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 8 lipca 2020 roku
w sali narad biura Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn - Michałowice, ul. Osiedlowa 72, Rusiec
05-830 Nadarzyn
W dniu 8 lipca 2020 r. o godzinie 14.00 w sali narad biura Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn – Raszyn Michałowice, ul. Osiedlowa 72, Rusiec 05-830 Nadarzyn posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan
Władysław Walczak. Oświadczył, że posiedzenie odbywać się będzie zgodnie z 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 wniosków nr 1/2020 w zakresie
przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej oraz wnioski na operacje własne
LGD na przedsięwzięcia 2.1.2 Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich
współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne
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 1/2020 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności
gospodarczej
6) Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2020 w zakresie
przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej
7) Ocena, ustalenie kwoty wsparcia i wybór do dofinansowania operacji w ramach naboru nr 1/2020 w
zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej
8) Przyjęcie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z
LSR, które przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR w tym z Programem w ramach naboru nr 1/2020
w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej
9) Przyjęcie listy operacji wybranych w ramach naboru nr 1/2020 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2.
Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej -----------------------------10) Ocena, ustalenie kwoty wsparcia i wybór do dofinansowania operacji w ramach operacji własnych w
zakresie przedsięwzięcia 2.1.2. Działania integrujące społeczności lokalne oraz animujące ich współpracę
w tym przedsięwzięcia innowacyjne ------------------------11) Przyjęcie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z
LSR, które przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR w tym z Programem na operacje własne ----------12) Przyjęcie listy operacji wybranych w ramach operacji własnych ----------13) Wolne wnioski i zapytania, -----------------------------------------------------------------------------------------14) Zamknięcie posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Rady poinformował, że Rada jest organem decyzyjnym LGD. Przewodniczący wskazał, 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. ---------------------------------------------------Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność zebranych do podejmowania uchwał. W posiedzeniu wzięło
udział 5 z 9 członków Rady Lokalnej Grupy Działania oraz pracownicy biura LGD Lista obecności stanowi
załącznik do niniejszego protokołu. osiągnięto zatem wymagane kworum wynikające ze statutu kworum.
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W posiedzeniu udział wzięli Władysław Walczak, Małgorzata Kołodziej, Monika Napiórkowska Anna
Fabisiak, Marek Ożóg oraz Tomasz Łoziński. Kierownik Biura LGD poinformowała, że do biura wpłynęły
informacje o uzasadnieniu nieobecności członków Rady, Mateusz Stępień, Mirosław Chmielewski, Tadeusz
Pawłowski.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu
posiedzenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pani Małgorzata Pokrzywa Mikołajek kierownik biura LGD dokonała omówienia wniosków według kolejności
złożenia wniosków do biura LGD w ramach naboru nr 1/2020, nazwa beneficjenta, tytuł i opis operacji oraz
wnioskowaną kwotę wsparcia i planowany zakres rzeczowo-finansowy operacji. 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 Przewodniczący Rady zarządził
przejście do kolejnego punktu posiedzenia. ------------------------------------------Przewodniczący Rady dokonał analizy rozkładu występowania grup interesu w ramach Rady i stwierdził, 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 Przewodniczący Rady
zarządził przejście do kolejnego punktu posiedzenia. -----------------------------------W ramach naboru w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej oceniono
jeden wniosek, jako niezgodny z PROW 2014-2020. ---------------------------Operacja wnioskodawcy PodiumGroup Anna Rosłaniec pt. Rozwój działalności gospodarczej
PODIUMGROUP Anna Rosłaniec poprzez zakup wyposażenia została uznana za niezgodną z Programem §
4 ust. 1 pkt 3 oraz § 17 ust. 1 rozporządzenia MRiRW 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 2019 r. poz. 664). Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada
realizację inwestycji na obszarze wiejskim nie objętym LSR. W ramach operacji zaplanowano wyposażenie
restauracji Stara Gorzelnia zlokalizowanej w gminie Prażmów w powiecie piaseczyńskim, poza obszarem LSR
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice funkcjonującym na terenie powiatu pruszkowskiego. W pozycji B.III.8
Lokalizacja operacji wskazano siedzibę firmy ul. Bukszpanowa w Nadarzynie, jednak w zestawieniu rzeczowym
operacji wskazano liczne wydatki, które będą związane z koniecznością ich trwałego umiejscowienia w lokalu w
Prażmowie np. poz. 1 Piec konwekcyjno-parowy, poz. 4. Kuchnia gazowa, poz. 8. Bateria umywalkowa, poz. 11
Regał magazynowy, poz. 13 Bateria zlewozmywakowa, poz. 20. Szafka wisząca, drzwi suwane, poz. 23.
