Poziom 

dofinanso
wania 

operacji 
zmieniony 
uchwałą 
Rady na 

64,66 

04.04.2017 
Operacja 

zweryfikow
ana 

pozytywnie 

8 
Rozwój firmy SOLLAR. 08/03/2017/

RP 
147 846,00 

120 000,00 84 140,00 70 
 

04.04.2017 
Operacja 

zweryfikow
ana 

pozytywnie 

9 
Rozwój 

przedsiębiorstwa 
poprzez wprowadzenie 
innowacyjnych metod 

produkcji. 

09/03/2017/

RP 
182 000,00 

182 000,00 100 000,00 54,95 
 

04.04.2017 
Operacja 

zweryfikow
ana 

pozytywnie 

10 
Strategiczny rozwój 

firmy KAL-TEX. 
10/03/2017/

RP 
288 975,76 

288 975,76 173 385,00 59,99 04.04.2017 
Operacja 

zweryfikow
ana 

pozytywnie 

11 
Rozwój firmy poprzez 

budowę stawu rybnego 
w celu zwiększenia 

atrakcyjności 
gospodarstwa 

agroturystycznego oraz 
zatrudnienia na 
obszarze LGD. 

11/03/2017/

RP 
377 617,45 

307 006,05 165 700,00 53,97 04.04.2017 
Operacja 

zweryfikow
ana 

pozytywnie 

12 
Rozwój 

przedsiębiorstwa F.H.U. 
AGROMEX poprzez 

zwiększenie 
dotychczasowego 

asortymentu i 
wprowadzeniu nowych 

usług. 

12/03/2017/

RP 
474 755,40 

385 980,00 200 000,00 51,81 04.04.2017 
Operacja 

zweryfikow

ana 

pozytywnie 
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13 
Centrum usług 

mechanicznych Mniszek. 
13/03/2017/

RP 
266 442,34 

266 442,34 173 000,00 65 
Poziom 

dofinanso
wania 

operacji 
zmieniony 
uchwałą 
Rady na 

64,93 

04.04.2017 
Operacja 

zweryfikow
ana 

pozytywnie 

14 
Rozwój firmy BREMI S.C. 14/03/2017/

RP 
380 897,06 

309 672,41 200 000,00 64,58 04.04.2017 
Operacja 

zweryfikow
ana 

pozytywnie 

15 
Rozwój istniejącego 

przedsiębiorstwa 
poprzez budowę lokalu 
usługowego oraz zakup 

profesjonalnego 
sprzętu. 

15/03/2017/

RP 
197 450,09 

197 450,09 108 578,00 54,99 04.04.2017 
Operacja 

zweryfikow

ana 
pozytywnie 

16 
Inwestycja w 

przedsiębiorstwie M&K 
S.C. 

16/03/2017/

RP 
321 396,54 

261 298,00 182 908,00 70 04.04.2017 
Operacja 

zweryfikow
ana 

pozytywnie 

17 
Poprawa 

konkurencyjności 
przedsiębiorstwa 

poprzez zakup nowych 
maszyn i urządzeń, 

wprowadzenie nowych 
rozwiązań 

technologicznych. 

17/03/2017/

RP 
484 015,70 

393 508,70 200 000,00 50,82 04.04.2017 
Operacja 

zweryfikow
ana 

pozytywnie 

18 
Rozwój 

przedsiębiorstwa 
POWER TRANS poprzez 
wprowadzenie nowych 

usług, wzrost 
zatrudnienia. 

18/03/2017/

RP 
620 292,69 

504 303,00 200 000,00 39,66 04.04.2017 

Operacja 
zweryfikow

ana 
pozytywnie 

19 
Budowa Wioski 
Domaniowskiej. 

19/03/2017/

RP 
455 100,00 

370 000,00 199 800,00 54 04.04.2017 

Operacja 
zweryfikow

ana 

pozytywnie 

20 
Rozwój 

przedsiębiorstwa 
poprzez budowę 

20/03/2017/

RP 
542 343,90 

440 930,00 200 000,00 45,358 04.04.2017 
Operacja 

zweryfikow
ana 
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budynku gospodarczego 
służącego jako magazyn 

i sortownia owoców i 
warzyw w celu poprawy 

jakości w obrocie 
płodami rolnymi. 

pozytywnie 

21 
Budowa ujeżdżalni 

krytej. 
21/03/2017/

RP 
242 690,00 

242 690,00 133 444,00 54,99 04.04.2017 
Operacja 

zweryfikow

ana 
pozytywnie 

22 
Wsparcie handlu 

regionalnego poprzez 
inwestycje w 

przedsiębiorstwie 
Centrum Handlowe 

KAŚKI S.C. 

