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Protokół nr III/2017 

z posiedzenia Rady Decyzyjnej 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” 

w dniach 24-25 kwietnia 2017 roku 

 

ad.1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 

      W dniach 24 kwietnia 2017r. o godz. 10.00 oraz 25 kwietnia 2017r. o godz. 10.00 w Hali 

Widowiskowo-Sportowej „Gryf Arena” przy ul. Piłsudskiego 35 w Gryficach, odbyło się posiedzenie 

Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” w sprawie wyboru i ustalenia 

kwoty wsparcia dla operacji złożonych w ramach naboru nr 3/2017 w zakresie „Budowa lub 

przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 

kulturalnej”. Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Przemysław Kowalewski. Na 

podstawie listy obecności (w zał.) stwierdził, że w posiedzeniu Rady Decyzyjnej w dniu 24.04.2017 r. 

na regulaminowy skład 11 członków, uczestniczy 9 członków (nieobecna Anna Bielecka-Tyszer i 

Sławomir Nowak), co stanowi wymagane kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Wskazał, że zgodnie z Regulaminem Rady Decyzyjnej Sekretarz Rady, Pani Edyta Modzelewska 

sporządzi protokół z posiedzenia Rady. 

   W posiedzeniu uczestniczą pracownicy biura LGD – Beata Hryszel, Aleksandra  Szewczyk  i Lilia 

Przybysławska. 

    Przewodniczący poinformował, że w celu zagwarantowania spełnienia wymogu, aby: 

 wśród członków biorących udział w posiedzeniu ani władze publiczne, ani żadna  

pojedyncza grupa interesu nie posiadała więcej  niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji 

zgodnie z  32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1303/2013, 

 co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziła od partnerów   

niebędących instytucjami publicznymi zgodnie a art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia 1303/2013 

Rady, 

oraz w celu zapewnienia wyboru operacji bez dominacji jakiejkolwiek grupy interesu, zachowania 

bezstronności i unikania konfliktu interesu, przy ocenie i wyborze każdego wniosku, będzie 

dokonywał analizy złożonych przez poszczególnych członków rejestrów interesów członków rady.    

ad.2. Przyjęcie porządku obrad. 

    Przewodniczący przedstawił projekt porządku posiedzenia (w zał.), wniosków nie zgłoszono. Po 

stwierdzeniu  kworum, przystąpiono do realizacji  porządku posiedzenia: 
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ad.1) – ad.5) 

   Przewodniczący zapoznał obecnych z wykazem złożonych wniosków i poinformował, że wnioski 

będą rozpatrywane według liczby porządkowej w rejestrze, przy czym 4 wnioski zostały wycofane, 

wniosek numer 1, 2, 7, 15. 

                                                                                                                     

Indywidualne 

oznaczenie/ 

znak sprawy 

Wnioskodawca Tytuł operacji 

Koszty 

kwalifikowalne 

operacji 

(PLN) 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

[zł] 

01/3/INF/2017 

Gmina Brojce 

wniosek 

wycofany               

w dniu 17-03-

2017 

Modernizacja ławek na 

stadionie piłkarskim 

przy ul. Długiej 

44 000,00 

 
25 452,00 

02/3/INF/2017 

Gmina Brojce 

wniosek 

wycofany               

w dniu 17-03-

2017 

Zwiększenie 

efektywności 

energetycznej 

budynków szkolnych 

poprzez wymianę okien 

i stolarki okiennej 

200 00,00 

 

 

127 260,00 

03/3/INF/2017 
Gmina 

Trzebiatów 

Modernizacja budynku 

wraz z doposażeniem 

świetlicy wiejskiej w 

Lewicach, Gmina 

Trzebiatów 

56 837,99 
 

36 166,00 

04/3/INF/2017 
Gmina 

Trzebiatów 

Modernizacja budynku 

świetlicy wiejskiej w 

Bieczynie, gmina 

Trzebiatów 

146 357,70 
 

93 127,00 

05/3/INF/2017 
Gmina 

Trzebiatów 

Modernizacja oraz 

przebudowa wraz ze 

zmianą sposobu 

użytkowania 

pomieszczeń na 

świetlicę w Jarominie 

wraz z doposażeniem 

240 000,00 
 

152 712,00 

06/3/INF/2017 Gmina Karnice 

Przebudowa placu 

rekreacyjnego na 

stadionie sportowym w 

m. Cerkwica 

400 017,29 
 

254 531,00 

07/3/INF/2017 

Gmina Karnice 

wniosek 

wycofany               

w dniu 21-04-

2017 

Modernizacja placu 

zabaw w Cerkwicy dz. 

geod. nr 10/107 

118 776,15 
 

75 577,00 

08/3/INF/2017 

Miejsko-

Gminny 

Ośrodek 

Kultury w 

Przebudowa 

pomieszczeń hali 

sportowo-widowiskowej 

w Płotach wraz z ich 

182 738,39 
 

116 276,00 
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Płotach wyposażeniem w 

urządzenia 

infrastruktury 

rekreacyjnej i 

kulturalnej 

 

09/3/INF/2017 

 

Gmina Gryfice 

Rozbudowa i poprawa 

stanu infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej w Gminie 

Gryfice 

1 728 744,29 
 

1 099 999,00 

10/3/INF/2017 

Stowarzyszenie 

„Aktywni 

Kulturalnie” 

Przebudowa 

infrastruktury 

turystyczno - 

rekreacyjnej na terenie 

Gminy Rewal poprzez 

modernizację dwóch 

skate parków 

położonych w 

miejscowości 

Pobierowo oraz w 

miejscowości Rewal 

177 489,00 
 

177 489,00 

11/3/INF/2017 

Stowarzyszenie 

„Aktywni 

Kulturalnie” 

Modernizacja placu 

zabaw w miejscowości 

Niechorze 

55 200,00 
 

55 200,00 

12/3/INF/2017 Gmina Brojce 

Zwiększenie 

efektywności 

energetycznej budynku 

szkoły jako Centrum 

edukacji, kultury i 

rekreacji dzieci, 

młodzieży i osób 

dorosłych 

200 000,00 
 

127 260,00 

13/3/INF/2017 Gmina Brojce 

Modernizacja ławek na 

stadionie piłkarskim w 

Brojcach przy ul. 

Długiej 19 

55 000,00 
 

31 815,00 

14/3/INF/2017 Gmina Płoty 

Przebudowa boiska do 

gry w piłkę nożną o 

nawierzchni trawiastej 

(naturalnej ) w m. 

Sowno wraz z 

wyposażeniem 

513 175,14 
 

326 533,00 

15/3/INF/2017 

Gmina Płoty 

wniosek 

wycofany               

w dniu 21-04-

2017 

Przebudowa boiska do 

gry w piłkę nożną o 

nawierzchni trawiastej 

(naturalnej) na dz. nr 

210/22 w m. Czarne 

wraz z wyposażeniem 

511 245,05 
 

325 305,00 

16/3/INF/2017 Gmina Gryfice 

Przebudowa 

ogólnodostępnej 

infrastruktury 

rekreacyjnej przy. Ul. 

Nowy Świat w 

1 009 677,01 
 

642 457,00 
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Gryficach 

17/3/INF/2017 Gmina Gryfice 

Modernizacja i poprawa 

stanu infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej przy ul. 

Tenisowej w Gryficach 

– Gmina Gryfice 

370 786,84 
 

235 931,00 

18/3/INF/2017 Gmina Gryfice 

Poprawa stanu 

infrastruktury 

rekreacyjnej i 

turystycznej przy 

jeziorze w m. Trzygłów 

– Gmina Gryfice 

469  916,86 
 

299 007,00 

 

Wniosek nr 03/3/INF/2017 złożony przez Gminę Trzebiatów: 

1) Syntetyczna prezentacja wniosku o dofinansowanie operacji złożonych w ramach naboru 

   Członkowie Rady zostali zapoznani przez dyrektor biura Beatę Hryszel z syntetyczną informacją 

dotyczącą wniosku Nr 03/3/INF/2017 Gminy Trzebiatów. 

2) Złożenie przez członków rady pisemnych deklaracji o bezstronności i poufności, 

   Na wezwanie Przewodniczącego członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje o bezstronności i 

poufności. 

3) Analiza grup interesu członków Rady. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji. 

   Po analizie rejestru grup interesu członków i deklaracji o bezstronności i poufności Przewodniczący 

stwierdził, że z dyskusji nad wnioskiem i głosowania została wyłączona Pani Edyta Modzelewska, 

Pan Mariusz Śliwa. 

4) Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-

2020 

    Na wskazanie przez Przewodniczącego, dyrektor biura Beata Hryszel przedstawiła wyniki wstępnej 

oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-2020 w zakresie omawianego wniosku 

nr 03/3/INF/2017. 

5) Ocena zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR): 

     Rada oceniająca stwierdziła, że operacja realizuje cel ogólny - wzrost aktywności mieszkańców do 

2023 roku, cel szczegółowy – Zwiększenie udziału mieszkańców obszaru LGD w przedsięwzięciach 

edukacyjnych, kulturalnych, aktywizacyjnych, integracyjnych, rekreacyjnych i sportowych do 2023 

roku, wpisuje się w przedsięwzięcie - Mieszkańcy „Gryflandii” razem, realizuje wskaźnik produktu – 

liczba zmodernizowanych, doposażonych miejsc integracji mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. 

Rada posiłkując się wynikiem oceny wstępnej wniosku o przyznanie pomocy w tym oceny zgodności 

z PROW na lata 2014-2020 uznaje, że operacja jest zgodna z LSR i tym samym spełnia warunki 

udzielenia wsparcia. 
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Wynik głosowania za uznaniem operacji za: 

- zgodną z LSR – 7 głosów, 

- za niezgodną z LSR – 0 głosów 

Operacja jednogłośnie została uznana za zgodną z LSR 

Wniosek nr 04/3/INF/2017 złożony przez Gminę Trzebiatów: 

1) Syntetyczna prezentacja wniosku o dofinansowanie operacji złożonych w ramach naboru 

   Członkowie Rady zostali zapoznani przez dyrektor biura Beatę Hryszel z syntetyczną informacją 

dotyczącą wniosku Nr 04/3/INF/2017 Gminy Trzebiatów. 

2) Złożenie przez członków rady pisemnych deklaracji o bezstronności i poufności,  

   Na wezwanie Przewodniczącego członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje o bezstronności i 

poufności. 

3) Analiza grup interesu członków Rady. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji. 

   Po analizie rejestru grup interesu członków i deklaracji o bezstronności i poufności Przewodniczący 

stwierdził, że z dyskusji nad wnioskiem i głosowania została wyłączona Pani Edyta Modzelewska, 

Pan Mariusz Śliwa. 

4) Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-

2020 

    Na wskazanie przez Przewodniczącego, dyrektor biura Beata Hryszel  przedstawiła wyniki wstępnej 

oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-2020 w zakresie omawianego wniosku 

nr 04/3/INF/2017. 

5) Ocena zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR): 

     Rada oceniająca stwierdziła, że operacja realizuje cel ogólny - wzrost aktywności mieszkańców do 

2023 roku, cel szczegółowy – Zwiększenie udziału mieszkańców obszaru LGD w przedsięwzięciach 

edukacyjnych, kulturalnych, aktywizacyjnych, integracyjnych, rekreacyjnych i sportowych do 2023 

roku, wpisuje się w przedsięwzięcie - Mieszkańcy „Gryflandii” razem, realizuje wskaźnik produktu – 

liczba zmodernizowanych, doposażonych miejsc integracji mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. 

Rada posiłkując się wynikiem oceny wstępnej wniosku o przyznanie pomocy w tym oceny zgodności 

z PROW na lata 2014-2020 uznaje, że operacja jest zgodna z LSR i tym samym spełnia warunki 

udzielenia wsparcia. 

Wynik głosowania za uznaniem operacji za: 

- zgodną z LSR – 7 głosów, 

- za niezgodną z LSR – 0 głosów 

Operacja jednogłośnie została uznana za zgodną z LSR 

 

 



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

                                                                                                                    
Wniosek nr 05/3/INF/2017 złożony przez Gminę Trzebiatów: 

1) Syntetyczna prezentacja wniosku o dofinansowanie operacji złożonych w ramach naboru 

   Członkowie Rady zostali zapoznani przez dyrektor biura Beatę Hryszel z syntetyczną informacją 

dotyczącą wniosku Nr 05/3/INF/2017 Gminy Trzebiatów. 

2) Złożenie przez członków rady pisemnych deklaracji o bezstronności i poufności, 

   Na wezwanie Przewodniczącego członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje o bezstronności i 

poufności. 

3) Analiza grup interesu członków Rady. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji. 

   Po analizie rejestru grup interesu członków i deklaracji o bezstronności i poufności Przewodniczący 

stwierdził, że z dyskusji nad wnioskiem i głosowania została wyłączona Pani Edyta Modzelewska, 

Pan Mariusz Śliwa. 

4) Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-

2020 

    Na wskazanie przez Przewodniczącego, dyrektor biura Beata Hryszel przedstawiła wyniki wstępnej 

oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-2020 w zakresie omawianego wniosku 

nr 05/3/INF/2017. 

5) Ocena zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR): 

     Rada oceniająca stwierdziła, że operacja realizuje cel ogólny - wzrost aktywności mieszkańców do 

2023 roku, cel szczegółowy – Zwiększenie udziału mieszkańców obszaru LGD w przedsięwzięciach 

edukacyjnych, kulturalnych, aktywizacyjnych, integracyjnych, rekreacyjnych i sportowych do 2023 

roku, wpisuje się w przedsięwzięcie - Mieszkańcy „Gryflandii” razem, realizuje wskaźnik produktu – 

liczba zmodernizowanych, doposażonych miejsc integracji mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. 

Rada posiłkując się wynikiem oceny wstępnej wniosku o przyznanie pomocy w tym oceny zgodności 

z PROW na lata 2014-2020 uznaje, że operacja jest zgodna z LSR i tym samym spełnia warunki 

udzielenia wsparcia. 

Wynik głosowania za uznaniem operacji za: 

- zgodną z LSR – 7 głosów, 

- za niezgodną z LSR – 0 głosów 

Operacja jednogłośnie została uznana za zgodną z LSR 

Wniosek nr 06/3/INF/2017 złożony przez Gminę Karnice: 

1) Syntetyczna prezentacja wniosku o dofinansowanie operacji złożonych w ramach naboru 

   Członkowie Rady zostali zapoznani przez dyrektor biura Beatę Hryszel z syntetyczną informacją 

dotyczącą wniosku Nr 06/3/INF/2017 Gminy Karnice. 

2) Złożenie przez członków rady pisemnych deklaracji o bezstronności i poufności, 
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   Na wezwanie Przewodniczącego członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje o bezstronności i 

poufności. 

3) Analiza grup interesu członków Rady. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji. 

   Po analizie rejestru grup interesu członków i deklaracji o bezstronności i poufności Przewodniczący 

stwierdził, że z dyskusji nad wnioskiem i z głosowania został wyłączony Pan Maciej Emski. 

4) Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-

2020 

    Na wskazanie przez Przewodniczącego, dyrektor biura Beata Hryszel przedstawiła wyniki wstępnej 

oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-2020 w zakresie omawianego wniosku 

nr 06/3/INF/2017. 

5) Ocena zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR): 

     Rada oceniająca stwierdziła, że operacja realizuje cel ogólny - wzrost aktywności mieszkańców do 

2023 roku, cel szczegółowy – Zwiększenie udziału mieszkańców obszaru LGD w przedsięwzięciach 

edukacyjnych, kulturalnych, aktywizacyjnych, integracyjnych, rekreacyjnych i sportowych do 2023 

roku, wpisuje się w przedsięwzięcie - Mieszkańcy „Gryflandii” razem, realizuje wskaźnik produktu – 

liczba zmodernizowanych, doposażonych miejsc integracji mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. 

Rada posiłkując się wynikiem oceny wstępnej wniosku o przyznanie pomocy w tym oceny zgodności 

z PROW na lata 2014-2020 uznaje, że operacja jest zgodna z LSR i tym samym spełnia warunki 

udzielenia wsparcia. 

Wynik głosowania za uznaniem operacji za: 

- zgodną z LSR – 8 głosów, 

- za niezgodną z LSR – 0 głosów 

Operacja jednogłośnie została uznana za zgodną z LSR 

Wniosek nr 08/3/INF/2017 złożony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach: 

1) Syntetyczna prezentacja wniosku o dofinansowanie operacji złożonych w ramach naboru 

   Członkowie Rady zostali zapoznani przez dyrektor biura Beatę Hryszel z syntetyczną informacją 

dotyczącą wniosku Nr 08/3/INF/2017 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach. 

2) Złożenie przez członków rady pisemnych deklaracji o bezstronności i poufności, 

   Na wezwanie Przewodniczącego członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje o bezstronności i 

poufności. 

