
Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia 
w dniu 11.08.2022 r. 

- Grodzisk Wielkopolski 
 

1.  
 
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Stowarzyszenia, który przywitał Członków 
Rady Stowarzyszenia obecnych na posiedzeniu. Posiedzenie dotyczy oceny wniosków 
złożonych w ramach naborów o numerze: 34/2022, 35/2022 oraz 36/2022 (data 
publikacji: 03.06.2022 r.). 

 
2.  

 
Przewodniczący, na podstawie listy obecności stwierdził quorum (na posiedzeniu Rady 
obecnych było 10 z 15 Członków Rady Stowarzyszenia). Zatem posiedzenie Rady 
Stowarzyszenia jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał. Na podstawie Rejestru 
interesu (ogólny) stwierdzono, że żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49% 
praw głosu oraz 50% głosów pochodzi od partnerów (lub ich przedstawicieli) nie 
będących instytucjami publicznymi. Analogiczne badania przeprowadzono przy 
wypełnianiu rejestrów interesu operacja. 

 
3.  

 
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia poprosił o zgłaszanie Kandydatów na Sekretarza 
posiedzenia. Zgłoszono kandydaturę p. Lucyny Mleczak która wyraziła zgodę na 
kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono. Jednogłośnie dokonano  wyboru 
Sekretarza: Lucyna Mleczak.  

 
4.  

 
Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem następującego porządku 
obrad: 
 otwarcie posiedzenia, 
 stwierdzenie quorum, 
 wybór sekretarza posiedzenia, 
 głosowanie nad przyjęciem porządku obrad posiedzenia, 
 ocena i dokonanie ustalenia kwoty wsparcia oraz wybór do finansowania wniosków 

złożonych w ramach ogłoszonych naborów 34/2022, 35/2022 oraz 36/2022, 
 wolne głosy i wnioski,  
 zakończenie posiedzenia. 
 
Porządek przyjęto jednogłośnie. 

 
5.  

 
Przewodniczący Rady poprosił o podpisanie deklaracji poufności i bezstronności.  

 
6.  

 
Po podpisaniu deklaracji Członkowie Rady przeszli do oceny wniosków. 



 
7.  

 

Indywidualne oznaczenie sprawy 

nadane przez LGD: 

1/ITR/2/2022 

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Grodzisk Wielkopolski 

Tytuł projektu: Budowa wiaty – obiekt infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej  

Osoby które wyłączyły się z oceny 

operacji w wyniku powiązania z 

wnioskodawcą (imię i nazwisko): 

-- 

Liczba osób biorących udział w 

ocenie (wypełniono rejestr 

interesu operacja): 

10 

Ocena operacji na podstawie karty oceny wstępnej 

Wniosek przeszedł ocenę wstępną (tak/nie): 

tak 
 

Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 

Liczba punktów uzyskanych przez operację: 

26 pkt. (tj. 54 % ogólnej liczby 
punktów) 

 
8.  

 

Indywidualne oznaczenie sprawy 

nadane przez LGD: 

2/ITR/2/2022 

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Wielichowo 

Tytuł projektu: Koleją wspomnień przez Gminę Wielichowo 



Osoby które wyłączyły się z oceny 

operacji w wyniku powiązania z 

wnioskodawcą (imię i nazwisko): 

Honorata Kozłowska 

Liczba osób biorących udział w 

ocenie (wypełniono rejestr 

interesu operacja): 

9 

Ocena operacji na podstawie karty oceny wstępnej 

Wniosek przeszedł ocenę wstępną (tak/nie): 
tak 

 

Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 

Liczba punktów uzyskanych przez operację: 
31 pkt. (tj. 64 % ogólnej liczby 

punktów) 

 

9. 