22/03/2017/

RP 
463 644,81 

376 947,00 200 000,00 53 
Poziom 

dofinanso
wania 

operacji 
zmieniony 
uchwałą 
Rady na 

53,05 

04.04.2017 
Operacja 

zweryfikow

ana 

pozytywnie 

23 
Rozwój 

przedsiębiorstwa 
poprzez innowacyjne 
wyposażenie nowego 

stanowiska pracy, 
wzrost liczby 
zatrudnienia. 

23/03/2017/

RP 
123 473,55 

100 385,00 55 010,98 
Kwota 

obniżona 
uchwałą 
Rady na 

55 010,00 

54,80 
 

04.04.2017 
Operacja 

zweryfikow
ana 

pozytywnie 

24 
Stworzenie 

profesjonalnego studia 
nagrań. 

24/03/2017/

RP 
91 038,00 

91 038,00 49 979,00 55 04.04.2017 

Operacja 
zweryfikow

ana 
negatywnie 
(złożona po 

czasie) 

25 
Wprowadzenie na rynek 
nowych lub ulepszonych 

produktów lub usług. 

25/03/2017/

RP 
357 142,85 

275 000,00 148 250,00 54 04.04.2017 
Operacja 

zweryfikow
ana 

negatywnie 
(złożona po 

czasie) 

 

Członkowie Rady podjęli jednogłośnie uchwałę o wyłączeniu z dalszej oceny wniosków 

zweryfikowanych negatywnie. Za uchwałą głosowało 12 głosów, nie wniesiono głosów 

sprzeciwu, nikt z obecnych nie wstrzymał się od głosu.  

Wszystkie wnioski zweryfikowane pozytywnie we wstępnej weryfikacji wniosków stały się 

przedmiotem obrad Rady LGD w dniu 20.04.2017r.  

 

6. Głosowanie wg kolejności złożonych wniosków i rodzaju działań: 
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Członkowie Rady przystąpili do indywidualnego wypełnienia kart do głosowania – 

wypełnienia Karty oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej 

Grupy Działania „Razem dla Radomki” i Karty oceny wg kryteriów lokalnych i Karty 

oceny wg kryteriów strategicznych w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dla 

działań: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, 
Procedurze wyłączenia członka Rady od udziału w wyborze wniosków podlegał Pan 

Ryszard Dzik, który wyłączył się z głosowania wniosku nr 13/03/2017/RP.  

Zgodnie z załączoną Deklaracją  bezstronności i poufności z dnia 20.04.2017 nr 

naboru 03/2017 Pan Ryszard Dzik jest szwagrem Wnioskodawcy wniosku 

13/03/2017/RP Pana Pawła Włodarskiego. 

Członkowie rady w stosunku do wniosków 03/03/2017/RP 05/03/2017/RP; 

06/03/2017/RP; 07/03/2017/RP; 13/03/2017/RP i 22/03/2017/RP ustalili 

właściwy wnioskowany poziom dofinansowania, oraz dla wniosku 23/03/2017/RP 

ustalili właściwą kwotę wnioskowanego wsparcia. 

Po wypełnieniu poszczególnych kart w ramach przedłożonych wniosków, 

członkowie komisja skrutacyjna przystąpili do zliczania głosów. 

 

 

Nr wniosku/operacji: 01/03/2017/

RP 

Wnioskodawca: Krzysztof 

Wlazło 

P.H.U. 

ARKADIA 

Wpłynięcie 

wniosku: 

24.03.2017 

godz. 11.45 

Członkowie Rady uprawnieni do 

głosowania: 

11 osób 

Członkowie Rady uczestniczący w 

głosowaniu: 

11osób 

Liczba głosów ważnych: 11 osób 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

11 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za nie zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

0 

Ocena uzasadnienia: Operacja jest zgodna z LSR 

Średnia punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych : 

 22 pkt 

Średnia punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

strategicznych: 

 2 pkt 

Średnia suma punktów uzyskanych 

w ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

 24 pkt 

Podjęte uchwały: 3/RP/2017 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania 
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Nr wniosku/operacji: 02/03/2017/

RP 

Wnioskodawca: Mizerska 
Barbara 

Wpłynięcie 

wniosku: 

 24.03.2017 

godz. 15.40 

Członkowie Rady uprawnieni do 

głosowania: 

11 osób 

Członkowie Rady uczestniczący w 

głosowaniu: 

11 osób 

Liczba głosów ważnych: 11 osób 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

11 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za nie zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

0 

Ocena uzasadnienia: Operacja jest zgodna z LSR 

Średnia punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych : 

 16 pkt. 

