
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

Protokół nr 1/2020 

z posiedzenia Rady Decyzyjnej 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gryflandia” 

w dniu 28 lutego 2020 roku 

 

Posiedzenie Rady Decyzyjnej w sprawie wyboru i ustalenia kwoty wsparcia dla operacji 

złożonych w ramach naboru nr 1/2019 w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej” 

oraz naboru nr 2/2019 w zakresie „Podejmowanie działalności gospodarczej” odbyło się                  

w dniu 28.02.2020 r. i rozpoczęło o godz. 9.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania 

„Gryflandia”, ul. Nowy Świat 6, 72-300 Gryfice. 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie kworum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przedstawienie pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR, pomocniczej oceny             

spełnienia kryteriów wyboru, propozycji kwoty wsparcia. 

5. Ocena zgodności operacji z LSR oraz wybór operacji do finansowania: 

1) syntetyczna informacja na temat przedmiotu i zakresu wniosków złożonych                          

w ramach  naboru nr 1/2019, 

2) złożenie deklaracji bezstronności i poufności w procesie oceny i wyboru operacji, 

3) dyskusja nad wnioskami, 

4) ocena zgodności operacji z LSR, 

5) ocena operacji wg lokalnych kryteriów (jeżeli dotyczy), 

6. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych/niezgodnych z LSR. 

7. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji wybranych/niewybranych zawierającej 

wyniki oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. 

8. Podjęcie uchwał w stosunku do każdego wniosku w sprawie wyboru operacji                             

do dofinansowania. 

9. Przedstawienie pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR, pomocniczej oceny             

spełnienia kryteriów wyboru, propozycji kwoty wsparcia. 

10. Ocena zgodności operacji z LSR oraz wybór operacji do finansowania: 

1) syntetyczna informacja na temat przedmiotu i zakresu wniosków złożonych                            

w ramach  naboru nr 2/2019, 

2) złożenie deklaracji bezstronności i poufności w procesie oceny i wyboru operacji, 

3) dyskusja nad wnioskami, 

4) ocena zgodności operacji z LSR, 

5) ocena operacji wg. lokalnych kryteriów (jeżeli dotyczy),  

11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych/niezgodnych z LSR. 
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12. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji wybranych/niewybranych zawierającej 

wyniki oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. 

13. Podjęcie uchwał w stosunku do każdego wniosku w sprawie wyboru operacji                             

do dofinansowania. 

14. Wolne wnioski. 

15. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad.1. Otwarcie posiedzenia. 

W związku z nieobecnością Przewodniczącego Posiedzenia Rady Decyzyjnej Przemysława 

Kowalewskiego, posiedzeniu przewodniczył Z-ca Przewodniczącego Sławomir Nowak, który 

pełnił również obowiązki Przewodniczącego Rady, przywitał przybyłych członków Rady                                

i otworzył posiedzenie. 

 

Ad.2. Stwierdzenie kworum. 

Na podstawie listy obecności (w zał.) Z-ca Przewodniczącego stwierdził, że w posiedzeniu 

Rady uczestniczy 8 członków, na skład Rady liczący 11 członków (nieobecni: Przemysław 

Kowalewski, Edward Krychowiak, Łukasz Zwierzchowski), w związku z czym została 

zapewniona prawomocność posiedzenia i podejmowanych przez Radę decyzji (kworum).                  

Z-ca Przewodniczącego 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, jako                                  

Z-ca Przewodniczącego Rady prowadzi rejestr interesów członków Rady.  

Z-ca Przewodniczącego poinformował, że rejestr interesów jest przez niego na bieżąco 

analizowany do każdego ocenianego wniosku. 

Rada została poinformowana, że pracownice Biura Aleksandra Szewczyk i Anna Żółtaszek, 

dokonujące pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR, pomocniczej oceny spełnienia kry-

teriów wyboru, propozycji kwoty wsparcia, zgodnie z obowiązującą procedurą złożyły dekla-

racje poufności i bezstronności w procesie oceny i wyboru operacji oraz rejestr interesów.  

  

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad. 

Z-ca Przewodniczącego przedstawił projekt porządku posiedzenia, do którego wniosków nie 

zgłoszono. Przystąpiono do realizacji  porządku posiedzenia. 
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Ad. 4.  Przedstawienie pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR, pomocniczej oceny             

spełnienia kryteriów wyboru, propozycji kwoty wsparcia. 

Z-ca Przewodniczącego Sławomir Nowak zapoznał obecnych z wykazem złożonych 

wniosków i poinformował, że wnioski będą rozpatrywane według liczby porządkowej                           

w rejestrze. 