3) Analiza grup interesu członków Rady. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji 

   Po analizie rejestru grup interesu członków i deklaracji o bezstronności i poufności Przewodniczący 

stwierdził, że z dyskusji nad wnioskiem i głosowania został wyłączony Pan Mirosław Kolanica. 
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4) Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-

2020 

    Na wskazanie przez Przewodniczącego, dyrektor biura Beata Hryszel przedstawiła wyniki wstępnej 

oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-2020 w zakresie omawianego wniosku 

nr 08/3/INF/2017. 

5) Ocena zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR): 

     Rada oceniająca stwierdziła, że operacja realizuje cel ogólny - wzrost aktywności mieszkańców do 

2023 roku, cel szczegółowy – Zwiększenie udziału mieszkańców obszaru LGD w przedsięwzięciach 

edukacyjnych, kulturalnych, aktywizacyjnych, integracyjnych, rekreacyjnych i sportowych do 2023 

roku, wpisuje się w przedsięwzięcie - Mieszkańcy „Gryflandii” razem, realizuje wskaźnik produktu – 

liczba zmodernizowanych, doposażonych miejsc integracji mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. 

Rada posiłkując się wynikiem oceny wstępnej wniosku o przyznanie pomocy w tym oceny zgodności 

z PROW na lata 2014-2020 uznaje, że operacja jest zgodna z LSR i tym samym spełnia warunki 

udzielenia wsparcia. 

Wynik głosowania za uznaniem operacji za: 

- zgodną z LSR – 8 głosów, 

- za niezgodną z LSR – 0 głosów 

Operacja jednogłośnie została uznana za zgodną z LSR 

Wniosek nr 09/3/INF/2017 złożony przez Gminę Gryfice: 

1) Syntetyczna prezentacja wniosku o dofinansowanie operacji złożonych w ramach naboru 

   Członkowie Rady zostali zapoznani przez dyrektor biura Beatę Hryszel z syntetyczną informacją 

dotyczącą wniosku Nr 09/3/INF/2017 Gminy Gryfice. 

2) Złożenie przez członków rady pisemnych deklaracji o bezstronności i poufności, 

   Na wezwanie Przewodniczącego członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje o bezstronności i 

poufności. 

3) Analiza grup interesu członków Rady. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji 

   Po analizie rejestru grup interesu członków i deklaracji o bezstronności i poufności Przewodniczący 

stwierdził, że z dyskusji nad wnioskiem i z głosowania zostali wyłączeni Pan Krzysztof Tokarczyk i 

Pan Grzegorz Łabędzki. 

4) Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-

2020 

    Na wskazanie przez Przewodniczącego, dyrektor biura Beata Hryszel przedstawiła wyniki wstępnej 

oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-2020 w zakresie omawianego wniosku 

nr 09/3/INF/2017.  
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5) Ocena zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR): 

     Rada oceniająca stwierdziła, że operacja realizuje cel ogólny - wzrost aktywności mieszkańców do 

2023 roku, cel szczegółowy – Zwiększenie udziału mieszkańców obszaru LGD w przedsięwzięciach 

edukacyjnych, kulturalnych, aktywizacyjnych, integracyjnych, rekreacyjnych i sportowych do 2023 

roku, wpisuje się w przedsięwzięcie - Mieszkańcy „Gryflandii” razem, realizuje wskaźnik produktu – 

liczba zmodernizowanych, doposażonych miejsc integracji mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. 

Rada posiłkując się wynikiem oceny wstępnej wniosku o przyznanie pomocy w tym oceny zgodności 

z PROW na lata 2014-2020 uznaje, że operacja jest niezgodna z PROW, przez co jest niezgodna z 

LSR i tym samym nie spełnia warunków udzielenia wsparcia, ponieważ wniosek Gminy Gryfice 

dotknięty jest brakami formalnymi w stopniu uniemożliwiającym jego prawidłową weryfikację w 

zakresie zgodności z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 

Jednym z kryteriów oceny zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w 

Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest ustalenie, że inwestycje 

przeprowadzane w ramach operacji realizowane będą na nieruchomości będącej własnością lub 

współwłasnością Wnioskodawcy, albo że Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres 

realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z 

art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013 (pole VI.4 karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020). Dla przedmiotowej operacji 

weryfikacja powyższego warunku w bazie administrowanej przez podmioty administracji publicznej 

(Księgi Wieczyste) jest niemożliwa z uwagi na brak wskazania we wniosku wszystkich danych 

lokalizacji, na których prowadzone miałyby być działania w ramach planowanej operacji.  

Wynik głosowania za uznaniem operacji za: 

- zgodną z LSR – 0 głosów, 

- za niezgodną z LSR – 7 głosów 

Operacja jednogłośnie została uznana za niezgodną z LSR.  

Wniosek nr 10/3/INF/2017 złożony przez Stowarzyszenie „Aktywni Kulturalnie: 

1) Syntetyczna prezentacja wniosku o dofinansowanie operacji złożonych w ramach naboru 

   Członkowie Rady zostali zapoznani przez dyrektor biura Beatę Hryszel z syntetyczną informacją 

dotyczącą wniosku Nr 10/3/INF/2017 Stowarzyszenia „Aktywni Kulturalnie”. 

2) Złożenie przez członków rady pisemnych deklaracji o bezstronności i poufności, 

   Na wezwanie Przewodniczącego członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje o bezstronności i 

poufności. 

3) Analiza grup interesu członków Rady. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji 
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   Po analizie rejestru grup interesu członków i deklaracji o bezstronności i poufności Przewodniczący 

stwierdził, że z dyskusji nad wnioskiem i głosowania została wyłączony Pan Dariusz Sianoszek. 

4) Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-

2020 

    Na wskazanie przez Przewodniczącego, dyrektor biura Beata Hryszel przedstawiła wyniki wstępnej 

oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-2020 w zakresie omawianego wniosku 

nr 10/3/INF/2017. 

5) Ocena zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR): 

     Rada oceniająca stwierdziła, że operacja realizuje cel ogólny - wzrost aktywności mieszkańców do 

2023 roku, cel szczegółowy – Zwiększenie udziału mieszkańców obszaru LGD w przedsięwzięciach 

edukacyjnych, kulturalnych, aktywizacyjnych, integracyjnych, rekreacyjnych i sportowych do 2023 

roku, wpisuje się w przedsięwzięcie - Mieszkańcy „Gryflandii” razem, realizuje wskaźnik produktu – 

liczba zmodernizowanych, doposażonych miejsc integracji mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. 

Rada posiłkując się wynikiem oceny wstępnej wniosku o przyznanie pomocy w tym oceny zgodności 

z PROW na lata 2014-2020 uznaje, że operacja jest zgodna z LSR i tym samym spełnia warunki 

udzielenia wsparcia. 

Wynik głosowania za uznaniem operacji za: 

- zgodną z LSR – 8 głosów, 

- za niezgodną z LSR – 0 głosów 

Operacja jednogłośnie została uznana za zgodną z LSR 

Wniosek nr 11/3/INF/2017 złożony przez Stowarzyszenie „Aktywni Kulturalnie: 

1) Syntetyczna prezentacja wniosku o dofinansowanie operacji złożonych w ramach naboru 

   Członkowie Rady zostali zapoznani przez dyrektor biura Beatę Hryszel z syntetyczną informacją 

dotyczącą wniosku Nr 11/3/INF/2017 Stowarzyszenia „Aktywni Kulturalnie”. 

2) Złożenie przez członków rady pisemnych deklaracji o bezstronności i poufności, 

   Na wezwanie Przewodniczącego członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje o bezstronności i 

poufności. 

3) Analiza grup interesu członków Rady. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji 

   Po analizie rejestru grup interesu członków i deklaracji o bezstronności i poufności Przewodniczący 

stwierdził, że z dyskusji nad wnioskiem i głosowania została wyłączony Pan Dariusz Sianoszek. 

4) Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-

2020 
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    Na wskazanie przez Przewodniczącego, dyrektor biura Beata Hryszel przedstawiła wyniki wstępnej 

oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-2020 w zakresie omawianego wniosku 

nr 11/3/INF/2017. 

5) Ocena zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR): 

     Rada oceniająca stwierdziła, że operacja realizuje cel ogólny - wzrost aktywności mieszkańców do 

2023 roku, cel szczegółowy – Zwiększenie udziału mieszkańców obszaru LGD w przedsięwzięciach 

edukacyjnych, kulturalnych, aktywizacyjnych, integracyjnych, rekreacyjnych i sportowych do 2023 

roku, wpisuje się w przedsięwzięcie - Mieszkańcy „Gryflandii” razem, realizuje wskaźnik produktu – 

liczba zmodernizowanych, doposażonych miejsc integracji mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. 

