
PROTOKÓŁ 

 

z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” 

z dnia 7 czerwca 2017r. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

26 członków Rady LGD „RW” - lista obecności w załączeniu 

Prezes LGD „RW” – Rafał Rozpara 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady LGD „RW” Janusz Tomasz Czarnogórski, który 

przeczytał porządek obrad: 

 

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad 

Podsumowanie oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru Nr 2/2017 

ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, który trwał od dnia 14 kwietnia 

do dnia 28 kwietnia 2017 r. 

            PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2: STAWIAM NA ROZWÓJ NA RÓWNINIE WOŁOMIŃSKIEJ 

            Cel ogólny 1. LOKALNA I SPOŁECZNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WYKORZYSTU 

            JĄCA LOKALNE RYNKI POTENCJAŁY I ZASOBY  

            Cel szczegółowy 1.1. ROZWÓJ LOKALNEJ INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

2. Podjęcie Uchwał w sprawie wyboru projektów do realizacji i finansowania 

3. Sprawy różne 

4. Zakończenie obrad 

 

Ad. 2. Rafał Rozpara – Prezes Zarządu LGD „RW” omówił przebieg oceny dokonanej przez Radę 

LGD „RW”. Poinformował, że do dofinansowania – w ramach dostępnego limitu środków może 

zakwalifikować się 8 projektów.  

Ad.3. Podjęcie Uchwał w sprawach: 

 wyboru projektów do realizacji i finansowania 

 podjęcia decyzji o ostatecznym kształcie listy wybranych projektów 

    Prowadzący spotkanie Janusz Tomasz Czarnogórski stwierdził, że na sali jest quorum – 26 osób 

obecnych z 34 osobowego składu Rady LGD „RW” przy czym obecnych 12 osób z sektora 

społecznego, 6 osób z sektora publicznego, 6 osób reprezentujących mieszkańców  i 2 osoby z 

sektora gospodarczego. 

Podjęto 31 uchwał dotyczących wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach LSR 

LGD „Równiny Wołomińskiej” wniosków złożonych w ramach naboru Nr 2/2017 

ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, który trwał od dnia 14 kwietnia 

do dnia 28 kwietnia 2017 r.  

Ad. 3. Głosowanie nad podjęciem uchwał w sprawie wyboru projektów do realizacji i finansowania 

: 

1. Uchwała nr II/25/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 94/2017 złożonego przez High Heels 

Office Małgorzata Wojtyńska o nazwie „Rozwój działalności gospodarczej poprzez 

wprowadzenie innowacyjnych usług – „e-sekretariat” oraz portal pracy”. Operacja 

wybrania do dofinansowania lecz nie mieści się w limicie środków wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu 

jawnym.  Za przyjęciem uchwały głosowało 26 osób (jednogłośnie).  

 

2. Uchwała nr II/26/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 95/2017 złożonego przez TM 

TRANSPORT Tomasz Grodzki Monika Grodzka Spółka Jawna o nazwie „Wzrost 

konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wyposażenie hali napraw oraz wzrost 



zatrudnienia”. Operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o 

naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 26 osób (jednogłośnie). 

 

3. Uchwała nr II/27/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 96/2017 złożonego przez Sylwestra 

Prus o nazwie „Podniesienie konkurencyjności i wzrost zatrudnienia Mechanika 

Pojazdowa -Sylwester Prus”. Operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu 

jawnym. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 osób (jednogłośnie).  

 

4. Uchwała nr II/28/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 97/2017 złożonego przez Marcina Okła 

o nazwie Rozwój usług firmy ECO Myjnie Marcin Okła dzięki zakupowi 

specjalistycznego ekologicznego wyposażenia celem utrzymania konkurencyjności 

firmy szansą na rozwój gospodarczy oraz powstania nowych miejsc pracy na obszarze 

LGD Równina Wołomińska”. Operacja mieści się w limicie środków wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu 

jawnym. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 osób (jednogłośnie). 