                                                           

Indywidualne 

oznaczenie/ znak 

sprawy 

Wnioskodawca Tytuł operacji  

Wnioskowana 

kwota 

pomocy [zł] 

01/1/RDG/2020  Magdalena Ziarno 

„Rozwój firmy poprzez zakup 

profesjonalnego sprzętu w celu 

podniesienia standardu świadczenia 

usług kosmetycznych w pasie 

nadmorskim Gminy Trzebiatów” 

80 429,00 

02/1/RDG/2020 

ALFA TOUR Marek  

i Agnieszka Budny 

Spółka Jawna 

Budowa basenu w ośrodku 

wypoczynkowym Alfa Rewal 
149 108,00 

 

Specjalista ds. wdrażania LSR Aleksandra Szewczyk poinformowała, że na podstawie 

obowiązujących procedur, Biuro LGD dokonało pomocniczej oceny wniosków o przyznanie 

pomocy na operacje składane przez podmioty inne niż LGD, w zakresie:  

 złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu 

naboru wniosków o przyznanie pomocy, 

 zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu 

naboru wniosków o przyznanie pomocy, 

 realizacji przez operacje celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie 

zaplanowanych w LSR wskaźników, 

 zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,                  

w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:  

 zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie 

pomocy,  

 spełnienia kryteriów wyboru operacji, 

 ustalenia propozycji kwoty wsparcia. 

Następnie przedstawiła członkom Rady wyniki wstępnej oceny wniosków o przyznanie 

pomocy i poinformowała, że wszystkie wnioski w ramach naboru 1/2019: 

 zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków                 

o przyznanie pomocy, 

  są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze 

wniosków o przyznanie pomocy, 
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 realizują cele główne i szczegółowe LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR 

wskaźników, 

 są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach 

którego są planowane realizacje tych operacji, w tym: zgodne z formą wsparcia wskazaną 

w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.  

 

Ad. 5. Ocena zgodności operacji z LSR oraz wybór operacji do finansowania: 

 

 

INDYWIDUALNE OZNACZENIE SPRAWY/ ZNAK SPRAWY: 01/1/RDG/2020 

 

Wnioskodawca: Magdalena Ziarno  

Tytuł operacji: „Rozwój firmy poprzez zakup profesjonalnego sprzętu w celu podniesienia   

standardu świadczenia usług kosmetycznych w pasie nadmorskim Gminy 

Trzebiatów” 

 

1) Syntetyczna prezentacja wniosku o dofinansowanie operacji: 

Z-ca Przewodniczącego Rady Sławomir Nowak przedstawił członkom Rady syntetyczną 

informację w zakresie przedmiotu i zakresu operacji. 

2) Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w procesie oceny                      

i wyboru operacji: 

Na wezwanie Z-cy Przewodniczącego, członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje 

bezstronności i poufności w procesie oceny  i wyboru operacji. 

3) Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji:  

Po analizie rejestrów grup interesu członków Rady oraz złożonych deklaracji  

bezstronności i poufności w procesie oceny i wyboru operacji, Z-ca Przewodniczącego 

stwierdził, że: 

-  z dyskusji nad wnioskiem, głosowania w sprawie zgodności operacji z LSR, głosowania 

w sprawie oceny operacji wg lokalnych kryteriów, nie wyłączył się żaden z członków 

Rady obecny na posiedzeniu. 

4) Ocena zgodności operacji z LSR: 

Posiłkując się efektem pomocniczej oceny pracowników Biura LGD, Rada oceniająca 

stwierdziła, że operacja realizuje cel ogólny - wzrost aktywności mieszkańców do 2023 

roku, cel szczegółowy – wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców do 2023 roku, 

wpisuje się w przedsięwzięcie - przedsiębiorcza „Gryflandia”, realizuje wskaźnik produktu 

– liczba zrealizowanych operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. 

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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Liczba osób: 

 obecnych na posiedzeniu: 8 osób, 

 wyłączonych: 0 osób  

 Uprawnionych do głosowania: 8 osób, w tym: 

 liczba przedstawicieli sektora publicznego: 1 osoby, 

 liczba przedstawicieli sektora gospodarczego: 2 osoba, 

 liczba przedstawicieli sektora społecznego: 0 osób, 

 liczba przedstawicieli mieszkańców: 5 osoby 

Dyskusja i głosowanie nad wnioskiem prowadzone były przez 8 członków Rady, w tym 1 

przedstawiciel sektora publicznego, co stanowi 12,5 % praw głosu i jest zgodne z § 32 ust. 2 

lit. b rozporządzenia 1303/2013. 

Wynik głosowania za uznaniem operacji za: 

 zgodną z LSR – 8 osób, 

 niezgodną z LSR – 0 osób, 

Operacja jednogłośnie została uznana za zgodną z LSR. 