 

Indywidualne oznaczenie sprawy 

nadane przez LGD: 

3/ITR/2/2022 

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Grodzisk Wielkopolski 

Tytuł projektu: Budowa wiaty – obiekt infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej w Grodzisku Wielkopolskim 

Osoby które wyłączyły się z oceny 

operacji w wyniku powiązania z 

wnioskodawcą (imię i nazwisko): 

-- 

Liczba osób biorących udział w 

ocenie (wypełniono rejestr 

interesu operacja): 

10 

Ocena operacji na podstawie karty oceny wstępnej 

Wniosek przeszedł ocenę wstępną (tak/nie): 

tak 
 



Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 

Liczba punktów uzyskanych przez operację: 

25 pkt. (tj. 52 % ogólnej liczby 
punktów) 

 
10. 

 
  

Indywidualne oznaczenie sprawy 

nadane przez LGD: 

4/ITR/2/2022 

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Rakoniewice 

Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury rowerowej za sprawą budowy 
ścieżki pieszo-rowerowej Ruchocice-Gnin   

Osoby które wyłączyły się z oceny 

operacji w wyniku powiązania z 

wnioskodawcą (imię i nazwisko): 

-- 

Liczba osób biorących udział w 

ocenie (wypełniono rejestr 

interesu operacja): 

10 

Ocena operacji na podstawie karty oceny wstępnej 

Wniosek przeszedł ocenę wstępną (tak/nie): 

tak 
 

Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 

Liczba punktów uzyskanych przez operację: 

 28 pkt. (tj. 58 % ogólnej liczby 
punktów) 

 



11. 
 

Indywidualne oznaczenie sprawy 

nadane przez LGD: 

5/ITR/2/2022 

Nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Działkowców im. Michała Drzymały 

Tytuł projektu: Poprawa atrakcyjności terenów ogólnodostępnych 
ogródków działkowych przeznaczonych na działania 
rekreacyjne  

Osoby które wyłączyły się z oceny 

operacji w wyniku powiązania z 

wnioskodawcą (imię i nazwisko): 

-- 

Liczba osób biorących udział w 

ocenie (wypełniono rejestr 

interesu operacja): 

10 

Ocena operacji na podstawie karty oceny wstępnej 

Wniosek przeszedł ocenę wstępną (tak/nie): 
tak 

 

Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 

Liczba punktów uzyskanych przez operację: 
 26 pkt. (tj. 54 % ogólnej liczby 

punktów) 

 
12. 

 
 

Indywidualne oznaczenie sprawy 

nadane przez LGD: 

6/ITR/2/2022 

Nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Marcina w Granowie 

Tytuł projektu: Modernizacja ciągów komunikacyjnych przy kościele oraz 
na terenie skweru Św. Marcina w Granowie  

Osoby które wyłączyły się z oceny 

operacji w wyniku powiązania z 

wnioskodawcą (imię i nazwisko): 

Zbigniew Kaczmarek 

Liczba osób biorących udział w 

ocenie (wypełniono rejestr 

interesu operacja): 

9 



Ocena operacji na podstawie karty oceny wstępnej 

Wniosek przeszedł ocenę wstępną (tak/nie): 

tak 
 

Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 

Liczba punktów uzyskanych przez operację: 

 28 pkt. (tj. 58 % ogólnej liczby 
punktów) 

 
13. 

 
Głosowano nad uchwałą: Uchwała nr 10/2022 z dnia 11.08.2022 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi 

Grodziskiej Leader w sprawie: uchwalenia listy operacji zgodnych z 
ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z 
LSR. 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 
(dla głosowania ma zastosowanie rejestr interesu 
ogólny wypełniony na początku posiedzenia) 

10 

Uchwałę podjęto jednomyślnie 

 
14. 

 
Operacje 1/ITR/2/2022 i 5/ITR/2/2022 uzyskały identyczną liczbę punktów. Na liście 
operacji wybranych przez LGD, zostaną one ułożone w następującej kolejności: 

 1/ITR/2/2022, 
 5/ITR/2/2022. 

 
Operacje 4/ITR/2/2022 i 6/ITR/2/2022 uzyskały identyczną liczbę punktów. Na liście 
operacji wybranych przez LGD, zostaną one ułożone w następującej kolejności: 

 4/ITR/2/2022, 
 6/ITR/2/2022. 

 
 
  
O kolejności ułożenia ww. wniosków zadecydowały zasady określone w Regulaminie 
Rady Stowarzyszenia.  
 

 



15. 