Rada posiłkując się wynikiem oceny wstępnej wniosku o przyznanie pomocy w tym oceny zgodności 

z PROW na lata 2014-2020 uznaje, że operacja jest zgodna z LSR i tym samym spełnia warunki 

udzielenia wsparcia. 

Wynik głosowania za uznaniem operacji za: 

- zgodną z LSR – 8 głosów, 

- za niezgodną z LSR – 0 głosów 

Operacja jednogłośnie została uznana za zgodną z LSR 

Wniosek nr 12/3/INF/2017 złożony przez Gminę Brojce:  

1) Syntetyczna prezentacja wniosku o dofinansowanie operacji złożonych w ramach naboru 

   Członkowie Rady zostali zapoznani przez dyrektor biura Beatę Hryszel z syntetyczną informacją 

dotyczącą wniosku Nr 12/3/INF/2017 Gminy Brojce.  

2) Złożenie przez członków rady pisemnych deklaracji o bezstronności i poufności, 

   Na wezwanie Przewodniczącego członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje o bezstronności i 

poufności. 

3) Analiza grup interesu członków Rady. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji 

   Po analizie rejestru grup interesu członków i deklaracji o bezstronności i poufności Przewodniczący 

stwierdził, że z dyskusji nad wnioskiem i z głosowania nie ma włączeń. 

4) Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-

2020. 

    Na wskazanie przez Przewodniczącego, dyrektor biura Beata Hryszel przedstawiła wyniki wstępnej 

oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-2020 w zakresie omawianego wniosku 

nr 12/3/INF/2017.  

5) Ocena zgodności wniosku z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR): 

     Rada oceniająca stwierdziła, że operacja realizuje cel ogólny - wzrost aktywności mieszkańców do 

2023 roku, cel szczegółowy – Zwiększenie udziału mieszkańców obszaru LGD w przedsięwzięciach  
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edukacyjnych, kulturalnych, aktywizacyjnych, integracyjnych, rekreacyjnych i sportowych do 2023 

roku, wpisuje się w przedsięwzięcie - Mieszkańcy „Gryflandii” razem, realizuje wskaźnik produktu – 

liczba zmodernizowanych, doposażonych miejsc integracji mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. 

Rada posiłkując się wynikiem oceny wstępnej wniosku o przyznanie pomocy w tym oceny zgodności 

z PROW na lata 2014-2020 uznaje, że operacja jest niezgodna z PROW, przez co jest niezgodna z 

LSR i tym samym nie spełnia warunków udzielenia wsparcia, ponieważ operacja pn. „Zwiększenie 

efektywności energetycznej budynków szkolnych w Brojcach poprzez wymianę okien i stolarki 

okiennej” nie mieści się  w zakresie przewidzianym w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1390.), tj. budowy 

lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej, ponieważ nie spełnia łącznie wszystkich przesłanek przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt 6 

Rozporządzenia. Budynek szkolny nie jest budynkiem ogólnodostępnym, nie stanowi części 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej ani kulturalnej. Tym samym operacja nie spełnia wymogu 

określonego w art. 21 ust.2 pkt 2 ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 

20 lutego 2015 r. (Dz.U. poz. 378 ze zm.)  jest niezgodna z PROW na lata 2014-2020.  

Wynik głosowania w sprawie uznaniem operacji za: 

- zgodną z LSR – 0 głosów, 

- za niezgodną z LSR – 9 głosów 

Operacja jednogłośnie została uznana za niezgodną z LSR 

Wniosek nr 13/3/INF/2017 złożony przez Gminę Brojce: 

1) Syntetyczna prezentacja wniosku o dofinansowanie operacji złożonych w ramach naboru 

   Członkowie Rady zostali zapoznani przez dyrektor biura Beatę Hryszel z syntetyczną informacją 

dotyczącą wniosku Nr 13/3/INF/2017 Gminy Brojce. 

2) Złożenie przez członków rady pisemnych deklaracji o bezstronności i poufności, 

   Na wezwanie Przewodniczącego członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje o bezstronności i 

poufności. 

3) Analiza grup interesu członków Rady. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji 

   Po analizie rejestru grup interesu członków i deklaracji o bezstronności i poufności Przewodniczący 

stwierdził, że z dyskusji nad wnioskiem i z głosowania nikt się nie wyłączył. 

4) Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-

2020 
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    Na wskazanie przez Przewodniczącego, dyrektor biura Beata Hryszel przedstawiła wyniki wstępnej 

oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-2020 w zakresie omawianego wniosku 

nr 13/3/INF/2017. 

5) Ocena zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR): 

     Rada oceniająca stwierdziła, że operacja realizuje cel ogólny - wzrost aktywności mieszkańców do 

2023 roku, cel szczegółowy – Zwiększenie udziału mieszkańców obszaru LGD w przedsięwzięciach 

edukacyjnych, kulturalnych, aktywizacyjnych, integracyjnych, rekreacyjnych i sportowych do 2023 

roku, wpisuje się w przedsięwzięcie - Mieszkańcy „Gryflandii” razem, realizuje wskaźnik produktu – 

liczba zmodernizowanych, doposażonych miejsc integracji mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. 

Rada posiłkując się wynikiem oceny wstępnej wniosku o przyznanie pomocy w tym oceny zgodności 

z PROW na lata 2014-2020 uznaje, że operacja jest zgodna z LSR i tym samym spełnia warunki 

udzielenia wsparcia. 

Wynik głosowania za uznaniem operacji za: 

- zgodną z LSR – 9 głosów, 

- za niezgodną z LSR – 0 głosów 

Operacja jednogłośnie została uznana za zgodną z LSR 

Wniosek nr 14/3/INF/2017 złożony przez Gminę Płoty: 

1) Syntetyczna prezentacja wniosku o dofinansowanie operacji złożonych w ramach naboru 

   Członkowie Rady zostali zapoznani przez dyrektor biura Beatę Hryszel z syntetyczną informacją 

dotyczącą wniosku Nr 14/3/INF/2017 Gminy Płoty. 

2) Złożenie przez członków rady pisemnych deklaracji o bezstronności i poufności, 

   Na wezwanie Przewodniczącego członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje o bezstronności i 

poufności. 

3) Analiza grup interesu członków Rady. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji 

   Po analizie rejestru grup interesu członków i deklaracji o bezstronności i poufności Przewodniczący 

stwierdził, że z dyskusji nad wnioskiem i z głosowania został wyłączony Pan Mirosław Kolanica. 

4) Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-

2020. 

    Na wskazanie przez Przewodniczącego, dyrektor biura Beata Hryszel przedstawiła wyniki wstępnej 

oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-2020 w zakresie omawianego wniosku 

nr 14/3/INF/2017. 

5) Ocena zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR): 

     Rada oceniająca stwierdziła, że operacja realizuje cel ogólny - wzrost aktywności mieszkańców do 

2023 roku, cel szczegółowy – Zwiększenie udziału mieszkańców obszaru LGD w przedsięwzięciach  
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edukacyjnych, kulturalnych, aktywizacyjnych, integracyjnych, rekreacyjnych i sportowych do 2023 

roku, wpisuje się w przedsięwzięcie - Mieszkańcy „Gryflandii” razem, realizuje wskaźnik produktu – 

liczba zmodernizowanych, doposażonych miejsc integracji mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. 

Rada posiłkując się wynikiem oceny wstępnej wniosku o przyznanie pomocy w tym oceny zgodności 

z PROW na lata 2014-2020 uznaje, że operacja jest zgodna z LSR i tym samym spełnia warunki 

udzielenia wsparcia. 

Wynik głosowania za uznaniem operacji za: 

- zgodną z LSR – 8 głosów, 

- za niezgodną z LSR – 0 głosów 

Operacja jednogłośnie została uznana za zgodną z LSR 

 

Wniosek nr 16/3/INF/2017 złożony przez Gminę Gryfice:  

1) Syntetyczna prezentacja wniosku o dofinansowanie operacji złożonych w ramach naboru 

   Członkowie Rady zostali zapoznani przez dyrektor biura Beatę Hryszel z syntetyczną informacją 

dotyczącą wniosku Nr 16/3/INF/2017 Gminy Gryfice. 

2) Złożenie przez członków rady pisemnych deklaracji o bezstronności i poufności, 

   Na wezwanie Przewodniczącego członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje o bezstronności i 

poufności. 

3) Analiza grup interesu członków Rady. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji 

   Po analizie rejestru grup interesu członków i deklaracji o bezstronności i poufności Przewodniczący 

stwierdził, że z dyskusji nad wnioskiem i z głosowania został wyłączony Pan Krzysztof Tokarczyk i 

Pan Grzegorz Łabędzki. 

4) Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-

2020. 

    Na wskazanie przez Przewodniczącego, dyrektor biura Beata Hryszel przedstawiła wyniki wstępnej 

oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-2020 w zakresie omawianego wniosku 

nr 16/3/INF/2017. 

5) Ocena zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR): 

     Rada oceniająca stwierdziła, że operacja realizuje cel ogólny - wzrost aktywności mieszkańców do 

2023 roku, cel szczegółowy – Zwiększenie udziału mieszkańców obszaru LGD w przedsięwzięciach 

edukacyjnych, kulturalnych, aktywizacyjnych, integracyjnych, rekreacyjnych i sportowych do 2023 

roku, wpisuje się w przedsięwzięcie - Mieszkańcy „Gryflandii” razem, realizuje wskaźnik produktu – 

liczba zmodernizowanych, doposażonych miejsc integracji mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. 

Rada posiłkując się wynikiem oceny wstępnej wniosku o przyznanie pomocy w tym oceny zgodności  
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z PROW na lata 2014-2020 uznaje, że operacja jest nie zgodna z LSR, ponieważ wniosek Gminy 

Gryfice, któremu nadano 16/3/INF/2017 został złożony w dniu 27.03.2017 r. bez zachowania terminu 

wskazanego w ogłoszeniu o naborze nr 3/2017 (01.03.-2017-17.03.2017), tym samym operacja nie 

spełnia wymogu określonego w art. 21  ust.2 pkt. 4 ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. poz. 378 ze zm.) tj. przez operację zgodną z LSR 

rozumie się operację, która:  

1) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR 

wskaźników;  

2) jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji,   

3) jest zgodna z zakresem tematycznym,  

4) jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym 

w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.  

Wynik głosowania za uznaniem operacji za: 

- zgodną z LSR – 0 głosów, 

- za niezgodną z LSR – 7 głosów 

Operacja jednogłośnie została uznana za niezgodną z LSR 

 Wniosek nr 17/3/INF/2017 złożony przez Gminę Gryfice:  

1) Syntetyczna prezentacja wniosku o dofinansowanie operacji złożonych w ramach naboru 

   Członkowie Rady zostali zapoznani przez dyrektor biura Beatę Hryszel z syntetyczną informacją 

dotyczącą wniosku Nr 17/3/INF/2017 Gminy Gryfice. 

2) Złożenie przez członków rady pisemnych deklaracji o bezstronności i poufności, 

   Na wezwanie Przewodniczącego członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje o bezstronności i 

poufności. 

3) Analiza grup interesu członków Rady. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji 

   Po analizie rejestru grup interesu członków i deklaracji o bezstronności i poufności Przewodniczący 

stwierdził, że z dyskusji nad wnioskiem i z głosowania został wyłączony Pan Krzysztof Tokarczyk i 

Pan Grzegorz Łabędzki.  

4) Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-

2020. 

    Na wskazanie przez Przewodniczącego, dyrektor biura Beata Hryszel przedstawiła wyniki wstępnej 

oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-2020 w zakresie omawianego wniosku 

nr 17/3/INF/2017. 

5) Ocena zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR): 
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      Rada oceniająca stwierdziła, że operacja realizuje cel ogólny - wzrost aktywności mieszkańców do 

2023 roku, cel szczegółowy – Zwiększenie udziału mieszkańców obszaru LGD w przedsięwzięciach 

edukacyjnych, kulturalnych, aktywizacyjnych, integracyjnych, rekreacyjnych i sportowych do 2023 

roku, wpisuje się w przedsięwzięcie - Mieszkańcy „Gryflandii” razem, realizuje wskaźnik produktu – 

liczba zmodernizowanych, doposażonych miejsc integracji mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. 

Rada posiłkując się wynikiem oceny wstępnej wniosku o przyznanie pomocy w tym oceny zgodności 

z PROW na lata 2014-2020 uznaje, że operacja jest nie zgodna z LSR, ponieważ wniosek Gminy 

Gryfice, któremu nadano 17/3/INF/2017 został złożony w dniu 27.03.2017 r. bez zachowania terminu 

wskazanego w ogłoszeniu o naborze nr 3/2017 (01.03.-2017-17.03.2017), tym samym operacja nie 

spełnia wymogu określonego w art. 21  ust.2 pkt. 4 ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. poz. 378 ze zm.) tj. przez operację zgodną z LSR 

rozumie się operację, która:  

1) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR 

wskaźników;  

2) jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji,   

3) jest zgodna z zakresem tematycznym,  

4) jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym 

w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.  

Wynik głosowania za uznaniem operacji za: 

- zgodną z LSR – 0 głosów, 

- za niezgodną z LSR – 7 głosów 

Operacja jednogłośnie została uznana za niezgodną z LSR. 

 Wniosek nr 18/3/INF/2017 złożony przez Gminę Gryfice:  

1) Syntetyczna prezentacja wniosku o dofinansowanie operacji złożonych w ramach naboru 

   Członkowie Rady zostali zapoznani przez dyrektor biura Beatę Hryszel z syntetyczną informacją 

dotyczącą wniosku Nr 18/3/INF/2017 Gminy Gryfice. 

2) Złożenie przez członków rady pisemnych deklaracji o bezstronności i poufności, 

   Na wezwanie Przewodniczącego członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje o bezstronności i 

poufności. 

3) Analiza grup interesu członków Rady. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji 

   Po analizie rejestru grup interesu członków i deklaracji o bezstronności i poufności Przewodniczący 

stwierdził, że z dyskusji nad wnioskiem i z głosowania został wyłączony Pan Krzysztof Tokarczyk i 

Pan Grzegorz Łabędzki. 
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4) Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-

2020. 

    Na wskazanie przez Przewodniczącego, dyrektor biura Beata Hryszel przedstawiła wyniki wstępnej 

oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-2020 w zakresie omawianego wniosku 

nr 18/3/INF/2017. 

5) Ocena zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR): 

     Rada oceniająca stwierdziła, że operacja realizuje cel ogólny - wzrost aktywności mieszkańców do 

2023 roku, cel szczegółowy – Zwiększenie udziału mieszkańców obszaru LGD w przedsięwzięciach 

edukacyjnych, kulturalnych, aktywizacyjnych, integracyjnych, rekreacyjnych i sportowych do 2023 

roku, wpisuje się w przedsięwzięcie - Mieszkańcy „Gryflandii” razem, realizuje wskaźnik produktu – 

liczba zmodernizowanych, doposażonych miejsc integracji mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. 

Rada posiłkując się wynikiem oceny wstępnej wniosku o przyznanie pomocy w tym oceny zgodności 

z PROW na lata 2014-2020 uznaje, że operacja jest nie zgodna z LSR, ponieważ wniosek Gminy 

Gryfice, któremu nadano nr 18/3/INF/2017 został złożony w dniu 27.03.2017 r. bez zachowania 

terminu wskazanego w ogłoszeniu o naborze nr 3/2017 tj. 01.03.-2017-17.03.2017, tym samym 

operacja nie spełnia wymogu określonego w art. 21  ust.2 pkt. 4 ustawy o rozwoju lokalnym z 

udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. poz. 378 ze zm.) tj. przez operację 

zgodną z LSR rozumie się operację, która:  

1) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR 

wskaźników;  

2) jest zgodna z programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji,   

3) jest zgodna z zakresem tematycznym,  

4) jest objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym 

w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.  

Wynik głosowania za uznaniem operacji za: 

- zgodną z LSR – 0 głosów, 

- za niezgodną z LSR – 7 głosów 

Operacja jednogłośnie została uznana za niezgodną z LSR. 

 

Podjęcie Uchwały nr III/26/17 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Gryflandia” z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z 

ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. 

Przewodniczący Rady Decyzyjnej odczytał Uchwałę  nr III/27/17  i poddał ją pod głosowanie. 

Głosowało: 9 osób, za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 
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Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Podjęcie Uchwały nr III/27/17 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Gryflandia” z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy operacji niezgodnych z LSR. 

Przewodniczący Rady Decyzyjnej odczytał Uchwałę nr III/27/17 i poddał ją pod głosowanie. 

