PROTOKÓŁ
RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN – RASZYN - MICHAŁOWICE
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice z siedzibą przy Alei Powstańców
Warszawy 1 lok IX, 05-816 Reguły, NIP 5342507756, REGON 362302746, które obyło się w dniu
20 kwietnia 2021 roku
W dniu 20 kwietnia 2020 r. o godzinie 15.00 w sali sesji Urzędu Gminy Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy
1, 05-816 Reguły. Posiedzenie odbyło się stacjonarnie z zachowaniem wymaganych przepisami Wytycznych dla
organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2
opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii z Głównym Inspektorem Sanitarnym
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Władysław Walczak. Przewodniczący Rady oświadczył, że posiedzenie
odbywać 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 1/2021 w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1
Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną, -------------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 1/2021 w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę
turystyczną bądź rekreacyjną
6) Przyjęcie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych
z LSR, które przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem w ramach naboru
nr 1/2021 w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną
bądź rekreacyjną, --------------------7) Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami w ramach naboru nr 1/2021 w zakresie
przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną -------8) Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2021 w zakresie
przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną -------9) Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 1/2021 w zakresie
przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną, ------10) Prezentacja syntetycznej informacji poszczególnych wniosków o dofinansowanie według kolejności
złożenia wniosków do biura LGD; wnioski w ramach naboru nr 2/2021 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1
Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, -------------11) Złożenie przez członków Rady oświadczeń o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego
wniosku oraz wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji punkt dotyczy każdego wniosku
oddzielnie, ------------------------12) Niewybranie operacji do dofinansowania wraz z przyjęciem uzasadnienia niewybrania operacji w ramach
naboru nr 2/2021 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 13) Przyjęcie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z
LSR, które przeszły pozytywną ocenę zgodności z LSR, ocenę zgodności z Programem w ramach naboru
nr 2/2021 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
14) Wypełnienie Karty oceny zgodności operacji z kryteriami w ramach naboru nr 2/2021 w zakresie
przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej,--------

15) Przyjęcie listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2021 w zakresie
przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ----16) Przyjęcie listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2021 w zakresie
przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ------17) Wolne wnioski i zapytania, -----------------------------------------------------------------------------------------18) 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 6 z 9 członków Rady Lokalnej Grupy Działania oraz pracownicy biura LGD Lista obecności stanowi załącznik
do niniejszego protokołu. Przewodniczący poinformował, że nieobecny w posiedzeniu Członek Rady Małgorzata
Kołodziej, Mateusz Stępień, Tomasz Łoziński złożył na ręce Przewodniczącego Rady usprawiedliwienie
nieobecności wskazując brak możliwości uczestnictwa w posiedzeniu z powodu wystąpienia nieprzewidzianych
obowiązków służbowych. ------------------------------------------------------------------------------------------------------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; wnioski w ramach naboru nr 1/2021. Przedstawiona została informacja
o wyniku 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. ------------------------------------------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. ------------------------------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 wskazując, że co najmniej 50 % głosów w decyzjach dotyczących wyboru
pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. Wobec powyższego Przewodniczący Rady
zarządził przejście do kolejnego punktu posiedzenia. -----------------------------------Przewodniczący Rady zarządził 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 1/2021 żaden z wniosków nie został oceniony negatywnie, wszystkie złożone
wnioski mogą podlegać dalszej ocenie na podstawie kryteriów. Wobec powyższego Przewodniczący Rady
zarządził przejście do kolejne punktu posiedzenia. ---------Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu
posiedzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 4/2021 w sprawie przyjęcia listy operacji

zgodnych z ogłoszeniem naboru nr 1/2021 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 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną. ------------------Za uchwałą nr 4/2021 w głosowaniu jawnym oddano: --------------------------------------------------------------------6 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 4/2021 została przyjęta. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu. ----------------------------------Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu
posiedzenia. -----------------------------Członkowie Rady przystąpili do oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji złożonych w ramach naboru
1/2021. W wyniku oceny operacji w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji podjęte zostały uchwały: ------ uchwała nr 5/2021 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w Gminie Nadarzyn poprzez modernizację instalacji CO i kotłowni w
budynku remizy OSP w Młochowie Wnioskodawcy Ochotnicza Straż Pożarna w Młochowie. Z głosowania nie
wyłączył się żaden członek Rady. Operacja otrzymała 62 punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru
operacji tj. spełnia wymagane minimum 49 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
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- uchwała nr 6/2021 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Skwer imienia Rotmistrza Witolda
Pileckiego w Raszynie przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14 działka 468 obręb 2-00-14 Wnioskodawcy
Gmina Raszyn. Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. Operacja otrzymała 61 punktów w ramach
oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 49 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
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- uchwała nr 7/2021 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Budowa ogólnodostępnego placu zabaw
w Regułach Wnioskodawcy Gmina Michałowice. Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. Operacja
otrzymała 64 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 49