 

Głosowano nad uchwałą 
(dot. wniosku o numerze: 
1/ITR/2/2022): 

Uchwała nr 11/2022 z dnia 11.08.2022 r. Rady Stowarzyszenia 
Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: wyboru operacji oraz ustalenia 
kwoty pomocy  

Osoby które wyłączyły się z głosowania nad 
operacją w wyniku powiązania z wnioskodawcą 
(imię i nazwisko): 

-- 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 
(dla głosowania ma zastosowanie wypełniony 
wcześniej rejestr interesu operacja) 

10 

Uchwałę podjęto jednomyślnie 

 
16. 

 

Głosowano nad uchwałą 
(dot. wniosku o numerze: 
2/ITR/2/2022): 

Uchwała nr 12/2022 z dnia 11.08.2022 r. Rady Stowarzyszenia 
Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: wyboru operacji oraz ustalenia 
kwoty pomocy  

Osoby które wyłączyły się z głosowania nad 
operacją w wyniku powiązania z wnioskodawcą 
(imię i nazwisko): 

Honorata Kozłowska 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 
(dla głosowania ma zastosowanie wypełniony 
wcześniej rejestr interesu operacja) 

9 

Uchwałę podjęto jednomyślnie 

 

 

 

 

 

17. 

 

Głosowano nad uchwałą 
(dot. wniosku o numerze: 
3/ITR/2/2022): 

Uchwała nr 13/2022 z dnia 11.08.2022 r. Rady Stowarzyszenia 
Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: wyboru operacji oraz ustalenia 
kwoty pomocy  



Osoby które wyłączyły się z głosowania nad 
operacją w wyniku powiązania z wnioskodawcą 
(imię i nazwisko): 

-- 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 
(dla głosowania ma zastosowanie wypełniony 
wcześniej rejestr interesu operacja) 

10 

Uchwałę podjęto jednomyślnie 

 

18. 

 

Głosowano nad uchwałą 
(dot. wniosku o numerze: 
4/ITR/2/2022): 

Uchwała nr 14/2022 z dnia 11.08.2022 r. Rady Stowarzyszenia 
Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: wyboru operacji oraz ustalenia 
kwoty pomocy  

Osoby które wyłączyły się z głosowania nad 
operacją w wyniku powiązania z wnioskodawcą 
(imię i nazwisko): 

-- 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 
(dla głosowania ma zastosowanie wypełniony 
wcześniej rejestr interesu operacja) 

10 

Uchwałę podjęto jednomyślnie 

 

   19. 

 

Głosowano nad uchwałą 
(dot. wniosku o numerze: 
5/ITR/2/2022): 

Uchwała nr 15/2022 z dnia 11.08.2022 r. Rady Stowarzyszenia 
Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: wyboru operacji oraz ustalenia 
kwoty pomocy  

Osoby które wyłączyły się z głosowania nad 
operacją w wyniku powiązania z wnioskodawcą 
(imię i nazwisko): 

-- 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 
(dla głosowania ma zastosowanie wypełniony 
wcześniej rejestr interesu operacja) 

10 



Uchwałę podjęto jednomyślnie 

 

20. 

 

Głosowano nad uchwałą 
(dot. wniosku o numerze: 
6/ITR/2/2022): 

Uchwała nr 16/2022 z dnia 11.08.2022 r. Rady Stowarzyszenia 
Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: wyboru operacji oraz ustalenia 
kwoty pomocy  

Osoby które wyłączyły się z głosowania nad 
operacją w wyniku powiązania z wnioskodawcą 
(imię i nazwisko): 

Zbigniew Kaczmarek 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 
(dla głosowania ma zastosowanie wypełniony 
wcześniej rejestr interesu operacja) 

9 

Uchwałę podjęto jednomyślnie 

 

21. 

 

Głosowano nad uchwałą: 
 

Uchwała 17/2022 z dnia 11.08.022 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi 
Grodziskiej Leader w sprawie: uchwalenia listy operacji wybranych 
przez LGD. 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 
(dla głosowania ma zastosowanie rejestr interesu 
ogólny wypełniony na początku posiedzenia) 

10 

Uchwałę podjęto jednomyślnie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. 