  

5) Ocena według lokalnych kryteriów wyboru: 

 średnia liczba uzyskanych punktów  20,25 

Wnioskowana kwota pomocy: 80 429,00 zł  

Ustalona kwota wsparcia: 80 429,00 zł 

Kwotę wsparcia ustalono 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.) oraz wskazaną w LSR kwotą 

wsparcia nie wyższą niż 300 000,00 zł. 

 

 

INDYWIDUALNE OZNACZENIE SPRAWY/ ZNAK SPRAWY: 02/1/RDG/2020 

 

Wnioskodawca: ALFA TOUR Marek  i Agnieszka Budny Spółka Jawna 

Tytuł operacji: Budowa basenu w ośrodku wypoczynkowym Alfa Rewal. 

 

1) Syntetyczna prezentacja wniosku o dofinansowanie operacji: 

Z-ca Przewodniczącego Rady Sławomir Nowak przedstawił członkom Rady syntetyczną 

informację w zakresie przedmiotu i zakresu operacji. 

2) Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w procesie oceny                      

i wyboru operacji: 
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Na wezwanie Z-ca Przewodniczącego członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje 

bezstronności i poufności w procesie oceny  i wyboru operacji. 

3) Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji:  

Po analizie rejestrów grup interesu członków Rady oraz złożonych deklaracji  

bezstronności i poufności w procesie oceny i wyboru operacji, Z-ca Przewodniczącego 

stwierdził, że: 

-  z dyskusji nad wnioskiem, głosowania w sprawie zgodności operacji z LSR, głosowania 

w sprawie oceny operacji wg lokalnych kryteriów nie wyłączył się żaden z członków 

Rady obecny na posiedzeniu. 

4) Ocena zgodności operacji z LSR: 

Posiłkując się efektem pomocniczej oceny pracowników Biura LGD, Rada oceniająca 

stwierdziła, że operacja realizuje cel ogólny - wzrost aktywności mieszkańców do 2023 roku, 

cel szczegółowy – wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców do 2023 roku, wpisuje się                

w przedsięwzięcie - przedsiębiorcza „Gryflandia”, realizuje wskaźnik produktu – liczba 

zrealizowanych operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. 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.    

Liczba osób: 

 obecnych na posiedzeniu:  8 osób, 

 wyłączonych: 0 osób  

 Uprawnionych do głosowania:  8 osób, w tym: 

 liczba przedstawicieli sektora publicznego: 1 osoby, 

 liczba przedstawicieli sektora gospodarczego: 2 osoba, 

 liczba przedstawicieli sektora społecznego: 0 osób, 

 liczba przedstawicieli mieszkańców: 5 osoby. 

 

Dyskusja i głosowanie nad wnioskiem prowadzone były przez 8 członków Rady, w tym 1 

przedstawiciel sektora publicznego, co stanowi 12,5 % praw głosu i jest zgodne z § 32 ust. 2 

lit. b rozporządzenia 1303/2013. 

Wynik głosowania za uznaniem operacji za: 

 zgodną z LSR – 8 osób, 

 niezgodną z LSR – 0 osób, 

Operacja jednogłośnie została uznana za zgodną z LSR. 

  

5) Ocena według lokalnych kryteriów wyboru: 

 średnia liczba uzyskanych punktów  19,51       

Wnioskowana kwota pomocy: 149 108,00 zł  

Ustalona kwota wsparcia: 149 108,00 zł 
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Kwotę wsparcia ustalono 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.) oraz wskazaną w LSR kwotą 

wsparcia nie wyższą niż 300 000,00 zł. 

 

Ad. 6.  Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z LSR. 

Z-ca Przewodniczącego Rady Decyzyjnej odczytał projekt Uchwały nr XIII/114/20 z dnia               

28 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.                                

Z-ca Przewodniczącego  poddał  projekt uchwały pod głosowanie. 

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji wybranych/niewybranych zawie-

rającej wyniki oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. 

Z-ca Przewodniczącego Rady Decyzyjnej odczytał projekt Uchwały nr XIII/115/20 z dnia                    

28 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych w ramach naboru                  

nr 1/2019 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: Rozwijanie działalności gospodarczej.  

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwał w stosunku do każdego wniosku w sprawie wyboru operacji                     

do dofinansowania. 

Z-ca Przewodniczącego odczytał uchwały Rady Decyzyjnej nr od XIII/116/20 do XIII/117/20 

z dnia 28 lutego 2020 roku 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: Rozwijanie działalności gospodarczej.  

 

Ad. 9.   

Przedstawienie pomocniczej oceny zgodności operacji z LSR, pomocniczej oceny             

spełnienia kryteriów wyboru, propozycji kwoty wsparcia. 