Średnia punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

 0 pkt 

Średnia suma punktów uzyskanych 

w ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

16 pkt 

Podjęte uchwały: 4/RP/2017 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania 

 

Nr wniosku/operacji: 03/03/2017/

RP 

Wnioskodawca: Paweł 
Kołaczek 

OPAKOWAN
IAMAX 

Wpłynięcie 

wniosku: 

24.03.2017 

godz. 17.00 

Członkowie Rady uprawnieni do 

głosowania: 

11 osób 

Członkowie Rady uczestniczący w 

głosowaniu: 

11 osób 

Liczba głosów ważnych: 11 osób 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

11 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za nie zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

0 

Ocena uzasadnienia: Operacja jest zgodna z LSR 

Średnia punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg lokalnych 

kryteriów: 

  24 pkt. 

Średnia punktów uzyskanych w  3 pkt. 
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ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

Średnia suma punktów uzyskanych 

w ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

 27 pkt. 

Podjęte uchwały: 5/RP/2017 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania 

6/RP/2017 w sprawie ustalenia właściwego poziomu dofinansowania 

 

Nr wniosku/operacji: 04/03/2017/

RP 

Wnioskodawca: Tomasz 

Skiba 

P.P.H.U 

TOMPEX 

Wpłynięcie 

wniosku: 

27.03.2017 

godz. 13.10 

Członkowie Rady uprawnieni do 

głosowania: 

11 osób 

Członkowie Rady uczestniczący w 

głosowaniu: 

11 osób 

Liczba głosów ważnych: 11osób 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

11 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za nie zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

0 

Ocena uzasadnienia: Operacja jest zgodna z LSR 

Ilość punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg lokalnych 

kryteriów: 

 25 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

 3 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

 28 pkt 

Podjęte uchwały: 7/RP/2017 w sprawie wybrania wniosku/operacji do dofinansowania 

 

 

Nr wniosku/operacji: 05/03/2017/

RP 

Wnioskodawca: Eubridge 
Sp. z o.o. 

Wpłynięcie 

wniosku: 

27.03.2017 

godz. 13.55 

Członkowie Rady uprawnieni do 

głosowania: 

11 osób 

Członkowie Rady uczestniczący w 

głosowaniu: 

11 osób 

Liczba głosów ważnych: 11 osób 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za zgodną z 

11 
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Lokalną Strategią Rozwoju: 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za nie zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

0 

Ocena uzasadnienia: Operacja jest zgodna z LSR 

Ilość punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg lokalnych 

kryteriów: 

 21 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

1,91 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

 22,91 pkt 

Podjęte uchwały: 8/RP/2017 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania 

9/RP/2017 w sprawie ustalenia właściwego poziomu dofinansowania 

 

 

 

Nr wniosku/operacji: 06/03/2017/

RP 

Wnioskodawca: MTK Sp.j. 

Izabela i 

Andrzej 

Ptaszyńscy 

Wpłynięcie 

wniosku: 

28.03.2017 

godz. 8.15 

Członkowie Rady uprawnieni do 

głosowania: 

11 osób 

Członkowie Rady uczestniczący w 

głosowaniu: 

11 osób 

Liczba głosów ważnych: 11 osób 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

11 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za nie zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

0 

Ocena uzasadnienia: Operacja jest zgodna z LSR 

Ilość punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg lokalnych 

kryteriów: 

 17 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

 2 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

 19 pkt 

Podjęte uchwały: 10/RP/2017 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania 

11/RP/2017 w sprawie ustalenia właściwego poziomu dofinansowania 
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Nr wniosku/operacji: 07/03/2017/

RP 

Wnioskodawca: F.H.U. 