 

 

5. Uchwała nr II/29/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 99/2017 złożonego przez PPHU 

„ANDORIA” Bala Anna Małgorzata o nazwie „Uzupełnienie parku maszynowego w 

innowacyjne wyposażenie dla warsztatu mechaniki samochodowej oraz maszyn i 

narzędzi rolniczych „ANDORIA””. Operacja nie mieści się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Uchwałę podjęto 

w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 osób (jednogłośnie). 

 

6. Uchwała nr II/30/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 100/2017 złożonego przez Jacka 

Miszczuka o nazwie „Zautomatyzowanie procesu produkcji Firmy Budowlano-

Usługowej Jacek Miszczuk szansą na rozwój przedsiębiorstwa i podniesienie jego 

konkurencyjności”. Operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu 

o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 26 osób (jednogłośnie). 

 

7. Uchwała nr II/31/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 101/2017 złożonego przez Pawła 

Trętowskiego o nazwie „Modernizacja i wzrost konkurencyjności firmy PAWEX Paweł 

Trętowski poprzez zakup nowego środka trwałego – kruszarki”. Operacja nie mieści się 

w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 osób 

(jednogłośnie). 

 

8. Uchwała nr II/32/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 102/2017 złożonego przez Zakład 

Ogólnobudowlany Jarzy i Wojciech Kuchta S.C.. Operacja mieści się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Uchwałę podjęto 

w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 osób (jednogłośnie). 

 

9. Uchwała nr II/33/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 



LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 103/2017 złożonego przez „Buy - 

Media Cygów” Jerzy Kieś. Nie wybiera się operacji do finansowania. 

 

Projekt nie spełnia warunków weryfikacji wstępnej poprzez niespełnienie warunku nr 4 

(operacja nie zakłada utworzenia miejsca pracy). Uchwałę podjęto w głosowaniu 

jawnym. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 osób (jednogłośnie). 

 

10. Uchwała nr II/34/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 104/2017 złożonego przez Mirosława 

Czerwińskiego o nazwie „Budowa ekologicznych samowystarczalnych energetycznie 

budynków”.  Operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o 

naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 26 osób (jednogłośnie). 

 

11. Uchwała nr II/35/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 105/2017 złożonego przez Marlenę 

Augustyniak o nazwie „Uzyskanie dodatkowego dochodu z działalności gospodarczej 

oraz integracji społecznej na terenie LGD”. Operacja mieści się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Uchwałę podjęto 

w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 osób (jednogłośnie). 

 

12. Uchwała nr II/36/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 106/2017 złożonego przez Miodzio-Bar 

Beata Suchenek o nazwie „Rozwój przedsiębiorstwa Miodzio - Bar Beata Suchenek 

poprzez zakup urządzeń do nowego lokalu gastronomicznego. Operacja mieści się w 

limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 osób 

(jednogłośnie). 

 

13. Uchwała nr II/37/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 107/2017 złożonego przez ZPD 

Sebastian Dańczyszyn o nazwie „Uruchomienie linii produkcyjnej do wytwarzania 

ekologicznego opału z odpadów drzewnych - Pellet”. Operacja nie mieści się w limicie 

środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Uchwałę 

podjęto w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 osób 

(jednogłośnie). 

 

 

14. Uchwała nr II/38/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 108/2017 złożonego przez PPHU 

GARDENIA Mariusz Marcin Ponichtera o nazwie „Serwis internetowy „Program 

Diety””. Operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

wniosków o udzielenie wsparcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 26 osób (jednogłośnie). 

 

15. Uchwała nr II/39/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 109/2017 złożonego przez Stanisława 

Godleś o nazwie „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie 

nowej usługi oraz wzrost zatrudnienia”. Operacja nie mieści się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Uchwałę podjęto 

w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 osób (jednogłośnie). 

 



16. Uchwała nr II/40/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 110/2017 złożonego przez PHU IWON 

Bożena Wiśniewska o nazwie „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa PHU 

IWON Bożena Wiśniewska poprzez zakup koparko-ładowarki”. Operacja nie mieści się 

w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 osób 

(jednogłośnie). 