Napełniacz z wylewką, poz. 28. Zamrażarka skrzyniowa. Dodatkowo wskazano wnioskowaną kwotę wsparcia
93 000 zł, podczas gdy w biznesplanie sekcja 6.2. Źródła finansowania operacji oraz 7.1. Zestawienie
przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji wskazano kwotę pomocy 106 600 zł. W rubryce
B.V. Wniosku o dofinansowanie, podano sumę kosztów kwalifikowanych pomocy 156 384,35 zł, podczas gdy w
biznesplanie 7.1. Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji wskazano kwotę
wydatków stanowiących podstawę do wyliczenia kwoty pomocy 177 697,98 zł. Podobnie rozbieżności można
wskazać w kwocie wydatków niekwalifikowanych podatku VAT, we wniosku o dofinansowanie wskazano w
pozycji B.IV.2.4 Inne koszty niekwaflikowane kwotę 35 968,40 zł, w biznesplanie pozycji 7.1. VAT 40 870,54
zł. Wydatki wskazane w zestawieniu rzeczowym zostały uznane jako niezgodne z § 17 ust. 1 rozporządzenia
MRiRW, jako nieracjonalne. ------------------------Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 6/2020 w sprawie nie wybrania do
dofinansowania operacji wnioskodawcy PodiumGroup Anna Rosłaniec pt. Rozwój działalności gospodarczej
PODIUMGROUP Anna Rosłaniec poprzez zakup wyposażenia. ----------------2

Pan Tomasz Łoziński nie wziął udziału w głosowaniu. -------------Za uchwałą nr 6/2020 w głosowaniu jawnym oddano: --------------------------------------------------------------------5 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 6/2020 została przyjęta. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu. -----------------------------------------------------------------------------------------------Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu
posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Operacja wnioskodawcy Chiller sp. z o.o. pt. Rozwój działalności firmy Chiller Sp. z o.o. w celu
uruchomienia wypożyczalni modułowych domków wypoczynkowych. Po dokonaniu weryfikacji zgodności
operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 dokonanego za pomocą Załącznika nr 2 do Wytycznej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr
6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych
z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020” na pytania dotyczące ekonomicznego uzasadnienia realizacji operacji odpowiedziano negatywnie,
ponieważ Wnioskodawca wykazał, że NPV oraz wskaźnik rentowności sprzedaży brutto dla roku n+1 jest
ujemny na poziomie -148 506,22 zł, operacja została oceniona jako niezgodna z LSR, w tym z Programem,
w ramach którego planowane jest finansowanie operacji i w związku z tym nie podlega dalszej ocenie przez
Radę. W ramach wezwania do złożenia wyjaśnień złożono wyjaśnienia poprzez dokonanie uzupełnienia
biznesplanu, które to działanie stanowi jednak istotną modyfikację wniosku i jest niedopuszczalna przepisami
rozporządzenia MRiRW na etapie oceny i wyboru operacji przez lokalną grupę działania.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 7/2020 w sprawie nie wybrania do
dofinansowania operacji wnioskodawcy Chiller sp. z o.o. pt. Rozwój działalności firmy Chiller Sp. z o.o. w celu
uruchomienia wypożyczalni modułowych domków wypoczynkowych.. -------------------Pan Tomasz Łoziński nie wziął udziału w głosowaniu. -----------------------Za uchwałą nr 7/2020 w głosowaniu jawnym oddano: --------------------------------------------------------------------5 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 7/2020 została przyjęta. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu. -----------------------------------------------------------------------------------------------Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu
posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W wyniku oceny operacji w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji podjęte zostały uchwały: --------------- uchwała nr 8/2020 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji wnioskodawcy Eufonia Sebastian
Grądalski ul. Mikołaja Reja 1, 08-506 Granica pt. Rozwój działalności firmy poprzez zakup nowoczesnego
sprzętu. Operacja otrzymała 61 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia
wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19
ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Operacja w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym
mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 mieści się w limicie środków wskazanym w
ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
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- uchwała nr 9/2020 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji wnioskodawcy Jarosław Koć HERMES
pt. Rozwój działalności firmy Jarosław Koć HERMES oraz zwiększenie zysków finansowych firmy
poprzez zakup wyposażenia warsztatu samochodowego. Operacja otrzymała 60 punktów w ramach oceny
lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest
warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Operacja w dniu
przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE)
1303/2013 mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
- uchwała nr 10/2020 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji wnioskodawcy Biuro Rachunkowe D.