JAWAX 

Jadwiga 

Sulisz 

Wpłynięcie 

wniosku: 

28.03.2017 

godz. 9.50 

Członkowie Rady uprawnieni do 

głosowania: 

11 osób 

Członkowie Rady uczestniczący w 

głosowaniu: 

11 osób 

Liczba głosów ważnych: 11 osób 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

11 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za nie zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

0 

Ocena uzasadnienia: Operacja jest zgodna z LSR 

Ilość punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg lokalnych 

kryteriów: 

19 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

 1,09pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

20,09 pkt 

Podjęte uchwały: 12/RP/2017 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania 

13/RP/2017 w sprawie ustalenia właściwego poziomu dofinansowania 

 

Nr wniosku/operacji: 08/03/2017/

RP 

Wnioskodawca: SOLLAR 
Kamil 
Wojsa 

Wpłynięcie 

wniosku: 

28.03.2017 

godz. 10.04 

Członkowie Rady uprawnieni do 

głosowania: 

11 osób 

Członkowie Rady uczestniczący w 

głosowaniu: 

11 osób 

Liczba głosów ważnych: 11 osób 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

11 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za nie zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

0 

Ocena uzasadnienia: Operacja jest zgodna z LSR 

Ilość punktów uzyskanych w 12 pkt 
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ramach oceny wg lokalnych 

kryteriów: 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

1,18 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

13,18 pkt 

Podjęte uchwały: 14/RP/2017 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania 

 

 

Nr wniosku/operacji: 09/03/2017/

RP 

Wnioskodawca: Arkadiusz 
Marchewka 

Wpłynięcie 

wniosku: 

28.03.2017 

godz. 10.25 

Członkowie Rady uprawnieni do 

głosowania: 

11 osób 

Członkowie Rady uczestniczący w 

głosowaniu: 

11 osób 

Liczba głosów ważnych: 11 osób 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

11 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za nie zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

0 

Ocena uzasadnienia: Operacja jest zgodna z LSR 

Ilość punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg lokalnych 

kryteriów: 

20 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

1,18 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

21,18 pkt 

Podjęte uchwały: 15/RP/2017 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania 

 

Nr wniosku/operacji: 10/03/2017/

RP 

Wnioskodawca: Teresa 
Kalbarczyk 

Wpłynięcie 

wniosku: 

28.03.2017 

godz. 10.40 

Członkowie Rady uprawnieni do 

głosowania: 

11 osób 

Członkowie Rady uczestniczący w 

głosowaniu: 

11 osób 

Liczba głosów ważnych: 11 osób 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za zgodną z 

11  
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Lokalną Strategią Rozwoju: 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za nie zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

0 

Ocena uzasadnienia: Operacja jest zgodna z LSR 

Ilość punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg lokalnych 

kryteriów: 

19 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

1 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

20 pkt 

Podjęte uchwały: 16/RP/2017 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania 

 

Nr wniosku/operacji: 11/03/2017/

RP 

Wnioskodawca: Dariusz 
Duchniak 

Wpłynięcie 

wniosku: 

28.03.2017 

godz. 10.58 

Członkowie Rady uprawnieni do 

głosowania: 

11 osób 

Członkowie Rady uczestniczący w 

głosowaniu: 

11 osób 

Liczba głosów ważnych: 11 osób 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

11  

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za nie zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

0 

Ocena uzasadnienia: Operacja jest zgodna z LSR 

Ilość punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg lokalnych 

kryteriów: 

20 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

0 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

20 pkt 

Podjęte uchwały: 17/RP/2017 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania 

 

Nr wniosku/operacji: 12/03/2017/

RP 

Wnioskodawca: F.H.U. 

AGROMEX 

Jolanta 

Łochowska 

Wpłynięcie 

wniosku: 

28.03.2017 

godz. 11.05 

Członkowie Rady uprawnieni do 

głosowania: 

11 osób 
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Członkowie Rady uczestniczący w 

głosowaniu: 

11 osób 

Liczba głosów ważnych: 11 osób 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

11  

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za nie zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

0 

Ocena uzasadnienia: Operacja jest zgodna z LSR 

Ilość punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg lokalnych 

kryteriów: 

15 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

1,91 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

16,91 pkt 

Podjęte uchwały: 18/RP/2017 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania 

 

Nr wniosku/operacji: 13/03/2017/

RP 

Wnioskodawca: Paweł 
Włodarski 

Wpłynięcie 

wniosku: 

28.03.2017 

godz. 11.40 

Członkowie Rady uprawnieni do 

głosowania: 

10 osób 

Członkowie Rady uczestniczący w 

głosowaniu: 

10 osób 

Liczba głosów ważnych: 10 osób 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

10  

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za nie zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

0 

Ocena uzasadnienia: Operacja jest zgodna z LSR 

Ilość punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg lokalnych 

kryteriów: 

12 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

2 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

14 pkt 

Podjęte uchwały: 19/RP/2017 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania 

20/RP/2017 w sprawie ustalenia właściwego poziomu dofinansowania 
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Uchwała w sprawie wyłączenia członka Rady Pana Ryszarda Dzika – szwagra 

Wnioskodawcy 

 

 

Nr wniosku/operacji: 14/03/2017/

RP 

Wnioskodawca: BREMI S.C. 