 

Indywidualne oznaczenie sprawy 

nadane przez LGD: 

1/RD/2/2022 

Nazwa wnioskodawcy: Bartosz Gierko 

Tytuł projektu: Zakup i montaż hali namiotowej oraz zakup innowacyjnych 
maszyn do obróbki metalu. 

Osoby które wyłączyły się z oceny 

operacji w wyniku powiązania z 

wnioskodawcą (imię i nazwisko): 

-- 

Liczba osób biorących udział w 

ocenie (wypełniono rejestr 

interesu operacja): 

10 

Ocena operacji na podstawie karty oceny wstępnej 

Wniosek przeszedł ocenę wstępną (tak/nie): 

tak 
 

Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 

Liczba punktów uzyskanych przez operację: 

32 pkt. (tj. 68 % ogólnej liczby 
punktów) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. 

 

Indywidualne oznaczenie sprawy 

nadane przez LGD: 

2/RD/2/2022 

Nazwa wnioskodawcy: AMGRO Zdzisław Gulik 

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup 
innowacyjnego urządzenia do badania amortyzatorów 

Osoby które wyłączyły się z oceny 

operacji w wyniku powiązania z 

wnioskodawcą (imię i nazwisko): 

-- 

Liczba osób biorących udział w 

ocenie (wypełniono rejestr 

interesu operacja): 

10 

Ocena operacji na podstawie karty oceny wstępnej 

Wniosek przeszedł ocenę wstępną (tak/nie): 

tak 
 

Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 

Liczba punktów uzyskanych przez operację: 

33 pkt. (tj. 70 % ogólnej liczby 
punktów) 

 

24. 

 

Indywidualne oznaczenie sprawy 

nadane przez LGD: 

3/RD/2/2022 

Nazwa wnioskodawcy: Maciej Śmieszek 



Tytuł projektu: Zakup urządzeń do produkcji ozdobnych listew 
przypodłogowych 

Osoby które wyłączyły się z oceny 

operacji w wyniku powiązania z 

wnioskodawcą (imię i nazwisko): 

-- 

Liczba osób biorących udział w 

ocenie (wypełniono rejestr 

interesu operacja): 

10 

Ocena operacji na podstawie karty oceny wstępnej 

Wniosek przeszedł ocenę wstępną (tak/nie): 

tak 
 

Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 

Liczba punktów uzyskanych przez operację: 

32 pkt. (tj. 68% ogólnej liczby 
punktów) 

 

25. 

 

Indywidualne oznaczenie sprawy 

nadane przez LGD: 

4/RD/2/2022 

Nazwa wnioskodawcy: Jakub Skorupiński 

Tytuł projektu: Rozwój firmy plandekarskiej poprzez zakup sprzętu i 
zatrudnienie pracownika. 

Osoby które wyłączyły się z oceny 

operacji w wyniku powiązania z 

wnioskodawcą (imię i nazwisko): 

-- 



Liczba osób biorących udział w 

ocenie (wypełniono rejestr 

interesu operacja): 

10 

Ocena operacji na podstawie karty oceny wstępnej 

Wniosek przeszedł ocenę wstępną (tak/nie): 

tak 
 

Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 

Liczba punktów uzyskanych przez operację: 

29 pkt. (tj. 61% ogólnej liczby 
punktów) 

 

26. 

 

Indywidualne oznaczenie sprawy 

nadane przez LGD: 

5/RD/2/2022 

Nazwa wnioskodawcy: Grupa Rabiega Konrad Rabiega 

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy na rynku poprzez 
doposażenie firmy geodezyjnej w innowacyjny system do 
śledzenia przebiegu instalacji podziemnych. 

Osoby które wyłączyły się z oceny 

operacji w wyniku powiązania z 

wnioskodawcą (imię i nazwisko): 

-- 

Liczba osób biorących udział w 

ocenie (wypełniono rejestr 

interesu operacja): 

10 

Ocena operacji na podstawie karty oceny wstępnej 



Wniosek przeszedł ocenę wstępną (tak/nie): 

tak 
 

Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 

Liczba punktów uzyskanych przez operację: 

32 pkt. (tj. 68% ogólnej liczby 
punktów) 

 

27.  

