
 
 

PROTOKÓŁ  

RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN - MICHAŁOWICE 

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice z siedzibą przy ul. Osiedlowa 72 

Rusiec, 05-830 Nadarzyn, NIP 5342507756, REGON 362302746, które obyło się w dniu 23 marca 2018 roku 

w sali narad biura Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, ul. Osiedlowa 72, Rusiec 

05-830 Nadarzyn 
 

W dniu 23 marca 2018 roku o godzinie 11.00 w sali narad biura Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - 

Michałowice, ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Pani 

Katarzyna Dombska. Przewodnicząca Rady oświadczyła, że posiedzenie obywać się będzie zgodnie następującym 

porządkiem: -------------------------------------------------------------------------- 

 

1) Otwarcie posiedzenia, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Przyjęcie porządku posiedzenia, ------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności 

złożenia wniosków do biura LGD; wnioski w ramach naboru nr 1/2018 oraz naboru na operacje własne 

w zakresie promocji obszaru LSR , ----------------------- 

4) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego 

wniosku oraz wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji punkt dotyczy każdego 

wniosku oddzielnie), ------------------------------------------------------------- 

5) Niewybranie operacji do dofinansowania wraz z przyjęciem uzasadnienia niewybrania operacji w 

ramach naboru nr 1/2018 w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności 

lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne 

6) Przyjęcie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych 

z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępna, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z 

Programem w ramach naboru nr 1/2018 w zakresie przedsięwzięcia 2.1.2 Działania integrujące 

społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne ----------------

------------------- 

7) Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru w ramach naboru nr 1/2018 w 

zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich 

współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne -------------------------- 

8) Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2018 w zakresie 

przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w 

tym przedsięwzięcia innowacyjne ------------------------------------ 

9) Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2018 w zakresie 

przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w 

tym przedsięwzięcia innowacyjne -------------------------------------------------------------------------------- 

10) Przyjęcie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych 

z LSR, które przeszły pozytywną ocenę wstępna, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z 

Programem w ramach naboru na operacje własne zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.3 Wydarzenia i 

wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie 

11) Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru w ramach naboru na operacje własne  

zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające 

wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie 

12) Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru na operacje własne w zakresie 

przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź 

wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie. ------------------------------------------------------ 

13) Wolne wnioski i zapytania, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

14) Zamknięcie posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Rada jest organem decyzyjnym LGD. Przewodnicząca wskazała, że do 

wyłącznej właściwości Rady należy wybór operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia (WE) 1303/2013, 



które mają być realizowane w ramach opracowanej przez LGD Lokalnej Strategii Rozwoju oraz ustalanie kwot 

wsparcia. ---------------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Rady stwierdziła prawomocność zebranych do podejmowania uchwał. W posiedzeniu wzięło 

udział 8 z 9 członków Rady Lokalnej Grupy Działania oraz pracownicy biura LGD Lista obecności stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. Przewodnicząca poinformowała, że nieobecny w posiedzeniu Członek Rady 

Pan Michał Komorek złożył na ręce Przewodniczącej Rady usprawiedliwienie nieobecności wskazując brak 

możliwości uczestnictwa w posiedzeniu z powodu wystąpienia nieprzewidzianych obowiązków służbowych. ----

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu 

posiedzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pani Małgorzata Pokrzywa Mikołajek Kierownik Biura LGD dokonała omówienia wniosków według kolejności 

złożenia wniosków do biura LGD; wnioski w ramach naboru nr 1/2018 oraz naboru na operacje własne LGD. 

Przedstawiona została informacja o wyniku oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR i z Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Programem) złożonych wniosków. Wobec powyższego 

Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu posiedzenia. ------------------------------------------- 

 

Pracownicy biura LGD rozdali obecnym na posiedzeniu Członkom Rady deklarację bezstronności i poufności w 

procesie wyboru operacji. Po zapoznaniu się z dokumentem Członkowie Rady podpisali niniejszą deklarację 

oddzielnie dla każdego z naborów wniosków. W ramach oceny wniosków z obu naborów wniosków nie 

dokonano wyłączenia żadnego członka Rady. ------------------------------- 

 

Przewodnicząca Rady dokonała analizy rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdziła, że w 

trakcie procedury oceny i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia spełniony został przepis art. 32 ust. 2 

lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 dotyczący oceny czy władze publiczne, ani żadna pojedyncza grupa 

interesu, nie będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę oraz art. 34 ust. 3 lit. 

b rozporządzenia (WE) 1303/2013 wskazujący, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru 

pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznym. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady 

zarządziła przejście do kolejne punktu posiedzenia. ------------------------------------ 

 