Piotr 

Zagożdżon, 

Krzysztof 

Zagożdżon 

Wpłynięcie 

wniosku: 

28.03.2017 

godz. 12.12 

Członkowie Rady uprawnieni do 

głosowania: 

11 osób 

Członkowie Rady uczestniczący w 

głosowaniu: 

11 osób 

Liczba głosów ważnych: 11 osób 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

11  

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za nie zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

0 

Ocena uzasadnienia: Operacja jest zgodna z LSR 

Ilość punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg lokalnych 

kryteriów: 

21 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

1 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

22 pkt 

Podjęte uchwały: 21/RP/2017 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania 

 

 

Nr wniosku/operacji: 15/03/2017/

RP 

Wnioskodawca: Monika 
Kawecka 

Wpłynięcie 

wniosku: 

28.03.2017 

godz. 12.30 

Członkowie Rady uprawnieni do 

głosowania: 

1 osób 

Członkowie Rady uczestniczący w 

głosowaniu: 

11 osób 

Liczba głosów ważnych: 11 osób 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

11  

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za nie zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

0 
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Ocena uzasadnienia: Operacja jest zgodna z LSR 

Ilość punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg lokalnych 

kryteriów: 

19 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

1,91 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

20,91 pkt 

Podjęte uchwały: 22/RP/2017 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania 

 

Nr wniosku/operacji: 16/03/2017/

RP 

Wnioskodawca: M&K S.C. 
Monika 
Łabędzka, 
Karol 
Łabędzki 

Wpłynięcie 

wniosku: 

28.03.2017 

godz. 12.40 

Członkowie Rady uprawnieni do 

głosowania: 

11 osób 

Członkowie Rady uczestniczący w 

głosowaniu: 

11 osób 

Liczba głosów ważnych: 11 osób 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

11  

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za nie zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

0 

Ocena uzasadnienia: Operacja jest zgodna z LSR 

Ilość punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg lokalnych 

kryteriów: 

21 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

2 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

23 pkt 

Podjęte uchwały: 23/RP/2017 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania 

 

Nr wniosku/operacji: 17/03/2017/

RP 

Wnioskodawca: Bankiewicz 

Gospodarst

wo 

Sadownicz

e MB 

Wpłynięcie 

wniosku: 

28.03.2017 

godz. 13.10 

Członkowie Rady uprawnieni do 

głosowania: 

11 osób 

Członkowie Rady uczestniczący w 11 osób 
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głosowaniu: 

Liczba głosów ważnych: 11 osób 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

11  

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za nie zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

0 

Ocena uzasadnienia: Operacja jest zgodna z LSR 

Ilość punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg lokalnych 

kryteriów: 

23 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

2 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

25 pkt 

Podjęte uchwały: 24/RP/2017 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania 

 

 

Nr wniosku/operacji: 18/03/2017/

RP 

Wnioskodawca: POWER 

TRANS 

Karolina 

Rzeźnik 

Wpłynięcie 

wniosku: 

28.03.2017 

godz. 13.30 

Członkowie Rady uprawnieni do 

głosowania: 

11 osób 

Członkowie Rady uczestniczący w 

głosowaniu: 

11 osób 

Liczba głosów ważnych: 11 osób 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

11  

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za nie zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

0 

Ocena uzasadnienia: Operacja jest zgodna z LSR 

Ilość punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg lokalnych 

kryteriów: 

20 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

2,18 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

22,18 pkt 
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Podjęte uchwały: 25/RP/2017 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania 

 

 

Nr wniosku/operacji: 19/03/2017/

RP 

Wnioskodawca: FINKO 
Michał 
Kowalczyk 

Wpłynięcie 

wniosku: 

28.03.2017 

godz. 14.07 

Członkowie Rady uprawnieni do 

głosowania: 

11 osób 

Członkowie Rady uczestniczący w 

głosowaniu: 

