
PROTOKÓŁ 

 

z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” 

z dnia 18.VII.2017 r. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

17 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 

2. Podjęcie Uchwał w sprawie rozpatrzenia protestów 

3. Sprawy różne 

4. Zakończenie obrad 

 

Porządek obrad przyjęto bez uwag. 

 

Ad.2. Podjęcie Uchwał w sprawie rozpatrzenia protestów: 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że na sali jest quorum – 17 osób obecnych z 34 osobowego składu 

Rady LGD „RW” przy czym wśród obecnych: 5 osób z sektora społecznego, 6 osób z sektora 

publicznego, 5 osób reprezentujące mieszkańców i 1 osoba z sektora gospodarczego. 

 

Przedstawiono 2 uchwały dotyczące rozpatrzenia protestów do uchwał w sprawie wyboru 

projektów do realizacji i finansowania złożonych w ramach Naboru nr 2/2017 na Rozwój 

działalności gospodarczej, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. 

CEL OGÓLNY 1.  Lokalna i społeczna przedsiębiorczość wykorzystująca Lokalne Rynki, Poten-

cjał i Zasoby  

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. Rozwój lokalnej innowacyjnej przedsiębiorczości 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2: STAWIAM NA ROZWÓJ NA RÓWNINIE WOŁOMIŃSKIEJ 

Termin naboru:  14.IV.2017 – 28.IV.2017 

Limit środków dostępnych w naborze – 1 440 000,00 zł, Zakres tematyczny określony jest w § 2 ust 

1 pkt. 2 (lit. c) rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. rozwoju przedsiębiorczości na 

obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: roz-

wijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w 

zakresie określonym w lit. c. Beneficjenci ubiegający się o wsparcie określeni są w Rozporządzeniu 

MRiRW z dnia 24 września 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.).                                                                                                                                       

Kwota dofinansowania dla jednej operacji – Refundacja – dla operacji rozwijającej działalność go-

spodarczą. Dla jednej operacji kwota dofinansowania wynosi od 50 000,00 zł do 200 000,00 zł; 

stanowiących 70% kosztów kwalifikowanych. 

Przedsięwzięcie skierowane również do osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy. 

Liczba rozpatrzonych protestów – 2. 

   Na wstępie posiedzenia Rady LGD rozpoczęło się głosowanie nad podjęciem uchwał w sprawie 

rozpatrzenia protestów: 

1. Uchwała nr III/64/2017 w sprawie rozpatrzenia protestu do uchwały w/s wyboru do fi-

nansowania i realizacji w ramach LSR wniosku nr 96/2017 złożonego przez: 

 

 



Lp. 
Imię i nazwisko 
beneficjenta,  

Nr identyfikacyj-
ny, NIP 

Tytuł operacji 
Miejsce realizacji 
operacji  

Nr wnio-
sku  

2. Sylwester Prus 
nr identyfikacyj-
ny 072189023, 
NIP 7621869755 

Podniesienie konkuren-
cyjności i wzrost zatrud-
nienia Mechanika Po-
jazdowa- Sylwester Prus 
poprzez wyposażenie 
Stacji Kontroli Pojazdów 

ul. Wyszkowska, 
07-205 Rząśnik 

96/2017 

 

 

W ocenie Rady LGD "RW" protest należy odrzucić jako częściowo bezpodstawny, 

częściowo przyjąć. Operacja nie wpływa na poprawę stanu środowiska naturalnego lub 

klimatu, nie zapewnia zintegrowania. W wyniku zmian oceny w ramach kryteriów, ustala się 

średnią 26,27. Po dokonanej autokontroli przez Radę LGD nowa średnia nie wpływa na 

zmianę listy projektów wybranych i projekt zostaje dalej na liście projektów rezerwowych. 

 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: jednogłośnie, 17 głosami za. 

Nikt nie wykluczył się z głosowania. 

 

 

 

2. Uchwała nr III/65/2017 w sprawie rozpatrzenia protestu do uchwały w/s wyboru do fi-

nansowania i realizacji w ramach LSR wniosku nr 115/2017 złożonego przez: 

 

Lp. 
Imię i nazwisko 
beneficjenta,  

Nr identyfikacyj-
ny, NIP 

Tytuł operacji 
Miejsce realizacji 
operacji  

Nr wnio-
sku  

1. Poktel Piotr Oksztel 
nr identyfikacyjny 
071835972 

Technologia Gpon- nowa 
jakość życia mieszkańców 
obszaru LSR 

ul. Warszawska 4, 
05-240 Tłuszcz 

115/2017 

 

Protest uznano za nieskuteczny i pozostawiono bez rozpatrzenia ponieważ wpłynął po 

terminie. 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym: jednogłośnie, 17 głosami za. 

Nikt nie wykluczył się z głosowania. 

 

Ad. 3. Sprawy różne 

W sprawach różnych omawiano sprawy związane z funkcjonowaniem LGD. 

 

Ad. 4. Zakończenie obrad 

Przewodniczący Rady podziękował zebranym za udział w posiedzeniu i zamknął obrady. 

 

Przewodniczący Rady                                                                                       Protokołował  

Janusz T. Czarnogórski                                                                                     Rafał Rozpara                                                                                                                                                                                                    

 

 

 