 

17. Uchwała nr II/41/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 111/2017 złożonego przez 

„CZYSTOŚĆ BIS S.C. Jerzy Szpański, Justyna Oleksiak, Małgorzata Szpańska o 

nazwie „Rozwój usług Przedsiębiorstwa Czystość BIS S.C. Jerzy Szpański, Justyna 

Oleksiak, Małgorzata Szpańska dzięki zakupowi specjalistycznego przesiewacza 

mobilnego celem utrzymania konkurencyjności firmy szansą na rozwój gospodarczy 

oraz powstanie nowych miejsc pracy na obszarze LGD Równina Wołomińska”. Projekt 

nie spełnia warunków weryfikacji wstępnej poprzez nie spełnienie warunku nr 3 i 4 (za 

wysoka wnioskowana kwota pomocy, która wynosi 300 000,00 zł. LGD ogłosiła nabór, 

w którym maksymalna wnioskowana kwota nie może być wyższa niż 200 000,00 zł.).  

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 osób 

(jednogłośnie). 

 

 

18. Uchwała nr II/42/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 112/2017 złożonego przez P.H.U. 

AUTO-STARTER Turowska Anna o nazwie „Mobilne usługi samochodowe w zakresie 

wykręcania, wymiany urwanych świec żarowych i wtryskiwaczy w maszynach 

rolniczych i samochodach”. Operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu 

jawnym. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 osób (jednogłośnie). 

 

19. Uchwała nr II/43/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 113/2017 złożonego przez Biuro 

Rachunkowe MBS Monika Sikora o nazwie „Rozwój działalności gospodarczej poprzez 

rozwój biura rachunkowego i wprowadzenie innowacyjnego systemu finansowo-

księgowego”. Operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o 

naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 26 osób (jednogłośnie). 

 

20. Uchwała nr II/44/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 114/2017 złożonego przez 

MALINOWSKI & PARTNERS Bogdan Malinowski o nazwie „Rozwój działalności 

gospodarczej na obszarach wiejskich poprzez wprowadzenie innowacyjnej usługi 

szkoleniowej”. Operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o 

naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 26 osób (jednogłośnie). 

 

21. Uchwała nr II/45/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 115/2017 złożonego przez Poktel Piotr 

Oksztel o nazwie „Technologia Gpon-nowa jakość życia mieszkańców obszaru LSR”. 

Projekt nie spełnia warunków weryfikacji wstępnej Części B.2 poprzez nie spełnienie 

warunku nr 7b (Beneficjent nie posiada zasobów do realizacji danej operacji w tym 

lokalu. Do wniosku nie dołączono aktu własności ani zgody właściciela na 



użyczenie/wynajem lokalu pod adresem podanym we wniosku).  Uchwałę podjęto w 

głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 osób (jednogłośnie). 

 

22. Uchwała nr II/46/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 116/2017 złożonego przez Zygmunt 

Gierej Z. i D. Opiekuńczo-Leczniczy w Kamieńczyku o nazwie „Stawiam na rozwój na 

równinie Wołomińskiej”. Projekt nie spełnia warunków weryfikacji wstępnej poprzez 

nie spełnienie warunku nr 2 i 5. (Wniosek wypełniony ręcznie na złym formularzu, nie 

zostały dostarczone stosowne dokumenty. Wersja elektroniczna to skan wersji 

papierowej). Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały głosowało 

26 osób (jednogłośnie). 

 

23. Uchwała nr II/47/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 117/2017 złożonego przez 

Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe BEST-BUD Tomasz Kalbarczyk o nazwie 

„Rozwinięcie działalności firmy Przedsiębiorstwo Handlowe BEST-BUD Tomasz 

Kalbarczyk o oferowanie kompleksowych usług remontowo-budowlanych oraz 

instalacyjnych z zastosowaniem nowych technologii”. Operacja nie mieści się w limicie 

środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Uchwałę 

podjęto w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 osób 

(jednogłośnie). 

 

24. Uchwała nr II/48/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 118/2017 złożonego przez Mirosław 

Sałański Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, Eksport-Import 

„MIREX”” o nazwie „Wykonanie instalacji rekuperacji, fotowoltanicznej, elektrycznej, 

hydraulicznej oraz pompy cieplnej w budynku garażowo-magazynowo-biurowym w 

Duczkach gmina Wołomin w celu poszerzenia świadczonych usług oraz wzmocnienia 

pozycji firmy na rynku”. Operacja mieści się w limicie środków wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu 

jawnym. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 osób (jednogłośnie). 