 

Głosowano nad uchwałą: Uchwała nr 18/2022 z dnia 11.08.2022 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi 
Grodziskiej Leader w sprawie: uchwalenia listy operacji zgodnych z 
ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z 
LSR. 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 
(dla głosowania ma zastosowanie rejestr interesu 
ogólny wypełniony na początku posiedzenia) 

10 

Uchwałę podjęto jednomyślnie 

 

28.  

Operacje 1/RD/2/2022, 3/RD/2/2022 i 5/RD/2/2022 uzyskały identyczną liczbę 
punktów. Na liście operacji wybranych przez LGD, zostaną one ułożone w następującej 
kolejności: 
 

 1/RD/2/2022, 
 3/RD/2/2022, 

 5/RD/2/2022. 

 

O kolejności ułożenia ww. wniosków zadecydowały zasady określone w Regulaminie 
Rady Stowarzyszenia.  
 

 

29. 

 

Głosowano nad uchwałą 
(dot. wniosku o numerze: 
1/RD/2/2022): 

Uchwała nr 19/2022 z dnia 11.08.2022 r. Rady Stowarzyszenia 
Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: wyboru operacji oraz ustalenia 
kwoty pomocy  



Osoby które wyłączyły się z głosowania nad 
operacją w wyniku powiązania z wnioskodawcą 
(imię i nazwisko): 

-- 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 
(dla głosowania ma zastosowanie wypełniony 
wcześniej rejestr interesu operacja) 

10 

Uchwałę podjęto jednomyślnie 

  

30.  

 

Głosowano nad uchwałą 
(dot. wniosku o numerze: 
2/RD/2/2022): 

Uchwała nr 20/2022 z dnia 11.08.2022 r. Rady Stowarzyszenia 
Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: wyboru operacji oraz ustalenia 
kwoty pomocy  

Osoby które wyłączyły się z głosowania nad 
operacją w wyniku powiązania z wnioskodawcą 
(imię i nazwisko): 

-- 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 
(dla głosowania ma zastosowanie wypełniony 
wcześniej rejestr interesu operacja) 

10 

Uchwałę podjęto jednomyślnie 

 

31. 

 

Głosowano nad uchwałą 
(dot. wniosku o numerze: 
3/RD/2/2022): 

Uchwała nr 21/2022 z dnia 11.08.2022 r. Rady Stowarzyszenia 
Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: wyboru operacji oraz ustalenia 
kwoty pomocy  

Osoby które wyłączyły się z głosowania nad 
operacją w wyniku powiązania z wnioskodawcą 
(imię i nazwisko): 

-- 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 
(dla głosowania ma zastosowanie wypełniony 
wcześniej rejestr interesu operacja) 

10 



Uchwałę podjęto jednomyślnie 

 

 

32. 

 

Głosowano nad uchwałą 
(dot. wniosku o numerze: 
4/RD/2/2022): 

Uchwała nr 22/2022 z dnia 11.08.2022 r. Rady Stowarzyszenia 
Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: wyboru operacji oraz ustalenia 
kwoty pomocy  

Osoby które wyłączyły się z głosowania nad 
operacją w wyniku powiązania z wnioskodawcą 
(imię i nazwisko): 

-- 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 
(dla głosowania ma zastosowanie wypełniony 
wcześniej rejestr interesu operacja) 

10 

Uchwałę podjęto jednomyślnie 

 

33. 

 

Głosowano nad uchwałą 
(dot. wniosku o numerze: 
5/RD/2/2022): 

Uchwała nr 23/2022 z dnia 11.08.2022 r. Rady Stowarzyszenia 
Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: wyboru operacji oraz ustalenia 
kwoty pomocy  

Osoby które wyłączyły się z głosowania nad 
operacją w wyniku powiązania z wnioskodawcą 
(imię i nazwisko): 

-- 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 
(dla głosowania ma zastosowanie wypełniony 
wcześniej rejestr interesu operacja) 

10 

Uchwałę podjęto jednomyślnie 

 

34. 