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
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Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu
posiedzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 8/2021 w sprawie przyjęcia listy operacji
wybranych do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 2.1.1 Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę
turystyczną bądź rekreacyjną. Za uchwałą nr 8/2021 w głosowaniu jawnym oddano: -----------------------------------6 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 8/2021 została przyjęta. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu
posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Rady zarządził 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 2/2021 trzy operacje spełniają warunki zgodności z PROW. Rada podejmować
będzie decyzję o niewybraniu tych operacji do dofinansowania. Wobec powyższego Przewodniczący Rady
zarządził przejście do kolejnego punktu posiedzenia. ---------Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 9/2021 w sprawie niewybrania do
dofinansowania operacji Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wykonania gromera – psi fryzjer
Wnioskodawcy Adrianna Rudzińska.
Operacja została oceniona jako niezgodna z LSR, w tym z PROW 2014-2020 na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c), §
5 ust. 1 pkt 3, § 5 ust. 1 pkt 4, § 17 ust. 1 pkt 9, § 17 ust. 1 in fine 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 z późn. zm.). Brak
uzupełnionego wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, brak załącznika nr 3 do ogłoszenia 2/2021 –
Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru; w odniesieniu do tabeli VI. 6.1. Zestawienie
przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji wskazano pozycje dotyczące promocji i reklamy
które są kosztami bieżącymi, a te nie mogę być uznane za koszty kwalifikowanej. Dotyczy to pozycji: Wizytówki
2000 szt. koszt 340 zł, Ulotki A5 700 szt. koszt 219,80 zł, Własna pieczątka koszt 25 zł, Baner koszt 900 zł; W tabeli
VI.6.1 zestawienie za każdym razem jako uzasadnienie konieczności zakupu narzędzia/usługi wprowadzono
jednakowy opis, podczas gdy w pozycji tej powinno znaleźć się szczegółowe uzasadnienie konieczności i
celowości zakupu danej pozycji. W niektórych pozycjach brak takiego uzasadnienia; Pozycja IX.2 Rachunek
zysków i strat wskazano wyjaśnienie dotyczące przyjętych zasad amortyzacji zgodnie z zasadą rachunkowości
zgodnie z którą środki trwałe o wartości początkowej wyższej lub równej 3 500 zł netto podlegają amortyzacji.