11 osób 

Liczba głosów ważnych: 11 osób 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

11  

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za nie zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

0 

Ocena uzasadnienia: Operacja jest zgodna z LSR 

Ilość punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg lokalnych 

kryteriów: 

19 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

2,27 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

21,27 pkt 

Podjęte uchwały: 26/RP/2017 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania 

 

Nr wniosku/operacji: 20/03/2017/

RP 

Wnioskodawca: Sałek 
Sławomir 

Wpłynięcie 

wniosku: 

28.03.2017 

godz. 14.35 

Członkowie Rady uprawnieni do 

głosowania: 

11 osób 

Członkowie Rady uczestniczący w 

głosowaniu: 

11 osób 

Liczba głosów ważnych: 11 osób 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

11  

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za nie zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

0 

Ocena uzasadnienia: Operacja jest zgodna z LSR 

Ilość punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg lokalnych 

17 pkt 



str. 19 

 

 

kryteriów: 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

0 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

17 pkt 

Podjęte uchwały: 27/RP/2017 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania 

 

 

Nr wniosku/operacji: 21/03/2017/

RP 

Wnioskodawca: Janina 
Wolska 

Wpłynięcie 

wniosku: 

28.03.2017 

godz. 14.40 

Członkowie Rady uprawnieni do 

głosowania: 

11 osób 

Członkowie Rady uczestniczący w 

głosowaniu: 

11 osób 

Liczba głosów ważnych: 11 osób 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

11  

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za nie zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

0 

Ocena uzasadnienia: Operacja jest zgodna z LSR 

Ilość punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg lokalnych 

kryteriów: 

15 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

2 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

17 pkt 

Podjęte uchwały: 28/RP/2017 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania 

 

 

Nr wniosku/operacji: 22/03/2017/

RP 

Wnioskodawca: Centrum 
Handlowe 
KAŚKI S.C. 

Wpłynięcie 

wniosku: 

28.03.2017 

godz. 14.50 

Członkowie Rady uprawnieni do 

głosowania: 

11 osób 

Członkowie Rady uczestniczący w 

głosowaniu: 

11 osób 

Liczba głosów ważnych: 11 osób 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Liczba głosów przemawiających za 11  
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uznaniem operacji za zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za nie zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

0 

Ocena uzasadnienia: Operacja jest zgodna z LSR 

Ilość punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg lokalnych 

kryteriów: 

21 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

2 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

23 pkt 

Podjęte uchwały: 29/RP/2017 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania 

30/RP/2017 w sprawie ustalenia właściwego poziomu dofinansowania 

 

Nr wniosku/operacji: 23/03/2017/

RP 

Wnioskodawca: MJM 
Michał 
Życzyński 

Wpłynięcie 

wniosku: 

28.03.2017 

godz. 14.55 

Członkowie Rady uprawnieni do 

głosowania: 

11 osób 

Członkowie Rady uczestniczący w 

głosowaniu: 

11 osób 

Liczba głosów ważnych: 11 osób 

Liczba głosów nieważnych: 0 

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

11  

Liczba głosów przemawiających za 

uznaniem operacji za nie zgodną z 

Lokalną Strategią Rozwoju: 

0 

Ocena uzasadnienia: Operacja jest zgodna z LSR 

Ilość punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg lokalnych 

kryteriów: 

16 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

0,27 pkt 

Suma punktów uzyskanych w 

ramach oceny wg kryteriów 

lokalnych i strategicznych: 

16,27 pkt 

Podjęte uchwały: 31/RP/2017 w sprawie wyboru wniosku/operacji do dofinansowania 

32/RP/2017  w sprawie ustalenia właściwej wnioskowanej kwoty wsparcia 
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Przewodniczący Rady odczytał treść uchwał w sprawie wybrania operacji do 

realizacji, operacji do realizacji nie mieszczących się w limicie środków, uchwały 

rankingowej i ranking wniosków oraz uchwały w sprawie ustalenia właściwej 

kwoty wnioskowanego wsparcia i  uchwały w sprawie ustalenia właściwego 

poziomu dofinansowania, Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr 

33/RP/2017 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej dotyczącej: 

- operacji wybranych w ramach: Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

- Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, 

 

 

7. Zamknięcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla 

Radomki” w dniu 20-04-2017r. 

Po wyczerpaniu porządku obrad i braku zgłoszonych wolnych głosów, wniosków i 

zapytań Członków Rady Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

 

 

 

 