 



Głosowano nad uchwałą: 
 

Uchwała 24/2022 z dnia 11.08.022 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi 
Grodziskiej Leader w sprawie: uchwalenia listy operacji wybranych 
przez LGD. 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 
(dla głosowania ma zastosowanie rejestr interesu 
ogólny wypełniony na początku posiedzenia) 

10 

Uchwałę podjęto jednomyślnie 

 

35. 

 

Indywidualne oznaczenie sprawy 

nadane przez LGD: 

1/PD/2/2022 

Nazwa wnioskodawcy: Natalia Kowalska 

Tytuł projektu: Otwarcie przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w 
zakresie usług księgowo-kadrowych z dojazdem do klienta 
wraz z wykorzystaniem innowacyjnego oprogramowania 
umożliwiającego skanowanie faktur do programu 
księgowego. 

Osoby które wyłączyły się z oceny 

operacji w wyniku powiązania z 

wnioskodawcą (imię i nazwisko): 

-- 

Liczba osób biorących udział w 

ocenie (wypełniono rejestr 

interesu operacja): 

10 

Ocena operacji na podstawie karty oceny wstępnej 

Wniosek przeszedł ocenę wstępną (tak/nie): 

tak 
 

Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 



Liczba punktów uzyskanych przez operację: 

28 pkt. (tj. 73 % ogólnej liczby 
punktów) 

 

 

 

 

 

36. 

 

Indywidualne oznaczenie sprawy 

nadane przez LGD: 

2/PD/2/2022 

Nazwa wnioskodawcy: Laura Kmieć 

Tytuł projektu: Otwarcie przedsiębiorstwa oferującego mobilną usługę 
projektowania wnętrz wykorzystując innowacyjną 
technologię Smart Home. 

Osoby które wyłączyły się z oceny 

operacji w wyniku powiązania z 

wnioskodawcą (imię i nazwisko): 

Piotr Halasz 

Liczba osób biorących udział w 

ocenie (wypełniono rejestr 

interesu operacja): 

9 

Ocena operacji na podstawie karty oceny wstępnej 

Wniosek przeszedł ocenę wstępną (tak/nie): 

tak 
 

Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 

Liczba punktów uzyskanych przez operację: 

27 pkt. (tj. 71% ogólnej liczby 
punktów) 

 



 
37. 

 
Głosowano nad uchwałą: Uchwała nr 25/2022 z dnia 11.08.2022 r. Rady Stowarzyszenia Ziemi 

Grodziskiej Leader w sprawie: uchwalenia listy operacji zgodnych z 
ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z 
LSR. 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 
(dla głosowania ma zastosowanie rejestr interesu 
ogólny wypełniony na początku posiedzenia) 

10 

Uchwałę podjęto jednomyślnie 

 
38. 

 
Głosowano nad uchwałą 
(dot. wniosku o numerze: 
1/PD/2/2022): 

Uchwała nr 26/2022 z dnia 11.08.2022 r. Rady Stowarzyszenia 
Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: wyboru operacji oraz ustalenia 
kwoty pomocy  

Osoby które wyłączyły się z głosowania nad 
operacją w wyniku powiązania z wnioskodawcą 
(imię i nazwisko): 

-- 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 
(dla głosowania ma zastosowanie wypełniony 
wcześniej rejestr interesu operacja) 

10 

Uchwałę podjęto jednomyślnie 

 
 

39.  
 

Głosowano nad uchwałą 
(dot. wniosku o numerze: 
2/PD/2/2022): 

Uchwała nr 27/2022 z dnia 11.08.2022 r. Rady Stowarzyszenia 
Ziemi Grodziskiej Leader w sprawie: wyboru operacji oraz ustalenia 
kwoty pomocy  

Osoby które wyłączyły się z głosowania nad 
operacją w wyniku powiązania z wnioskodawcą 
(imię i nazwisko): 

Piotr Halasz 

Liczba osób biorących udział w głosowaniu: 
(dla głosowania ma zastosowanie wypełniony 
wcześniej rejestr interesu operacja) 

9 



Uchwałę podjęto jednomyślnie 

 