Amortyzacja to wyrażony pieniężnie proces utraty wartości trwałego majątku działalności gospodarczej. Zgodnie
z art. 22 f ust. 3 ustawy o PIT odpisów amortyzacyjnych dokonuje się, gdy wartość początkowa środka trwałego
albo wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 10 000 zł, tabela z
biznesplanu wypełniona została niezgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku. Wydatki wskazane w zestawieniu
rzeczowym zostały uznane jako niezgodne z § 17 ust. 1 w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia MRiRW,
jako nieracjonalne.
Za uchwałą nr 9/2021 w głosowaniu jawnym oddano: -----------------------------------6 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 9/2021 została przyjęta. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 10/2021 w sprawie niewybrania do
dofinansowania operacji Rozpoczęcie działalności gospodarczej – REFORMY – produkcja bielizny
Wnioskodawcy Ewelina Rosłaniec.
Operacja została oceniona jako niezgodna z LSR, w tym z PROW 2014-2020 na podstawie § 5 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 z późn. zm.). który stanowi, że pomoc na operację w zakresie podjęcia działalności gospodarczej
jest przyznawana jeżeli koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w zakresie kosztów, o
których mowa w § 17 ust. 1, tj. w szczególności które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia
jej celu oraz racjonalne. W tabeli VII.7.1 zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji
- za każdym razem jako uzasadnienie konieczności zakupu narzędzia/usługi wprowadzono jednakowy opis,
podczas gdy w pozycji tej powinno znaleźć się szczegółowe uzasadnienie konieczności i celowości zakupu danej
pozycji. W tabeli VII.7.1. pozycja 1. Wykroje, 2. Szwalnia – nie załączono rozeznania cenowego, odnośnie wydatku
3. Sklep internetowy brak wykazania kosztu usługi hostingowej i serwera który jest niezbędny do utrzymania
strony internetowej; dodatkowo kosztem kwalifikowanym nie mogą być nabywane środki trwałe w ramach
projektu, które przekazywane miałby być klientom. W tym zakresie kosztem takim jest koszt wskazany w pozycji
4. Opakowania (500 szt.). Wydatki wskazane w zestawieniu rzeczowy zostały uznane jako niezgodne z § 17 ust. 1
rozporządzenia MRiRW, jako nieracjonalne.
Za uchwałą nr 10/2021 w głosowaniu jawnym oddano: -----------------------------------6 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 10/2021 została przyjęta. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 11/2021 w sprawie niewybrania do
dofinansowania operacji Szkoła Rodzenia i Centrum wspierania rozwoju dziecka Wnioskodawcy Klaudyna
Chechelska.
Operacja została oceniona jako niezgodna z LSR, w tym z PROW 2014-2020 na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c), §
5 ust. 1 pkt 3, § 5 ust. 1 pkt 4, § 17 ust. 1 pkt 9, § 17 ust. 1 in fine 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 z późn. zm.). Brak dokumentu

potwierdzającego zamieszkanie na obszarze wiejskim objętym LSR, co stanowi naruszenie § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c)
rozporządzenia MRiRW. Wniosek o przyznanie pomocy – nie jest wydrukowany w formacie pozwalającym na
odczytanie wszystkich komórek, brak wszystkich stron formularza wniosku, niekiedy w orientacji poziome zamiast
pionowej, tabela załączników jest niepoprawnie wypełniona, Biznes plan, tabela IX.3. zaktualizowana wartość
netto – zostało błędnie wypełnione ołówkiem; tytuł operacji wpisany w biznes planie jest zupełnie inny niż ten
który widnieje w WoPP, ZUS bądź KRUS– potwierdzenie fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu w pełnym
zakresie bądź nie podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników – brak dołączenia zgodnie z Instrukcją
wypełniania wniosku, Biznesplan VII. Zakres rzeczowo-finansowy operacji – z uwagi na wskazanie, że
wnioskodawca czynnym podatnikiem VAT i będzie dokonywać czynności objętych podatkiem VAT, koszt podatku
od towarów i usług będzie kosztem niekwalifikowanym i powinien być wykazany w pozycji „pozostałe wydatki” a
wydatki przedstawione w tabeli „wydatki stanowiące podstawę do wyliczenia kwoty pomocy” powinny być
wykazane w wartościach nett, co stanowi naruszenie § 17 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia MRiRW –Biznesplan IX.3.
Zaktualizowana wartość netto – tabela nie wypełniona zgodnie z Instrukcją Informacje pomocnicze przy
wypełniania biznesplanu, tabela powinna być wypełniona elektronicznie w celu wykorzystania formuł w MS EXCEL
pozwalających na automatyczne zliczenie operacji w celu wyliczenia wartości wskaźnika NPV, brak wypełnienia
tabeli zgodnie z Instrukcją nie pozwala na pozytywną ocenę zgodności z PROW, podobnie tabela IX.2 Rachunek
zysków i strat = brak wypełnienia kompletnie tabeli z uzasadnieniem (założenia) dla wymienionych pozycji
kosztowych - proszę o dostarczenie poprawnie wypełnionego dokumentu. Wydatki wskazane w zestawieniu
rzeczowy zostały uznane jako niezgodne z § 17 ust. 1 w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia MRiRW, jako
nieracjonalne.
Za uchwałą nr 11/2021 w głosowaniu jawnym oddano: -----------------------------------6 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 11/2021 została przyjęta. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu
posiedzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 12/2021 w sprawie przyjęcia listy operacji
zgodnych z ogłoszeniem nabór nr 1/2021, które przeszły pozytywną ocenę wstępną, ocenę zgodności z LSR,
ocenę zgodności z Programem w ramach naboru wniosków w zakresie przedsięwzięcia nr 2.1.1 Inwestycje w
niekomercyjną infrastrukturę turystyczną bądź rekreacyjną. -Za uchwałą nr 12/2021 w głosowaniu jawnym oddano: --------------------------------------------------------------------6 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 12/2021 została przyjęta. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu. ----------------------------------Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu
posiedzenia i głosowania kolejnych uchwał odnoszących się do wniosków na premię na podjęcie działalności
gospodarczej. ------------------------------ uchwała nr 13/2021 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Podjęcie działalności przez prowadzenie
Ośrodka Szkolenia Kierowców w Gminie Nadarzyn Wnioskodawcy Maciej Gawroniak. Z głosowania nie wyłączył
się żaden członek Rady. Operacja otrzymała 44 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj.
spełnia wymagane minimum 38 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
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%
publiczna

