
Protokół z Posiedzenia Rady Decyzyjnej 

Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze 

z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia kwoty wsparcia dla każdej operacji oraz listy 

ocenionych na POP wniosków o przyznanie pomocy,  złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o 

naborze wniosków nr 1/2016 oraz nr 4/2016, termin naboru: 04.10 – 17.10.2016 r. 

 

LGD na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2016 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: Rozwój przedsiębiorczości i podejmowanie 

działalności gospodarczej przedsięwzięcie: Firma z pomysłem oraz w zakresie Zachowanie 

dziedzictwa lokalnego, przedsięwzięcie - Skarby Przyjaznego Mazowsza. 

Zebranych powitała Pani Małgorzata Najechalska – Prezes Zarządu, podziękowała członkom 

Rady za przybycie. Na podstawie podpisów na liście obecności stanowiącej załącznik nr do niniejszego 

protokołu Przewodniczący Rady zatwierdził kworum zebrania. Spośród 15 członków na posiedzenie 

przybyło 13 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 I/01/2016 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niespełniających 

wymogów formalnych oraz listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków i zgodnych 

z LSR 

3.       Omówienie, ustalenie i zatwierdzenie kwoty wsparcia indywidualnie dla każdego wniosku na 

liście rankingowej 

 4.       Podjęcie Uchwał I/2-27/2016 w sprawie wyboru wniosków oraz kwoty wsparcia wraz z 

uzasadnieniem oceny i kwoty wsparcia oraz podaniem liczby przyznanych punktów   

5.      Podjęcie  Uchwały Nr I/28/2016 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków wybranych do 

dofinansowania mieszczących się w limicie i poza limitem środków (lista wniosków wybranych) 

6.        Podjęcie Uchwały Nr I/29/2016 w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niewybranych 

(wnioski, które nie spełniły minimum punktowego) 

7.  Kwestie prawne, formalne, wnioski i zapytania 

Porządek obrad został przegłosowany i zaakceptowany. Następnie pracownicy biura 

przedstawili listę wniosków, które nie przeszły pozytywnie oceny formalnej w zakresie: Rozwój 

przedsiębiorczości i podejmowanie działalności gospodarczej przedsięwzięcie: Firma z pomysłem oraz 

listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz zgodnych z LSR. Przewodniczący Rady 

odczytał treść uchwały nr I o zatwierdzeniu list wniosków, które nie przeszły oceny formalnej i 

zgodnych z ogłoszeniem naboru oraz z LSR i przystąpiono do glosowania. Za przyjęciem uchwały było 

13 osób, głosów przeciwnych i wstrzymujący nie było W następnej kolejności przedstawiono listę 

rankingową wniosków na podstawie kart oceny na POP. Przewodniczący zaproponował omówienie i 

ustalenie kwot wsparcia dla każdego projektu. Do wniosku Nr 2/FP/2016/I zawnioskowano o zmianę 

kwoty wsparcia ze względu na nieprawidłowo ujętą kwotę we wniosku. W związku z tym 

przystąpiono do przegłosowania uchwał zatwierdzających kwoty wsparcia dla każdego wniosku.   

Uchwała nr  I/02/2016 do wniosku nr 27/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 osób, 

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



Uchwała nr  I/03/2016 do wniosku nr 19/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 osób, 

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

Uchwała nr  I/04/2016 do wniosku nr 20/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 osób, 

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

Uchwała nr  I/05/2016 do wniosku nr 15/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 osób, 

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

Uchwała nr  I/06/2016 do wniosku nr 7/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 osób, 

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

Uchwała nr  I/07/2016 do wniosku nr 24/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 osób, 

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

Uchwała nr  I/08/2016 do wniosku nr 23/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 12 osób, 

przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 1 osoba. Powód wyłączenia – 

jeden z członków rady jest i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia deklaracji poufności i 

bezstronności był związany stosunkiem pracy z podmiotem składającym wniosek o dofinansowanie 

będący przedmiotem oceny 

Uchwała nr  I/09/2016 do wniosku nr 9/FP/2016/I Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 12 osób, 

przeciw – 0 osób, wstrzymujących się – 0 osób, wyłączających się – 1 osoba. Powód wyłączenia -  

jeden z członków rady jest i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia deklaracji poufności i 

bezstronności był członkiem organów zarządzających i nadzorczych, wspólnikiem, udziałowcem lub 

akcjonariuszem podmiotu składającego wniosek o dofinansowanie będący przedmiotem oceny 