Z-ca Przewodniczącego Sławomir Nowak zapoznał obecnych z wykazem złożonych 

wniosków i poinformował, że wnioski będą rozpatrywane według liczby porządkowej                           

w rejestrze. 
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Indywidualne 

oznaczenie/ znak 

sprawy 

Wnioskodawca Tytuł operacji  

Wnioskowana 

kwota 

pomocy [zł] 

01/2/PDG/2020  
Aleksandra 

Skakuj 

Utworzenie działalności 

gospodarczej  o charakterze 

warsztatu artystycznego. 

100 000,00  

02/2/PDG/2020 
 

Ewelina Trytek 

Taxi Wybrzeże 24 – podjęcie 

działalności gospodarczej w celu 

świadczenia usług w zakresie 

przewozów turystycznych 

pasażerskich.  

 

100 000,00 

03/2/PDG/2020 

 

Arkadiusz 

Ziarno 

Podjęcie działalności gospodarczej 

poprzez świadczenie 

kompleksowych usług 

naprawczych z funkcją doo-to-

door- warsztat samochodowy z 

mobilną funkcją parową. 

100 000,00 

04/2/PDG/2020 

 

Agnieszka Rek-

Lipczyńska 
Pałacowe wyroby 100 000,00 

05/2/PDG/2020 

 

Maciej 

Jaroszewicz 

Zakup autolawety do 3,5 tony w 

celu świadczenia usług pomocy 

drogowej. 

100 000,00 

06/2/PDG/2020 

 

Dobrowolska 

Julia Małgorzata 

Utworzenie przedsiębiorstwa w 

zakresie świadczenia usług 

kosmetycznych i fryzjerskich 

100 000,00 

      

Specjalista ds. wdrażania LSR Aleksandra Szewczyk poinformowała, że na podstawie 

obowiązujących procedur, Biuro LGD dokonało pomocniczej oceny wniosków o przyznanie 

pomocy na operacje składane przez podmioty inne niż LGD, w zakresie:  

 złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu 

naboru wniosków o przyznanie pomocy, 

 zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu 

naboru wniosków o przyznanie pomocy, 

 realizacji przez operacje celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie 

zaplanowanych w LSR wskaźników, 

 zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,                  

w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:  

 zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie 

pomocy,  



 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 spełnienia kryteriów wyboru operacji, 

 ustalenia propozycji kwoty wsparcia. 

Następnie przedstawiła członkom Rady wyniki wstępnej oceny wniosków o przyznanie 

pomocy i poinformowała, że wszystkie wnioski w ramach naboru 2/2019: 

 zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków                 

o przyznanie pomocy, 

  są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze 

wniosków o przyznanie pomocy, 

 realizują cele główne i szczegółowe LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR 

wskaźników, 

 są zgodne z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach 

którego są planowane realizacje tych operacji, w tym: zgodne z formą wsparcia wskazaną 

w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy.  

 

Ad. 10. Ocena zgodności operacji z LSR oraz wybór operacji do finansowania: 

 

INDYWIDUALNE OZNACZENIE SPRAWY/ ZNAK SPRAWY: 01/2/PDG/2020 

 

Wnioskodawca: Aleksandra Skakuj  

Tytuł operacji: Utworzenie działalności gospodarczej o charakterze warsztatu artystycznego 

 

1) Syntetyczna prezentacja wniosku o dofinansowanie operacji: 

Za-Przewodniczącego Rady Sławomir Nowak przedstawił członkom Rady syntetyczną 

informację w zakresie przedmiotu i zakresu operacji. 

2) Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w procesie oceny                       

i wyboru operacji: 

Na wezwanie Z-cy Przewodniczącego, członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje 

bezstronności i poufności w procesie oceny  i wyboru operacji. 

3) Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji:  

Po analizie rejestrów grup interesu członków Rady oraz złożonych deklaracji  

bezstronności i poufności w procesie oceny i wyboru operacji, Z-ca Przewodniczącego 

stwierdził, że: 

-  z dyskusji nad wnioskiem, głosowania w sprawie zgodności operacji z LSR, głosowania 

w sprawie oceny operacji wg lokalnych kryteriów nie wyłączył się żaden z członków 

Rady obecny na posiedzeniu. 

4) Ocena zgodności operacji z LSR: 

Posiłkując się efektem pomocniczej oceny pracowników Biura LGD, Rada oceniająca 

stwierdziła, że operacja realizuje cel ogólny - wzrost aktywności mieszkańców do 2023 

roku, cel szczegółowy – wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców do 2023 roku, 
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wpisuje się w przedsięwzięcie - przedsiębiorcza „Gryflandia”, realizuje wskaźnik produktu 

– liczba zrealizowanych operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. 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.  