Głosowało: 9 osób, za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

  ad.6) Ocena  operacji według  lokalnych kryteriów 

 

INDYWIDUALNE OZNACZENIE SPRAWY/ ZNAK SPRAWY: 03/3/INF/2017 

 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Gmina Trzebiatów 

Tytuł operacji: Modernizacja budynku wraz z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Lewicach, Gmina 

Trzebiatów 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 

Obecnych: 9 osób 

Nieobecnych: 2 osoby 

Uprawnionych do głosowania: 7 osób, w tym: 

 

Liczba przedstawicieli sektora publicznego: 0 osób, 

Liczba przedstawicieli sektora gospodarczego: 1 osoba, 

Liczba przedstawicieli sektora społecznego: 0 osób, 

Liczba przedstawicieli mieszkańców: 6 osób, 

Wyłączonych – 2 osoby. 

 

Ocena wg lokalnych kryteriów wyboru: 

Suma punktów: średnia przyznana ocena: 16,71 pkt. 

 

Ustalona kwota wsparcia: 36 166,00 zł 

Kwotę wsparcia ustalonego zgodnie z brzmieniem §18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015r. 

(Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.). Pomoc na operacje w zakresie określonym w §2 ust. 1 pkt 6 jest  
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przyznawana w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.  

INDYWIDUALNE OZNACZENIE SPRAWY/ ZNAK SPRAWY: 04/3/INF/2017 

 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Gmina Trzebiatów 

Tytuł operacji: Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bieczynie, Gmina Trzebiatów 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 

Obecnych: 9 osób 

Nieobecnych: 2 osoby 

Uprawnionych do głosowania: 7 osób, w tym: 

Liczba przedstawicieli sektora publicznego: 0 osób, 

Liczba przedstawicieli sektora gospodarczego: 1 osoba, 

Liczba przedstawicieli sektora społecznego: 0 osób, 

Liczba przedstawicieli mieszkańców: 6 osób, 

Wyłączonych – 2 osoby. 

 

Ocena wg lokalnych kryteriów wyboru: 

Suma punktów: średnia przyznana ocena: 16,57 pkt. 

 

Ustalona kwota wsparcia: 93 127,00 zł 

Kwotę wsparcia ustalonego zgodnie z brzmieniem §18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015r. 

(Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.). Pomoc na operacje w zakresie określonym w §2 ust. 1 pkt 6 jest 

przyznawana w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.  

 

INDYWIDUALNE OZNACZENIE SPRAWY/ ZNAK SPRAWY: 05/3/INF/2017 

 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Gmina Trzebiatów 

Tytuł operacji: Modernizacja oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na 

świetlicę w Jarominie wraz z doposażeniem 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 

 

Obecnych: 9 osób 
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Nieobecnych: 2 osoby 

Uprawnionych do głosowania: 7 , w tym: 

Liczba przedstawicieli sektora publicznego: 0 osób, 

Liczba przedstawicieli sektora gospodarczego: 1 osoba, 

Liczba przedstawicieli sektora społecznego: 0 osób, 

Liczba przedstawicieli mieszkańców: 6 osób, 

Wyłączonych – 2 osoby. 

 

Ocena wg lokalnych kryteriów wyboru: 

Suma punktów: średnia przyznana ocena: 14,29 pkt. 

 

Ustalona kwota wsparcia: 152 712,00 zł 

Kwotę wsparcia ustalonego zgodnie z brzmieniem §18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015r. 

(Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.). Pomoc na operacje w zakresie określonym w §2 ust. 1 pkt 6 jest 

przyznawana w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.  

INDYWIDUALNE OZNACZENIE SPRAWY/ ZNAK SPRAWY: 06/3/INF/2017 

 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Gmina Karnice 

Tytuł operacji: Przebudowa placu rekreacyjnego na stadionie sportowym w m. Cerkwica 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 

Obecnych: 9 osób 

Nieobecnych: 2 osoby 

Uprawnionych do głosowania: 8 osób, w tym: 

Liczba przedstawicieli sektora publicznego: 0 osób, 

Liczba przedstawicieli sektora gospodarczego: 1 osoba, 

Liczba przedstawicieli sektora społecznego: 0 osób, 

Liczba przedstawicieli mieszkańców: 7 osób, 

Wyłączonych – 1 osoba. 

 

Ocena wg lokalnych kryteriów wyboru: 

 

Suma punktów: średnia przyznana ocena: 13,38 pkt. 
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Ustalona kwota wsparcia: 254 531,00 zł 

Kwotę wsparcia ustalonego zgodnie z brzmieniem §18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015r. 

(Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.). Pomoc na operacje w zakresie określonym w §2 ust. 1 pkt 6 jest 

przyznawana w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.  

 

INDYWIDUALNE OZNACZENIE SPRAWY/ ZNAK SPRAWY: 08/3/INF/2017 

 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach 

Tytuł operacji: Przebudowa pomieszczeń hali sportowo-widowiskowej w Płotach wraz z ich 

wyposażeniem w urządzenia infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 

Obecnych: 9 osób 

Nieobecnych: 2 osoba 

Uprawnionych do głosowania: 8 osób, w tym: 

Liczba przedstawicieli sektora publicznego: 0 osób, 

Liczba przedstawicieli sektora gospodarczego: 1 osoba, 

Liczba przedstawicieli sektora społecznego: 0 osób, 

Liczba przedstawicieli mieszkańców: 7 osób, 

Wyłączonych – 1 osoba. 

 

Ocena wg lokalnych kryteriów wyboru: 

Suma punktów: średnia przyznana ocena: 15,63 pkt. 

 

Ustalona kwota wsparcia: 116 276,00 zł 

Kwotę wsparcia ustalonego zgodnie z brzmieniem §18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015r. 

(Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.). Pomoc na operacje w zakresie określonym w §2 ust. 1 pkt 6 jest  
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przyznawana w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.  

 

INDYWIDUALNE OZNACZENIE SPRAWY/ ZNAK SPRAWY: 10/3/INF/2017 

 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Aktywni Kulturalnie” 

Tytuł operacji: Przebudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Rewal  poprzez 

modernizację dwóch skate parków położonych w miejscowości Pobierowo oraz w miejscowości 

Rewal 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 

Obecnych: 9 osób 

Nieobecnych: 2 osoby 

Uprawnionych do głosowania: 8 osób, w tym: 

Liczba przedstawicieli sektora publicznego: 0 osób, 

Liczba przedstawicieli sektora gospodarczego: 1 osoba, 

Liczba przedstawicieli sektora społecznego: 0 osób, 

Liczba przedstawicieli mieszkańców: 7 osób, 

Wyłączonych – 1 osoba. 

 

Ocena wg lokalnych kryteriów wyboru: 15,88 pkt. 

Suma punktów: średnia przyznana ocena: 

 

Ustalona kwota wsparcia: 177 489,00 zł 

Kwotę wsparcia ustalonego zgodnie z brzmieniem §18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015r. 

(Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.). Pomoc na operacje w zakresie określonym w §2 ust. 1 pkt 6 jest 

przyznawana w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

 

INDYWIDUALNE OZNACZENIE SPRAWY/ ZNAK SPRAWY: 11/3/INF/2017 

 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Aktywni Kulturalnie” 

Tytuł operacji: Modernizacja placu zabaw w miejscowości Niechorze 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 
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Obecnych: 9 osób 

Nieobecnych: 2 osoby 

Uprawnionych do głosowania: 8 osób, w tym: 

Liczba przedstawicieli sektora publicznego: 0 osób, 

Liczba przedstawicieli sektora gospodarczego: 1 osoba, 

Liczba przedstawicieli sektora społecznego: 0 osób, 

Liczba przedstawicieli mieszkańców: 8 osób, 

Wyłączonych – 1 osoba. 

 

Ocena wg lokalnych kryteriów wyboru: 

Suma punktów: średnia przyznana ocena: 14,88 pkt. 

 

Ustalona kwota wsparcia: 55 200,00 zł 

Kwotę wsparcia ustalonego zgodnie z brzmieniem §18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015r. 

(Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.). Pomoc na operacje w zakresie określonym w §2 ust. 1 pkt 6 jest 

przyznawana w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.  

 

 

INDYWIDUALNE OZNACZENIE SPRAWY/ ZNAK SPRAWY: 13/3/INF/2017 

 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Gmina Brojce 

Tytuł operacji: Modernizacja ławek na stadionie piłkarskim w Brojcach przy ul. Długiej 19 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 

Obecnych: 9 osób 

Nieobecnych: 2 osoby 

Uprawnionych do głosowania: 9 osób, w tym: 

Liczba przedstawicieli sektora publicznego: 0 osób, 

Liczba przedstawicieli sektora gospodarczego: 1 osoba, 

Liczba przedstawicieli sektora społecznego: 0 osób, 

Liczba przedstawicieli mieszkańców: 8 osób, 

Wyłączonych – 0 osób. 
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Ocena wg lokalnych kryteriów wyboru: 

Suma punktów: średnia przyznana ocena: 12,44 pkt 

 

Ustalona kwota wsparcia: 34 996,00 zł 

Kwotę wsparcia ustalonego zgodnie z brzmieniem §18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015r. 

(Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.). Pomoc na operacje w zakresie określonym w §2 ust. 1 pkt 6 jest 

przyznawana w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Kwota wsparcia została podwyższona w stosunku do 

wnioskowanej, ponieważ Wnioskodawca dokonał błędnego jej wyliczenia.  

 

INDYWIDUALNE OZNACZENIE SPRAWY/ ZNAK SPRAWY: 14/3/INF/2017 

 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Gmina Płoty 

Tytuł operacji: Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) w m. 

Sawno wraz z wyposażeniem 

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 

Obecnych: 9 osób 

Nieobecnych: 2 osoby 

Uprawnionych do głosowania: 8 osób, w tym: 

Liczba przedstawicieli sektora publicznego: 0 osób, 

Liczba przedstawicieli sektora gospodarczego: 1 osoba, 

Liczba przedstawicieli sektora społecznego: 0 osób, 

Liczba przedstawicieli mieszkańców:  osób, 

Wyłączonych – 1 osoba. 

Ocena wg lokalnych kryteriów wyboru: 

Suma punktów: średnia przyznana ocena: 12,75 pkt 

 

Ustalona kwota wsparcia: 326 533,00 zł 

Kwotę wsparcia ustalonego zgodnie z brzmieniem §18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015r.  
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(Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.). Pomoc na operacje w zakresie określonym w §2 ust. 1 pkt 6 jest 

przyznawana w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.  

 

      W dalszej części posiedzenia przystąpiono do oceny operacji złożonych do naboru nr 4/2017 w 

zakresie Zachowanie lokalnego dziedzictwa. Przewodniczący zapoznał obecnych z wykazem 

złożonych wniosków i poinformował, że wnioski będą rozpatrywane według liczby porządkowej w 

rejestrze. 

Indywidualne 

oznaczenie/ 

znak sprawy 

Wnioskodawca Tytuł operacji 

Koszty 

całkowite 

operacji 

(PLN) 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

[zł] 

01/4/ZD/2017 

Parafia 

Rzymskokatolic

ka pw. św. 

Stanisława 

Kostki w 

Karnicach 

Odrestaurowanie 

zabytkowej ambony w 

kościele pw. Św. 

Stanisława Kostki w 

Karnicach   

51 363,39  25 000,00 

02/4/ZD/2017 

Parafia 

Rzymskokatolic

ka pw. św. 

Stanisława 

Kostki, 72-310 

Płoty, Wyszobór 

Remont kościoła p.w. 

Matki Boskiej 

Częstochowskiej w 

Rotnowie 

52 660,75  25 000,00 

03/4/ZD/2017 

Parafia 

Rzymskokatolic

ka pw. 

Wniebowzięcia 

Najświętszej 

Marii Panny 72-

300 Gryfice, ul. 

3-go Maja 17  

Remont i modernizacja 

kościoła p.w. św. Józefa 

w Rybokartach 

51 539,44   25 000,00 

 

Wniosek nr 01/4/ZD/2017 złożony przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Stanisława Kostki w 

Karnicach: 

1) Syntetyczna prezentacja wniosku o dofinansowanie operacji złożonych w ramach naboru 

   Członkowie Rady zostali zapoznani przez dyrektor biura Beatę Hryszel z syntetyczną informacją 

dotyczącą wniosku Nr 01/4/ZD/2017 złożonego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Stanisława 

Kostki w Karnicach. 

2) Złożenie przez członków rady pisemnych deklaracji o bezstronności i poufności, 

   Na wezwanie Przewodniczącego, członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje o bezstronności i 

poufności. 
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3) Analiza grup interesu członków Rady. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji. 

   Po analizie rejestru grup interesu członków i deklaracji o bezstronności i poufności Przewodniczący 

stwierdził, że z dyskusji nad wnioskiem i z głosowania nie było włączeń.  

4) Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-

2020 

    Na wskazanie przez Przewodniczącego, dyrektor biura Beata Hryszel przedstawiła wyniki wstępnej 

oceny wniosku oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-2020 w zakresie omawianego wniosku nr 

01/4/ZD/2017. 

5) Ocena zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR): 

     Rada oceniająca stwierdziła, że operacja realizuje cel ogólny LSR - zachowanie lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego, cele szczegółowe LSR - produkty 

regionalne i kultywowanie lokalnych tradycji obszaru LGD, przedsięwzięcia - tradycje i produkty 

regionalne „Gryflandii”. Rada posiłkując się wynikiem oceny wstępnej wniosku o przyznanie pomocy 

w tym oceny zgodności z PROW na lata 2014-2020 uznaje, że operacja jest zgodna z LSR i tym 

samym spełnia warunki udzielenia wsparcia. 

Wynik głosowania w sprawie  uznania operacji za: 

- zgodną z LSR – 9 głosów, 

- za niezgodną z LSR – 0 głosów 

Operacja jednogłośnie została uznana za zgodną z LSR. 

 

Wniosek nr 02/4/ZD/2017 złożony przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Stanisława Kostki, 

72-310 Płoty, Wyszobór: 

1) Syntetyczna prezentacja wniosku o dofinansowanie operacji złożonych w ramach naboru 

   Członkowie Rady zostali zapoznani przez dyrektor biura Beatę Hryszel z syntetyczną informacją 

dotyczącą wniosku Nr 02/4/ZD/2017 Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Kostki, 72-310 

Płoty, Wyszobór.  

2) Złożenie przez członków rady pisemnych deklaracji o bezstronności i poufności, 

   Na wezwanie Przewodniczącego członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje o bezstronności i 

poufności. 

3) Analiza grup interesu członków Rady. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji. 

   Po analizie rejestru grup interesu członków i deklaracji o bezstronności i poufności Przewodniczący 

stwierdził, że z dyskusji nad wnioskiem i z głosowania nie było włączeń.  

4) Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-

2020 
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    Na wskazanie przez Przewodniczącego, dyrektor biura Beata Hryszel przedstawiła wyniki wstępnej 

oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-2020 w zakresie omawianego wniosku 

nr 02/4/ZD/2017. 

5) Ocena zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR): 

     Rada oceniająca stwierdziła, że operacja realizuje cel ogólny LSR - zachowanie lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego, cele szczegółowe LSR - produkty 

regionalne i kultywowanie lokalnych tradycji obszaru LGD, przedsięwzięcia - tradycje i produkty 

regionalne „Gryflandii”. Rada posiłkując się wynikiem oceny wstępnej wniosku o przyznanie pomocy 

w tym oceny zgodności z PROW na lata 2014-2020 uznaje, że operacja jest zgodna z LSR i tym 

samym spełnia warunki udzielenia wsparcia. 

Wynik głosowania w sprawie  uznania operacji za: 

- zgodną z LSR – 9 głosów, 

- za niezgodną z LSR – 0 głosów 

Operacja jednogłośnie została uznana za zgodną z LSR.  

Wniosek nr 03/4/ZD/2017 złożony przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny 72-300 Gryfice, ul. 3-go Maja 17 

1) Syntetyczna prezentacja wniosku o dofinansowanie operacji złożonych w ramach naboru 

   Członkowie Rady zostali zapoznani przez dyrektor biura Beatę Hryszel z syntetyczną informacją 

dotyczącą wniosku Nr 03/4/ZD/2017 Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej 

Marii Panny 72-300 Gryfice, ul. 3-go Maja 17. 

2) Złożenie przez członków rady pisemnych deklaracji o bezstronności i poufności, 

   Na wezwanie Przewodniczącego członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje o bezstronności i 

poufności. 

3) Analiza grup interesu członków Rady. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji. 

   Po analizie rejestru grup interesu członków i deklaracji o bezstronności i poufności Przewodniczący 

stwierdził, że z dyskusji nad wnioskiem i z głosowania nie było włączeń. 

4) Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-

2020 

    Na wskazanie przez Przewodniczącego, dyrektor biura Beata Hryszel przedstawiła wyniki wstępnej 

oceny wniosków oraz oceny zgodności z PROW na lata 2014-2020 w zakresie omawianego wniosku 

nr 03/4/ZD/2017. 