Uchwała nr  I/10/2016 do wniosku nr 6/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 osób, 

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

Uchwała nr  I/11/2016 do wniosku nr 8/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 osób, 

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

Uchwała nr  I/12/2016 do wniosku nr 16/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 osób, 

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

Uchwała nr  I/10/2016 do wniosku nr 6/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 osób, 

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

Uchwała nr  I/13/2016 do wniosku nr 17/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 osób, 

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

Uchwała nr  I/14/2016 do wniosku nr 4/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 osób, 

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

Uchwała nr  I/15/2016 do wniosku nr 3/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 osób, 

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

Uchwała nr  I/16/2016 do wniosku nr 29/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 osób, 

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

Uchwała nr  I/17/2016 do wniosku nr 28/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 osób, 

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

Uchwała nr  I/18/2016 do wniosku nr 5/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 osób, 

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

Uchwała nr  I/19/2016 do wniosku nr 2/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 osób, 

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

Uchwała nr  I/20/2016 do wniosku nr 1/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 osób, 

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



Uchwała nr  I/21/2016 do wniosku nr 11/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 osób, 

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

Uchwała nr  I/22/2016 do wniosku nr 18/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 12 osób, 

przeciw – 0 osób, wyłączających się – 1 osoba. Powód wyłączenia –  jeden z członków rady jest i w 

okresie roku poprzedzającego dzień złożenia deklaracji poufności i bezstronności był członkiem 

organów zarządzających i nadzorczych, wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem podmiotu 

składającego wniosek o dofinansowanie będący przedmiotem oceny 

Uchwała nr  I/23/2016 do wniosku nr 12/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 osób, 

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

Uchwała nr  I/24/2016 do wniosku nr 13/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 osób, 

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

Uchwała nr  I/25/2016 do wniosku nr 21/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 osób, 

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

Uchwała nr  I/26/2016 do wniosku nr 22/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 osób, 

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

Uchwała nr  I/27/2016 do wniosku nr 10/FP/2016/I - Za zatwierdzeniem uchwały głosowało 13 osób, 

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

Zgodnie z porządkiem obrad po odczytaniu uchwały przystąpiono do przegłosowania listy 

wniosków wybranych do dofinansowania mieszczących się w limicie i poza limitem środków. Za 

zatwierdzeniem uchwały  było 13 radnych, nikt nie był przeciw i się nie wstrzymał. Następnie 

Przewodniczący Rady odczytał uchwalę w sprawie zatwierdzenia listy wniosków niewybranych. Lista 

została przegłosowana, za jej zatwierdzeniem było 13 radnych. 

Następnie pracownicy biura przedstawili listy wniosków, które nie przeszły pozytywnie oceny 

formalnej oraz zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków i LSR w zakresie: Zachowanie 

dziedzictwa lokalnego, przedsięwzięcie - Skarby Przyjaznego Mazowsza. Przewodniczący Rady 

odczytał treść uchwały o zatwierdzeniu listy wniosków, które nie przeszły oceny formalnej oraz 

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

uchwały było 13 osób, głosów przeciwnych i wstrzymujący nie było. W następnej kolejności 

przedstawiono listę rankingową wniosków na podstawie kart oceny na POP. Przewodniczący 

zaproponował omówienie i ustalenie kwot wsparcia dla każdego projektu. Nikt z radnych nie wniósł 

propozycji zmiany kwoty wsparcia. W związku z tym przystąpiono do przegłosowania uchwał 

zatwierdzających kwotę wsparcia dla każdego wniosku. Za zatwierdzeniem uchwał dla 5 wniosków 

było 13 radnych, nikt się nie wstrzymał i nie był przeciw. Zgodnie z porządkiem obrad po odczytaniu 

uchwały przystąpiono do przegłosowania listy wniosków wybranych do dofinansowania, 

mieszczących się w limicie i poza limitem środków. Za zatwierdzeniem uchwały  było 13 radnych, nikt 

nie był przeciw i się nie wstrzymał.  

Na zakończenie Pan Leonard Napiórkowski, przewodniczący Rady podziękował zebranym za 

pracę nad oceną wniosków. Następnie głos zabrała pani Małgorzata Najechalska, Prezes LGD, która 

podziękowała członkom Rady za przybycie i przekazała informacje na temat kolejnego naboru 

wniosków. 

 

      

Protokół sporządziła: Danuta Kucińska                                       Przewodniczący Rady 

                                                                                                           Leonard Napiórkowski        