 

Liczba osób: 

 obecnych na posiedzeniu: 8 osób, 

 wyłączonych: 0 osób  

 Uprawnionych do głosowania: 8 osób, w tym: 

 liczba przedstawicieli sektora publicznego: 1 osoby, 

 liczba przedstawicieli sektora gospodarczego: 2 osób, 

 liczba przedstawicieli sektora społecznego: 0 osób, 

 liczba przedstawicieli mieszkańców: 5 

Dyskusja i głosowanie nad wnioskiem prowadzone były przez 8 członków Rady, w tym 1 

przedstawiciel sektora publicznego, co stanowi 12,5 % praw głosu i jest zgodne z § 32 ust. 2 

lit. b rozporządzenia 1303/2013. 

Wynik głosowania za uznaniem operacji za: 

 zgodną z LSR – 8 osób, 

 niezgodną z LSR – 0 osób, 

Operacja jednogłośnie została uznana za zgodną z LSR. 

  

5) Ocena według lokalnych kryteriów wyboru: 

 średnia liczba uzyskanych punktów  13 

 

Wnioskowana kwota pomocy: 100 000,00 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 100 000,00 zł 

Kwotę wsparcia ustalono 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.) oraz wskazaną w LSR kwotą 

premii w wysokości 100 000,00 zł. 
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INDYWIDUALNE OZNACZENIE SPRAWY/ ZNAK SPRAWY: 02/2/PDG/2020 

 

Wnioskodawca: Ewelina Trytek  

Tytuł operacji: Taxi Wybrzeże 24 – podjęcie działalności gospodarczej w celu świadczenia 

usług w zakresie przewozów turystycznych pasażerskich.  

 

1) Syntetyczna prezentacja wniosku o dofinansowanie operacji: 

Za-Przewodniczącego Rady Sławomir Nowak przedstawił członkom Rady syntetyczną 

informację w zakresie przedmiotu i zakresu operacji. 

2) Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w procesie oceny                       

i wyboru operacji: 

Na wezwanie Z-cy Przewodniczącego, członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje 

bezstronności i poufności w procesie oceny  i wyboru operacji. 

3) Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji:  

Po analizie rejestrów grup interesu członków Rady oraz złożonych deklaracji  

bezstronności i poufności w procesie oceny i wyboru operacji, Z-ca Przewodniczącego 

stwierdził, że: 

-  z dyskusji nad wnioskiem, głosowania w sprawie zgodności operacji z LSR, głosowania 

w sprawie oceny operacji wg lokalnych kryteriów nie wyłączył się żaden z członków 

Rady obecny na posiedzeniu. 

4) Ocena zgodności operacji z LSR: 

Posiłkując się efektem pomocniczej oceny pracowników Biura LGD, Rada oceniająca 

stwierdziła, że operacja realizuje cel ogólny - wzrost aktywności mieszkańców do 2023 

roku, cel szczegółowy – wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców do 2023 roku, 

wpisuje się w przedsięwzięcie - przedsiębiorcza „Gryflandia”, realizuje wskaźnik produktu 

– liczba zrealizowanych operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. 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.  

 

Liczba osób: 

 obecnych na posiedzeniu: 8 osób, 

 wyłączonych: 0 osób  

 Uprawnionych do głosowania: 8 osób, w tym: 

 liczba przedstawicieli sektora publicznego: 1 osoby, 

 liczba przedstawicieli sektora gospodarczego: 2 osób, 

 liczba przedstawicieli sektora społecznego: 0 osób, 

 liczba przedstawicieli mieszkańców: 5 
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Dyskusja i głosowanie nad wnioskiem prowadzone były przez 8 członków Rady, w tym 1 

przedstawiciel sektora publicznego, co stanowi 12,5 % praw głosu i jest zgodne z § 32 ust. 2 

lit. b rozporządzenia 1303/2013. 

Wynik głosowania za uznaniem operacji za: 

 zgodną z LSR – 8 osób, 

 niezgodną z LSR – 0 osób, 

Operacja jednogłośnie została uznana za zgodną z LSR. 

  

5) Ocena według lokalnych kryteriów wyboru: 

 średnia liczba uzyskanych punktów  15,13 

 

Wnioskowana kwota pomocy: 100 000,00 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 100 000,00 zł 

Kwotę wsparcia ustalono 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.) oraz wskazaną w LSR kwotą 

premii w wysokości 100 000,00 zł. 

 

 

INDYWIDUALNE OZNACZENIE SPRAWY/ ZNAK SPRAWY: 03/2/PDG/2020 

 

Wnioskodawca: Arkadiusz Ziarno  

Tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej poprzez świadczenie kompleksowych   

usług naprawczych z funkcją doo-to-door- warsztat samochodowy z mobilną funkcją parową. 