Stankowska-Owczarek, Z. Stankowska s.c. pt. Rozwój działalności gospodarczej w zakresie usług
księgowo- rachunkowych. Operacja otrzymała 56 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru
operacji tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o
której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Operacja w dniu przekazania wniosków o udzielenie
wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 mieści się w limicie środków
wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
- uchwała nr 11/2020 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji wnioskodawcy Happy Bricks sp. z o.o.
pt. Rozwój działalności firmy Happy Bricks Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie nowych zajęć w
przedszkolach i szkołach. Operacja otrzymała 52 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru
operacji tj. spełnia wymagane minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji,
o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Operacja w dniu przekazania wniosków o udzielenie
wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 mieści się w limicie środków
wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
- uchwała nr 12/2020 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji wnioskodawcy Gaming Society sp. z o.o.
pt. Rozszerzenie usług wspierających cyfryzację usług wykorzystywanych do działalności gospodarczej.
Operacja otrzymała 34 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. nie spełnia
wymaganego minimum 50 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art.
19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS. Operacja w dniu przekazania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym
mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) 1303/2013 nie mieści się w limicie środków wskazanym w
ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.
Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu
posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 13/2020 w sprawie ustalenia listy operacji
niewybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 1/2020.
Pan Tomasz Łoziński nie wziął udziału w głosowaniu. -------------Za uchwałą nr 13/2020 w głosowaniu jawnym oddano: --------------------------------------------------------------------5 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 13/2020 została przyjęta. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu. -----------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 14/2020 w sprawie ustalenia listy operacji
zgodnych z ogłoszeniem oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR w tym z
Programem w ramach naboru nr 1/2020 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności
gospodarczej.
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Pan Tomasz Łoziński nie wziął udziału w głosowaniu. -------------Za uchwałą nr 14/2020 w głosowaniu jawnym oddano: --------------------------------------------------------------------5 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 14/2020 została przyjęta. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu. -----------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 15/2020 w sprawie ustalenia listy operacji
wybranych w ramach naboru nr 1/2020 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.2. Wsparcie na rozwój działalności
gospodarczej. Za uchwałą nr 15/2020 w głosowaniu jawnym oddano: -------------------------------------------------------------------5 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 15/2020 została przyjęta. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu. -----------------------------------------------------------------------------------------------Pani Małgorzata Pokrzywa Mikołajek kierownik biura LGD poinformowała, że LGD zamieściła na stronie
internetowej ogłoszenie o planowanej operacji własnej. 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 w biurze LGD dwa wnioski 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 Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu posiedzenia. ---------------------W wyniku oceny operacji w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji podjęte zostały uchwały: --------------- uchwała nr 16/2020 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji własnej pt. Zagospodarowanie terenu w
północnej części Ogródka Jordanowskiego w miejscowości Raszyn. Operacja otrzymała 96,6 punktów w
ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 122 punktów, którego
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o RLKS
Pan Tomasz Łoziński nie wziął udziału w głosowaniu. -------------- uchwała nr 17/2020 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji własnej pt. Promocja obszaru LSR
poprzez zakup ławek parkowych, zlokalizowanych w Gminie Michałowice. ------------------------------Z głosowania wyłączyła się Pani Anna Fabisiak. W głosowaniu wziął udział pan Tomasz Łoziński. -------------Operacja otrzymała 94,8 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane
minimum 122 punktów, którego uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, o której mowa w art. 19 ust. 4 pkt 2
lit. b ustawy o RLKS.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu ---------------------------------------------Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 18/2020 w sprawie ustalenia listy operacji
zgodnych z ogłoszeniem oraz zgodnych z LSR, które przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR w tym z
Programem
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Z głosowania wyłączyła się Pani Anna Fabisiak. W głosowaniu wziął udział pan Tomasz Łoziński. -------------Za uchwałą nr 18/2020 w głosowaniu jawnym oddano: --------------------------------------------------------------------5 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 18/2020 została przyjęta. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu. -----------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 19/2020 w sprawie ustalenia listy operacji
wybranych w ramach naboru na operacje własne. Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano: ---------------------5 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 19/2020 została przyjęta. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu. -----------------------------------------------------------------------------------------------Na tym zamknięto posiedzenie.
Protokolant:
Michał Marciniak – specjalista ds. projektów i komunikacji
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