 

25. Uchwała nr II/49/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 119/2017 złożonego przez Piekarnia-

Cukiernia Jadowska Mirosław-Laska o nazwie „Rozwój działalności gospodarczej 

poprzez zakup nowoczesnego pieca cyklotermicznego”. Operacja mieści się w limicie 

środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. Uchwałę 

podjęto w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 osób 

(jednogłośnie). 

 

26. Uchwała nr II/50/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 120/2017 złożonego przez Piłczyński 

Art. Marcin Piłczyński o nazwie „Rozwój działalności gospodarczej w zakresie 

lakierowania proszkowego poprzez zakup urządzeń oraz wyposażenia biura”. Operacja 

mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o 

udzielenie wsparcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 26 osób (jednogłośnie).  

 

27. Uchwała nr II/51/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 121/2017 złożonego przez S&S 

Piłczyński Piotr Piotr Piłczyński o nazwie „Rozwój działalności gospodarczej w zakresie 

wykonywania konstrukcji stalowych oraz elementów stalowych małej architektury 



poprzez zakup innowacyjnych urządzeń oraz wyposażenia biura”. Operacja mieści się w 

limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 osób 

(jednogłośnie). 

 

28. Uchwała nr II/52/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 122/2017 złożonego przez Bracia 

Pietrzak Spółka Jawna o nazwie „Rozwój działalności cateringowej”. Projekt nie spełnia 

warunków weryfikacji wstępnej poprzez nie spełnienie warunku nr 3 i 6 (Do wniosku 

nie złożono płyty CD z wersją elektroniczną wniosku). Uchwałę podjęto w głosowaniu 

jawnym. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 osób (jednogłośnie). 

 

29. Uchwała nr II/53/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 123/2017 złożonego przez NJ-PLAST 

Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością o nazwie „Wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstwa NJ-PLAST poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”. Projekt nie 

spełnia warunków weryfikacji wstępnej poprzez niespełnienie warunku nr 3. (brak 

spełnienia kryterium, że wniosek i biznesplan powinny być złożone na płycie CD. Płyta 

nie zawiera nagrania Oświadczenie o zgodności wersji papierowej z wersją 

elektroniczną nie jest zgodne z prawdą). Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 26 osób (jednogłośnie). 

 

30. Uchwała nr II/54/2017 w sprawie wyboru operacji do finansowania i realizacji w ramach 

LSR LGD „Równiny Wołomińskiej” projektu nr 124/2017 złożonego przez Apps 

Development Dawid Leśniakiewicz o nazwie „Numeryczne wspomaganie procesu 

projektowania systemów bezpieczeństwa pożarowego w obiektach budowlanych”. 

Operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

wniosków o udzielenie wsparcia. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za 

przyjęciem uchwały głosowało 26 osób (jednogłośnie). 

 

5. Uchwała nr II/55/2017 w sprawie wyboru operacji do realizacji w ramach LSR LGD 

„Równiny Wołomińskiej” oraz podjęcia decyzji o ostatecznym kształcie listy wybranych 

projektów. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za przyjęciem uchwały głosowało 26 

osób (jednogłośnie).. 

Ad. 3. Sprawy różne 

W sprawach różnych Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z dużą ilością złożonych 

wniosków z których znacząca część, mimo zakwalifikowania się do dofinansowania nie znalazła się 

na liście do dofinansowania gdyż limit środków nie wystarczył aby dofinansować wszystkie 

wnioski spełniające kryteria a tylko te z najwyższą ilością punktów należy liczyć się z odwołaniami 

od decyzji rady co skutkować będzie kolejnym posiedzeniem rady, która zajmie się złożonymi 

odwołaniami. 

 

Ad. 4. Zakończenie obrad 

Przewodniczący Rady p. Janusz Tomasz Czarnogórski podziękował zebranym za udział w 

posiedzeniu i zamknął obrady. 

 

Przewodniczący Rady                                                                                               Protokołowała 

                                      Sekretarz Rady 

     Teresa Urbanowska 

                                                                                                                                                                                                    

 

 



 