 

1) Syntetyczna prezentacja wniosku o dofinansowanie operacji: 

Za-Przewodniczącego Rady Sławomir Nowak przedstawił członkom Rady syntetyczną 

informację w zakresie przedmiotu i zakresu operacji. 

2) Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w procesie oceny                       

i wyboru operacji: 

Na wezwanie Z-cy Przewodniczącego, członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje 

bezstronności i poufności w procesie oceny  i wyboru operacji. 

3) Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji:  

Po analizie rejestrów grup interesu członków Rady oraz złożonych deklaracji  

bezstronności i poufności w procesie oceny i wyboru operacji, Z-ca Przewodniczącego 

stwierdził, że: 
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-  z dyskusji nad wnioskiem, głosowania w sprawie zgodności operacji z LSR, głosowania 

w sprawie oceny operacji wg lokalnych kryteriów nie wyłączył się żaden z członków 

Rady obecny na posiedzeniu. 

4) Ocena zgodności operacji z LSR: 

Posiłkując się efektem pomocniczej oceny pracowników Biura LGD, Rada oceniająca 

stwierdziła, że operacja realizuje cel ogólny - wzrost aktywności mieszkańców do 2023 

roku, cel szczegółowy – wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców do 2023 roku, 

wpisuje się w przedsięwzięcie - przedsiębiorcza „Gryflandia”, realizuje wskaźnik produktu 

– liczba zrealizowanych operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. 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.  

 

Liczba osób: 

 obecnych na posiedzeniu: 8 osób, 

 wyłączonych: 0 osób  

 Uprawnionych do głosowania: 8 osób, w tym: 

 liczba przedstawicieli sektora publicznego: 1 osoby, 

 liczba przedstawicieli sektora gospodarczego: 2 osób, 

 liczba przedstawicieli sektora społecznego: 0 osób, 

 liczba przedstawicieli mieszkańców: 5 

Dyskusja i głosowanie nad wnioskiem prowadzone były przez 8 członków Rady, w tym 1 

przedstawiciel sektora publicznego, co stanowi 12,5 % praw głosu i jest zgodne z § 32 ust. 2 

lit. b rozporządzenia 1303/2013. 

Wynik głosowania za uznaniem operacji za: 

 zgodną z LSR – 8 osób, 

 niezgodną z LSR – 0 osób, 

Operacja jednogłośnie została uznana za zgodną z LSR. 

  

5) Ocena według lokalnych kryteriów wyboru: 

 średnia liczba uzyskanych punktów  11,76 

Operacja nie uzyskała minimalnej liczby punktów (13) umożliwiającej wybór w ramach LSR. 

 

 

INDYWIDUALNE OZNACZENIE SPRAWY/ ZNAK SPRAWY: 04/2/PDG/2020 

 

Wnioskodawca: Agnieszka Rek - Lipczyńska  

Tytuł operacji: Pałacowe wyroby. 
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1) Syntetyczna prezentacja wniosku o dofinansowanie operacji: 

Za-Przewodniczącego Rady Sławomir Nowak przedstawił członkom Rady syntetyczną 

informację w zakresie przedmiotu i zakresu operacji. 

2) Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w procesie oceny                       

i wyboru operacji: 

Na wezwanie Z-cy Przewodniczącego, członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje 

bezstronności i poufności w procesie oceny  i wyboru operacji. 

3) Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji:  

Po analizie rejestrów grup interesu członków Rady oraz złożonych deklaracji  

bezstronności i poufności w procesie oceny i wyboru operacji, Z-ca Przewodniczącego 

stwierdził, że: 

-  z dyskusji nad wnioskiem, głosowania w sprawie zgodności operacji z LSR, głosowania 

w sprawie oceny operacji wg lokalnych kryteriów nie wyłączył się żaden z członków 

Rady obecny na posiedzeniu. 

4) Ocena zgodności operacji z LSR: 

Posiłkując się efektem pomocniczej oceny pracowników Biura LGD, Rada oceniająca 

stwierdziła, że operacja realizuje cel ogólny - wzrost aktywności mieszkańców do 2023 

roku, cel szczegółowy – wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców do 2023 roku, 

wpisuje się w przedsięwzięcie - przedsiębiorcza „Gryflandia”, realizuje wskaźnik produktu 

– liczba zrealizowanych operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. 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.  

 

Liczba osób: 

 obecnych na posiedzeniu: 8 osób, 

 wyłączonych: 0 osób  

 Uprawnionych do głosowania: 8 osób, w tym: 

 liczba przedstawicieli sektora publicznego: 1 osoby, 

 liczba przedstawicieli sektora gospodarczego: 2 osób, 

 liczba przedstawicieli sektora społecznego: 0 osób, 

 liczba przedstawicieli mieszkańców: 5 

Dyskusja i głosowanie nad wnioskiem prowadzone były przez 8 członków Rady, w tym 1 

przedstawiciel sektora publicznego, co stanowi 12,5 % praw głosu i jest zgodne z § 32 ust. 2 

lit. b rozporządzenia 1303/2013. 

