
Protokół z Posiedzenia Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze z dnia  

13 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych na POP wniosków o powierzenie 

grantu w przedsięwzięciu Aktywna Wieś, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze 

wniosków nr 1/2018/G, termin naboru: 19.04. – 08.05.2018 r. 

Rada Stowarzyszenia LGD – Przyjazne Mazowsze na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2018 r. podjęła 

decyzję w sprawie przyjęcia Listy Wniosków do finansowania oraz zatwierdzenia kwoty wsparcia,  

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, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie: projektów grantowych- 

przedsięwzięcie Aktywna Wieś oraz zatwierdziła operację własną 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, która 

odpowiada warunkom przyznania pomocy w zakresie: promowania obszaru objętego LSR, w tym 

produktów lub usług lokalnych, przedsięwzięcie Marka Przyjazne Mazowsze. 

 

Zebranych powitała Pani Danuta Kucińska – Prezes Zarządu, podziękowała członkom Rady za 

przybycie. Na podstawie podpisów na liście obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu 

Przewodniczący Rady Pan Leonard Napiórkowski zatwierdził kworum zebrania. Spośród 15 członków 

na posiedzenie przybyło 12 osób (w tym 3 osoby z sektora publicznego). Następnie przedstawił 

porządek obrad stanowiący etap III oceny wniosków - posiedzenie Rady, który obejmował:  

1. Przedstawienie listy oceny wniosków sporządzonej w oparciu o indywidualne oceny na POP.  

2. Podjęcie Uchwały Nr VI/1/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.  

3. Podjęcie Uchwał nr VI/2-6/2018 w sprawie wyboru operacji oraz kwoty wsparcia wraz  

z uzasadnieniem oceny i kwoty wsparcia oraz podaniem liczby przyznanych punktów.  

4. Podjęcie Uchwały Nr VI/7/2018 w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do 

dofinansowania mieszczących się w limicie środków (lista wniosków wybranych). 

5. Podjęcie Uchwały Nr VI/8/2018 w sprawie zatwierdzenia operacji własnej   

6. Podjęcie uchwały nr 6/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku beneficjenta. 

Porządek obrad został przegłosowany i zaakceptowany. Następnie pracownica biura przedstawiła 

listę wniosków zgodnych z LSR.  

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały nr VI/1/2018 o zatwierdzeniu list operacji, zgodnych  

z ogłoszeniem o naborze wniosków i zgodnych z LSR i przystąpiono do glosowania. Za przyjęciem 

uchwały było 12 osób, głosów przeciwnych i wstrzymujący nie było. W następnej kolejności 

przedstawiono listę rankingową wniosków na podstawie kart oceny na POP. Przystąpiono do 

przegłosowania uchwał zatwierdzających kwoty wsparcia dla każdego wniosku.  

Uchwała nr VI/2/2018 do wniosku nr 1/AW/2018/G/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 12 

osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób  

Uchwała nr VI/3/2018 do wniosku nr 2/AW/2018/G/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 12 

osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób  

Uchwała nr VI/4/2018 do wniosku nr 3/AW/2018/G/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 12 

osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 0 osób  

Uchwała nr VI/5/2018 do wniosku nr 4/AW/2018/G/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 11 

osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączyła się – 1 osoba, Pan Mariusz Godlewski  



Uchwała nr VI/6/2018 do wniosku nr 5/AW/2018/G/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 11 

osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączyła się 1 osoba, Pani Magdalena 

Poświata.  

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr VI/7/2018 w sprawie zatwierdzenia listy 

wniosków wybranych (wnioski, które mieszczą się w limicie środków). Lista została przegłosowana, za 

jej zatwierdzeniem było 12 radnych. Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 

VI/8/2018 w sprawie zatwierdzenia operacji własnej.  Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 10 osób, 

przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączyły się – 2 osoby, Pan Leonard Napiórkowski i 

Pan Mariusz Godlewski. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę nr 6/2018 w sprawie zaopiniowania wniosku 

beneficjenta (OSP Podmarszczyn) dotyczącego wysokości otrzymanej dotacji. Za zatwierdzeniem 

uchwały głosowało 12 osób, przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączyły się – 0 osoby. 

Na zakończenie Pan Leonard Napiórkowski, przewodniczący Rady podziękował zebranym za pracę 

nad oceną wniosków. Następnie głos zabrała pani Danuta Kucińska, Prezes LGD, która podziękowała 

członkom Rady za przybycie oraz pracownikom za organizację posiedzenia.  
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