5) Ocena zgodności wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR): 

     Rada oceniająca stwierdziła, że operacja realizuje cel ogólny LSR - zachowanie lokalnego 

dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego, cele szczegółowe LSR - produkty  
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regionalne i kultywowanie lokalnych tradycji obszaru LGD, przedsięwzięcia - tradycje i produkty 

regionalne „Gryflandii”. Rada posiłkując się wynikiem oceny wstępnej wniosku o przyznanie pomocy 

w tym oceny zgodności z PROW na lata 2014-2020 uznaje, że operacja jest zgodna z LSR i tym 

samym spełnia warunki udzielenia wsparcia. 

Wynik głosowania w sprawie  uznania operacji za: 

- zgodną z LSR – 9 głosów, 

- za niezgodną z LSR – 0 głosów 

Operacja jednogłośnie została uznana za zgodną z LSR.  

 

Podjęcie Uchwały nr III/28/17 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Gryflandia” z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia operacji zgodnych z ogłoszeniem 

naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR. 

Przewodniczący Rady Decyzyjnej odczytał Uchwałę nr III/28/17 i poddał ją pod głosowanie. 

Głosowało: 9 osób, za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

INDYWIDUALNE OZNACZENIE SPRAWY/ ZNAK SPRAWY: 01/4/ZD/2017 

 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Karnicach  

Tytuł operacji: Odrestaurowanie zabytkowej ambony w kościele pw. Św. Stanisława Kostki w 

Karnicach   

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 

Obecnych: 9 osób 

Nieobecnych: 2 osoby 

Uprawnionych do głosowania: 9 osób, w tym: 

Liczba przedstawicieli sektora publicznego: 0 osób, 

Liczba przedstawicieli sektora gospodarczego: 1 osoba, 

Liczba przedstawicieli sektora społecznego: 0 osób, 

Liczba przedstawicieli mieszkańców: 8 osób, 

Wyłączonych – 0 osób 

 

Ocena wg lokalnych kryteriów wyboru: 

Suma punktów: średnia przyznana ocena: 15,50 pkt. 

 

Ustalona kwota wsparcia: 25 000,00 zł 
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Kwotę wsparcia ustalonego zgodnie z brzmieniem §18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015r. 

(Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.). Pomoc na operacje w zakresie określonym w §2 ust. 1 pkt 5 jest 

przyznawana w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.  

 

INDYWIDUALNE OZNACZENIE SPRAWY/ ZNAK SPRAWY: 02/4/ZD/2017 

 

Imię i nazwisko Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki, 72-310 Płoty, Wyszobór  

Tytuł operacji: Remont kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Rotnowie  

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 

Obecnych: 9 osób 

Nieobecnych: 2 osoby 

Uprawnionych do głosowania: 9 osób, w tym: 

Liczba przedstawicieli sektora publicznego: 0 osób, 

Liczba przedstawicieli sektora gospodarczego: 1 osoba, 

Liczba przedstawicieli sektora społecznego: 0 osób, 

Liczba przedstawicieli mieszkańców: 8 osób, 

Wyłączonych – 0 osób 

 

Ocena wg lokalnych kryteriów wyboru: 

Suma punktów: średnia przyznana ocena: 15,44 pkt. 

 

Ustalona kwota wsparcia: 25 000,00 zł 

Kwotę wsparcia ustalonego zgodnie z brzmieniem §18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015r. 

(Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.). Pomoc na operacje w zakresie określonym w §2 ust. 1 pkt 5 jest 

przyznawana w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.  

 

INDYWIDUALNE OZNACZENIE SPRAWY/ ZNAK SPRAWY: 03/4/ZD/2017 
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Imię i nazwisko Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 72-300 

Gryfice, ul. 3-go Maja 17  

Tytuł operacji: Remont i modernizacja kościoła p.w. św. Józefa w Rybokartach  

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 

Obecnych: 9 osób 

Nieobecnych: 2 osoby 

Uprawnionych do głosowania: 9 osób, w tym: 

Liczba przedstawicieli sektora publicznego: 0 osób, 

Liczba przedstawicieli sektora gospodarczego: 1 osoba, 

Liczba przedstawicieli sektora społecznego: 0 osób, 

Liczba przedstawicieli mieszkańców: 8 osób, 

Wyłączonych – 0 osób 

 

Ocena wg lokalnych kryteriów wyboru: 

Suma punktów: średnia przyznana ocena: 15,33 pkt. 

 

Ustalona kwota wsparcia: 25 000,00 zł 

Kwotę wsparcia ustalonego zgodnie z brzmieniem §18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015r. 

(Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.). Pomoc na operacje w zakresie określonym w §2 ust. 1 pkt 5 jest 

przyznawana w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.  

 

 

      Przewodniczący Rady Decyzyjnej w celu dokonania niezbędnych czynności przygotowawczych 

do zakończenia procedury wyboru operacji do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju              

i ustalenia kwoty wsparcia oraz przygotowanie uchwał w sprawie listy operacji wybranych; listy 

operacji niewybranych, uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania złożonych w naborze nr 

3/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, a także przygotowanie uchwał w sprawie listy operacji 

wybranych i uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania złożonych w naborze nr 4/2017 w  
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ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: 

zachowanie dziedzictwa lokalnego, zarządził przerwę w posiedzeniu do dnia 25 kwietnia 2017 roku 

do godz.10.00. 

 

Posiedzenie Rady Decyzyjnej w dniu 25 kwietnia 2017r. 

 

         Przewodniczący posiedzenia Przemysław Kowalewski wznowił obrady Rady Decyzyjnej w dniu 

25 kwietnia 2017r. o godz. 10.00. 

      

      Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Decyzyjnej stwierdził prawomocność 

posiedzenia, zdolność uchwałodawczą Rady. Na podstawie §15 ust. 3 Regulaminu Rady Oceniającej 

Rada może podejmować decyzję o ile uczestniczy w posiedzeniu, co najmniej 50% członków. Na 

podstawie listy obecności (w zał.) stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 10 członków spośród 11 

członków składu regulaminowego. Nieobecna Pani Anna Bielecka-Tyszer i Pani Edyta Modzelewska. 

W związku z nieobecnością Sekretarza Rady Pani Edyty Modzelewskiej, do sporządzenia protokołu z 

posiedzenia Rady Przewodniczący zaproponował Pana Macieja Emskiego, który wyraził zgodę - za 9 

członków Rady (jednogłośnie). 

    W posiedzeniu uczestniczą pracownicy biura LGD – Beata Hryszel, Aleksandra Szewczyk i Lilia 

Przybysławska. 

    Przewodniczący poinformował, że został spełniony wymóg: 

 wśród członków biorących udział w posiedzeniu ani władze publiczne, ani żadna  

pojedyncza grupa interesu nie posiadała więcej  niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji 

zgodnie z  32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1303/2013, 

 co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziła od partnerów   

niebędących instytucjami publicznymi zgodnie a art. 34 ust. 3 lit. b rozporządzenia 1303/2013 

Rady, 

 

    Podjęcie Uchwały nr III/29/17 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Gryflandia” z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach 

naboru nr 3/2017 na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.  
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Przewodniczący Rady Decyzyjnej odczytał Uchwałę nr III/29/17 i poddał ją pod głosowanie. 

Głosowało: 9 osób, za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

    Podjęcie Uchwały nr III/30/17 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Gryflandia” z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia listy operacji niewybranych w 

ramach naboru nr 3/2017 na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 
Przewodniczący Rady Decyzyjnej odczytał Uchwałę nr III/30/17  i  poddał ją pod głosowanie. 

Głosowało: 9 osób, za: 8, przeciw: 0, wstrzymało się: 1 

Uchwałę podjęto. 

 

    Przewodniczący odczytał uchwały Rady Decyzyjnej nr od III/31/17 do III/44/17 z dnia 25 kwietnia 

2017 roku w sprawie w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Budowa lub przebudowa 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

 

    Podjęcie Uchwały nr III/45/17 Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Gryflandia” z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach 

naboru nr 4/2017 na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego.  

Przewodniczący Rady Decyzyjnej odczytał Uchwałę nr III/45/17 i poddał ją pod głosowanie. 

Głosowało: 9 osób, za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 0 

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

    Przewodniczący odczytał uchwały Rady Decyzyjnej nr od III/46/17 do III/48/17 z dnia 25 kwietnia 

2017 roku w sprawie w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” objętego  

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Zachowanie dziedzictwa 

lokalnego. 
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ad. 3.  Wolne głosy, wnioski i zapytania. Nie złożono wniosków i zapytań. 

 

ad.4. Zakończenie posiedzenia. 

     Przewodniczący Rady Decyzyjnej poinformował, że porządek posiedzenia został wyczerpany i 

dokonał zamknięcia obrad. 

 

 

Przewodniczący Rady 

/-/ Przemysław Kowalewski 