Wynik głosowania za uznaniem operacji za: 

 zgodną z LSR – 8 osób, 

 niezgodną z LSR – 0 osób, 

Operacja jednogłośnie została uznana za zgodną z LSR. 
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5) Ocena według lokalnych kryteriów wyboru: 

 średnia liczba uzyskanych punktów  15,86 

 

Wnioskowana kwota pomocy: 100 000,00 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 100 000,00 zł 

Kwotę wsparcia ustalono 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.) oraz wskazaną w LSR kwotą 

premii w wysokości 100 000,00 zł. 

 

 

INDYWIDUALNE OZNACZENIE SPRAWY/ ZNAK SPRAWY: 05/2/PDG/2020 

 

Wnioskodawca: Maciej Jaroszewicz  

Tytuł operacji: Zakup autolawety do 3,5 tony w celu świadczenia usług pomocy drogowej. 

 

1) Syntetyczna prezentacja wniosku o dofinansowanie operacji: 

Za-Przewodniczącego Rady Sławomir Nowak przedstawił członkom Rady syntetyczną 

informację w zakresie przedmiotu i zakresu operacji. 

2) Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w procesie oceny                       

i wyboru operacji: 

Na wezwanie Z-cy Przewodniczącego, członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje 

bezstronności i poufności w procesie oceny  i wyboru operacji. 

3) Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji:  

Po analizie rejestrów grup interesu członków Rady oraz złożonych deklaracji  

bezstronności i poufności w procesie oceny i wyboru operacji, Z-ca Przewodniczącego 

stwierdził, że: 

-  z dyskusji nad wnioskiem, głosowania w sprawie zgodności operacji z LSR, głosowania 

w sprawie oceny operacji wg lokalnych kryteriów nie wyłączył się żaden z członków 

Rady obecny na posiedzeniu. 

4) Ocena zgodności operacji z LSR: 

Posiłkując się efektem pomocniczej oceny pracowników Biura LGD, Rada oceniająca 

stwierdziła, że operacja realizuje cel ogólny - wzrost aktywności mieszkańców do 2023 

roku, cel szczegółowy – wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców do 2023 roku, 

wpisuje się w przedsięwzięcie - przedsiębiorcza „Gryflandia”, realizuje wskaźnik produktu 

– liczba zrealizowanych operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. Rada 

posiłkując się wynikiem oceny wstępnej wniosku o przyznanie pomocy w tym oceny 
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zgodności z PROW na lata 2014-2020 uznaje, że operacja jest zgodna z LSR i tym samym 

spełnia warunki udzielenia wsparcia.  

 

Liczba osób: 

 obecnych na posiedzeniu: 8 osób, 

 wyłączonych: 0 osób  

 Uprawnionych do głosowania: 8 osób, w tym: 

 liczba przedstawicieli sektora publicznego: 1 osoby, 

 liczba przedstawicieli sektora gospodarczego: 2 osób, 

 liczba przedstawicieli sektora społecznego: 0 osób, 

 liczba przedstawicieli mieszkańców: 5 

Dyskusja i głosowanie nad wnioskiem prowadzone były przez 8 członków Rady, w tym 1 

przedstawiciel sektora publicznego, co stanowi 12,5 % praw głosu i jest zgodne z § 32 ust. 2 

lit. b rozporządzenia 1303/2013. 

Wynik głosowania za uznaniem operacji za: 

 zgodną z LSR – 8 osób, 

 niezgodną z LSR – 0 osób, 

Operacja jednogłośnie została uznana za zgodną z LSR. 

  

5) Ocena według lokalnych kryteriów wyboru: 

 średnia liczba uzyskanych punktów  11,88 

Operacja nie uzyskała minimalnej liczby punktów (13) umożliwiającej wybór w ramach LSR. 

 

 

INDYWIDUALNE OZNACZENIE SPRAWY/ ZNAK SPRAWY: 06/2/PDG/2020 

 

Wnioskodawca: Dobrowolska Julia Małgorzata 

Tytuł operacji: Utworzenie przedsiębiorstwa w zakresie świadczenia usług kosmetycznych                                
                       i fryzjerskich. 

 

1) Syntetyczna prezentacja wniosku o dofinansowanie operacji: 

Za-Przewodniczącego Rady Sławomir Nowak przedstawił członkom Rady syntetyczną 

informację w zakresie przedmiotu i zakresu operacji. 