Przewodnicząca Rady zarządziła przystąpienie do procedowania nad kolejnym punktem porządku obrad.  Pani 

Małgorzata Pokrzywa Mikołajek Kierownik Biura LGD poinformowała, że na etapie oceny zgodności z PROW 

operacji w ramach naboru nr 1/2018 negatywnie ocenione zostały dwa wnioski Towarzystwo Przyjaciół Miasta 

Ogrodu Komorów - KOMOROWIANIE oraz Klub Kolarski KOMOBIKE. Przedstawiono warunki oceny które 

zostały ocenione negatywnie. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejne punktu 

posiedzenia. ---------- 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 2/2018 w sprawie niewybrania do 

dofinansowania operacji Dolina Utraty 3.0 Wnioskodawcy Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów - 

KOMOROWIANIE --------------------------------- 

 

Za uchwałą nr 2/2018 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------       

8 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 2/2018 została przyjęta. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu 

posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 3/2018 w sprawie niewybrania do 



dofinansowania operacji Operacja POM Wnioskodawcy Klub Kolarski KOMOBIKE ------------------------------ 

 

Za uchwałą nr 3/2018 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------       

8 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 3/2018 została przyjęta. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu 

posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Członkowie Rady przystąpili do oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji złożonych w ramach 

naboru 1/2018 w zakresie przedsięwzięcia nr  2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące 

ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne. W wyniku oceny operacji w ramach lokalnych kryteriów 

wyboru operacji podjęte zostały uchwały: ----------------------------- 

 

- uchwała nr 4/2018 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wyjazd integracyjno-szkoleniowy 

lokalnych i osób związanych z przedsiębiorczością Wnioskodawcy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców             

w Raszynie. Z głosowania wyłączyło się trzech członków Rady Pan Tadeusz Pawłowski i Pan Wiesław 

Walczak. Operacja otrzymała 85,20 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. nie 

spełnia wymaganego minimum 82 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa 

w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. --------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

2 40% 

 

 

- uchwała nr 5/2018 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Naładuj akumulatory Tęczową energią 

Wnioskodawcy Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełnosprawnością „Szlakiem Tęczy”. Operacja 

otrzymała 95,00 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymaganego 

minimum 82 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 

lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

 

- uchwała nr 6/2018 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Przetwarzanie światła Program 

edukacyjny z zakresu ekologii realizowany na terenie gmin Nadarzyn-Raszyn-Michałowice Wnioskodawcy 

Stowarzyszenie Projekt Raszyn. Operacja otrzymała 92,75 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji tj. nie spełnia wymaganego minimum 82 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, 

o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. --------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

 

- uchwała nr 7/2018 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Program EKO-integracja 

Wnioskodawcy Stowarzyszenie Eko-innowacja. Operacja otrzymała 89,75 punkty w ramach oceny lokalnych 



kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymaganego minimum 82 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Rada ustaliła kwotę niższą niż 

wnioskowana. Kwota ustalona zgodnie z Regulaminem Rady przez sprawdzenie, czy kwota pomocy jest 

racjonalna, a także poprzez weryfikację kosztów kwalifikowanych operacji poprzez odpowiednie zmniejszenie 

kwoty pomocy. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. ------------------------------------------------------------------ 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

 

- uchwała nr 8/2018 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Organizacja Dnia Strażaka w Gminie 

Michałowice Wnioskodawcy Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi. W głosowaniu nad uchwałą nie brał 

udział Pan Mirosław Chmielewski, który opuścił posiedzenie na 20 min. Operacja otrzymała 98,14 punkty w 

ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymaganego minimum 82 punktów, którego 

uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Uchwała 

stanowi załącznik do protokołu. --------------------------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

 

- uchwała nr 9/2018 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji E-senior - podniesienie kompetencji 

komputerowych seniorów z Gminy Michałowice w celu rozwoju kapitału społecznego Wnioskodawcy 

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 

i Inwalidów w Michałowicach. Operacja otrzymała 95,37 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji tj. nie spełnia wymaganego minimum 82 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, 

o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. --------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu 

posiedzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały nr 10/2018 w sprawie przyjęcia listy operacji 

niewybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 1/2018 w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 

Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne 

  

Za uchwałą nr 10/2018 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------       

8 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 10/2018 została przyjęta. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu 

posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  projekt uchwały nr 11/2018 w sprawie przyjęcia listy operacji 

zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 1/2018 wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły 

pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem w ramach naboru wniosków 

w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, 

w tym przedsięwzięcia innowacyjne. -------------------- 

 

Za uchwałą nr 11/2018 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------       



8 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 11/2018 została przyjęta. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu 

posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  projekt uchwały nr 12/2018 w sprawie przyjęcia listy operacji 

wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 1/2018 w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.2 

Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne 

 

Za uchwałą nr 12/2018 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------       

8 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 12/2018 została przyjęta. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu 

posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Rady zarządziła przystąpienie do procedowania nad kolejnym punktem porządku obrad.  Pani 

Małgorzata Pokrzywa Mikołajek Kierownik Biura LGD poinformowała, że zgodnie z procedurą operacji 

własnych LGD w sierpniu 2017 roku zamieściła na stronie internetowej ogłoszenie o planowanej operacji 

własnej w zakresie przedsięwzięcia 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające 

wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/informacja-o-planowanej-do-

realizacji-operacji-wlasnej-2/. We wskazanym terminie miesiąca od publikacji ogłoszenia żaden podmiot nie 

wyraził chęci realizacji operacji własnych w zakresie wskazanym w ogłoszeniu. W związku LGD opracowało i 

złożyło do biura LGD sześć wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji własnych. Na etapie oceny 

zgodności z LSR i PROW złożone wnioski zostały ocenione pozytywnie i przekazane zostały do oceny i wyboru 

Radze na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady zarządziła 

przejście do kolejne punktu posiedzenia. ---------------------- 

 

Członkowie Rady przystąpili do oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji złożonych w ramach 

naboru na operacje własne w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar 

bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie. W wyniku oceny operacji w ramach lokalnych 

kryteriów wyboru operacji podjęte zostały uchwały: ----------------------------- 

 

- uchwała nr 13/2018 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji własnej Wydanie dwóch wydawnictw 

promujących obszar LSR „Historia Nadarzyna-Sercem Pisane” oraz „Wojskowi  Bohaterowie z 

Nadarzyna i okolic”. Operacja otrzymała 100 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji 

tj. spełnia wymagane minimum 82 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa 

w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. --------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

 

- uchwała nr 14/2018 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Nagranie filmu promującego obszar 

LSR poświęconego tradycji wieńca dożynkowego oraz zakup strojów ludowych. Operacja otrzymała 100 

punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 82 punktów, 

którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. --------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/informacja-o-planowanej-do-realizacji-operacji-wlasnej-2/
http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/informacja-o-planowanej-do-realizacji-operacji-wlasnej-2/


Władza publiczna 

 

3 37% 

 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

 

- uchwała nr 15/2018 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji „Tacy byliśmy Tacy jesteśmy” 

publikacja wydawnictwa promocyjnego dotyczącego historii i teraźniejszości Gminy Michałowice oraz 

realizacja konkursu fotograficznego dla mieszkańców obszaru LSR z nagrodami wraz z wydaniem 

albumu podsumowującego konkurs. Operacja otrzymała 100 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów 

wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 82 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru 

operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. --- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

 

- uchwała nr 16/2018 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Koncerty w Gminie Michałowice na 

stulecie odzyskania niepodległości. Operacja otrzymała 100 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów 

wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 82 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru 

operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. --- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

 

- uchwała nr 17/2018 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji "Raszyn wczoraj, dziś i jutro" wydanie 

filmu dokumentalnego. Operacja otrzymała 100 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru 

operacji tj. spełnia wymagane minimum 82 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o 

której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. --------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

 

- uchwała nr 18/2018 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Wydanie publikacji promujących 

obszar LSR albumu fotograficznego "Historie mieszkańców  Raszyna, Falent i okolic". Operacja otrzymała 

100 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 82 punktów, 

którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. --------------- 

 
                      Grupy interesu bez wyłączeń 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

                      Grupy interesu po wyłączeniach 

Grupa interesu Liczba 

przedstawicieli 

Skład % 

Władza publiczna 

 

3 37% 

 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu 

posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  projekt uchwały nr 19/2018 w sprawie przyjęcia listy operacji 

zgodnych z ogłoszeniem naboru na operacje własne o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR, które przeszły 

pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem w ramach naboru wniosków 

w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o 

lokalnych zasobach i dziedzictwie. 

 

Za uchwałą nr 19/2018 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------       

8 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 19/2018 została przyjęta. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu 

posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie  projekt uchwały nr 20/2018 w sprawie przyjęcia listy operacji 

wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków na operacje własne w zakresie przedsięwzięcia nr  

2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i 

dziedzictwie. 

 

Za uchwałą nr 20/2018 w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------------------------------------------------------       

8 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała nr 20/2018 została przyjęta. Uchwała stanowi 

załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zarządziła przejście do kolejnego punktu 

posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

W punkcie posiedzenia Wolne wnioski i zapytania nie poruszano żadnych spraw. ------------------------------------- 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie Rady. -------------------------- 

 

Protokolant: 

Michał Marciniak - Specjalista ds. projektów i komunikacji 

 