2) Złożenie przez członków Rady deklaracji bezstronności i poufności w procesie oceny                       

i wyboru operacji: 

Na wezwanie Z-cy Przewodniczącego, członkowie Rady złożyli pisemne deklaracje 

bezstronności i poufności w procesie oceny  i wyboru operacji. 

3) Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji:  



 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Po analizie rejestrów grup interesu członków Rady oraz złożonych deklaracji  

bezstronności i poufności w procesie oceny i wyboru operacji, Z-ca Przewodniczącego 

stwierdził, że: 

-  z dyskusji nad wnioskiem, głosowania w sprawie zgodności operacji z LSR, głosowania 

w sprawie oceny operacji wg lokalnych kryteriów nie wyłączył się żaden z członków 

Rady obecny na posiedzeniu. 

4) Ocena zgodności operacji z LSR: 

Posiłkując się efektem pomocniczej oceny pracowników Biura LGD, Rada oceniająca 

stwierdziła, że operacja realizuje cel ogólny - wzrost aktywności mieszkańców do 2023 

roku, cel szczegółowy – wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców do 2023 roku, 

wpisuje się w przedsięwzięcie - przedsiębiorcza „Gryflandia”, realizuje wskaźnik produktu 

– liczba zrealizowanych operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. 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.  

 

Liczba osób: 

 obecnych na posiedzeniu: 8 osób, 

 wyłączonych: 0 osób  

 Uprawnionych do głosowania: 8 osób, w tym: 

 liczba przedstawicieli sektora publicznego: 1 osoby, 

 liczba przedstawicieli sektora gospodarczego: 2 osób, 

 liczba przedstawicieli sektora społecznego: 0 osób, 

 liczba przedstawicieli mieszkańców: 5 

Dyskusja i głosowanie nad wnioskiem prowadzone były przez 8 członków Rady, w tym 1 

przedstawiciel sektora publicznego, co stanowi 12,5 % praw głosu i jest zgodne z § 32 ust. 2 

lit. b rozporządzenia 1303/2013. 

Wynik głosowania za uznaniem operacji za: 

 zgodną z LSR – 8 osób, 

 niezgodną z LSR – 0 osób, 

Operacja jednogłośnie została uznana za zgodną z LSR. 

  

5) Ocena według lokalnych kryteriów wyboru: 

 średnia liczba uzyskanych punktów  13,13 

 

Wnioskowana kwota pomocy: 100 000,00 zł 

Ustalona kwota wsparcia: 100 000,00 zł 

Kwotę wsparcia ustalono zgodnie z brzmieniem §18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa             

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



 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
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.) oraz wskazaną w LSR kwotą 

premii w wysokości 100 000,00 zł. 

 

Ad. 11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji zgodnych z LSR. 

Z-ca Przewodniczącego Rady Decyzyjnej odczytał projekt Uchwały nr XIII/118/20 z dnia               

28 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR.                                

Z-ca Przewodniczącego  poddał  projekt uchwały pod głosowanie. 

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 12. Podjęcie uchwały zatwierdzającej listę operacji wybranych/niewybranych 

zawierającej wyniki oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru. 

Z-ca Przewodniczącego Rady Decyzyjnej Sławomir Nowak odczytał projekt Uchwały                       

nr XIII/119/20 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych 

w ramach naboru nr 2/2019 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: Podejmowanie działalności gospodarczej.  

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

Z-ca Przewodniczącego Rady Decyzyjnej odczytał projekt Uchwały nr XIII/120/20 z dnia                      

28 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia listy operacji niewybranych w ramach naboru 

nr 2/2019 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: Podejmowanie działalności gospodarczej. 

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

Uchwałę podjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 13. Podjęcie uchwał w stosunku do każdego wniosku w sprawie wyboru operacji                     

do dofinansowania. 

Z-ca Przewodniczącego odczytał uchwały Rady Decyzyjnej nr od XIII/121/20 do XIII/124/20 

z dnia 28 lutego 2020 roku 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: Podejmowanie działalności gospodarczej.  

Z-ca Przewodniczącego odczytał uchwały Rady Decyzyjnej  nr XIII/125/20 do XIII/126/20                          

z dnia 28.02.2020 r. w sprawie niewybranych operacji do finansowania w ramach działania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez 



 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                            

w zakresie: Podejmowanie działalności gospodarczej.  

 

Ad. 14. Wolne wnioski 

Wolnych wniosków nie złożono 

 

Ad. 15. Zakończenie posiedzenia 

Z-ca Przewodniczącego Rady Decyzyjnej poinformował, że porządek obrad został 

wyczerpany  i dokonał zamknięcia posiedzenia. 

 

 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady 

Decyzyjnego  

/-/ Sławomir Nowak  

 