Grupy interesu po wyłączeniach
Grupa interesu
Liczba
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%
publiczna

- uchwała nr 14/2021 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Mobilny Lekarz – kompleksowe usługi
lekarsko-diagnostyczne z dojazdem Wnioskodawcy Anna Kołodziejek. Z głosowania nie wyłączył się żaden
członek Rady. Operacja otrzymała 44 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia
wymagane minimum 38 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
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%
publiczna

Grupy interesu po wyłączeniach
Grupa interesu
Liczba
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%
publiczna

- uchwała nr 15/2021 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Profesjonalne usługi zegarmistrzowskie
– naprawa, renowacja, sprzedaż zegarków Wnioskodawcy Karol Kołakowski. Z głosowania nie wyłączył się
żaden członek Rady. Operacja otrzymała 49 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj.
spełnia wymagane minimum 38 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
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%
publiczna

Grupy interesu po wyłączeniach
Grupa interesu
Liczba
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%
publiczna

- uchwała nr 16/2021 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Założenie pracowni projektowania
ogrodów wykorzystującej innowacyjne narzędzie do projektowania i współpracy z klientem Wnioskodawcy
Anna Rączkowska. Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. Operacja otrzymała 51 punkty w ramach
oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 38 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
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%

Grupy interesu po wyłączeniach
Grupa interesu
Liczba
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%

publiczna

publiczna

- uchwała nr 17/2021 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Stworzenie i doposażenie mobilnego
studia fotograficznego Weronika Łucjan-Grabowska Wnioskodawcy Weronika Łucjan-Grabowska. Z głosowania
nie wyłączył się żaden członek Rady. Operacja otrzymała 51 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru
operacji tj. spełnia wymagane minimum 38 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
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%
publiczna

Grupy interesu po wyłączeniach
Grupa interesu
Liczba
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%
publiczna

- uchwała nr 18/2021 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Podjęcie działalności w zakresie
projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów i innych terenów zieleni, poprzez zakup niezbędnych
sprzętów. Wnioskodawcy Tomasz Dąbrowski. Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. Operacja
otrzymała 41 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 38
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
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%
publiczna

Grupy interesu po wyłączeniach
Grupa interesu
Liczba
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%
publiczna

- uchwała nr 19/2021 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Rozpoczęcie działalności gospodarczej
poprzez świadczenie usług obsługi eventów, konferencji, targów z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu.
Wnioskodawcy Marcin Kowalski. Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. Operacja otrzymała 44
punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 38 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
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%
publiczna

Grupy interesu po wyłączeniach
Grupa interesu
Liczba
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%
publiczna

- uchwała nr 20/2021 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Rozpoczęcie działalności gospodarczej
poprzez świadczenie usług wynajmu nowoczesnych agregatów prądotwórczych Wnioskodawcy Patryk
Dąbrowski. Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. Operacja otrzymała 46 punktów w ramach oceny

lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 38 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
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%
publiczna

Grupy interesu po wyłączeniach
Grupa interesu
Liczba
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%
publiczna

- uchwała nr 21/2021 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Rozpoczęcie działalności gospodarczej
poprzez świadczenie usług naprawy i konserwacji pojazdów z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu
Wnioskodawcy Marcin Bednarski. Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. Operacja otrzymała 46
punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 38 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
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%
publiczna

Grupy interesu po wyłączeniach
Grupa interesu
Liczba
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%
publiczna

- uchwała nr 22/2021 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Rozpoczęcie działalności gospodarczej
pod nazwą „Piękni w domu” Renata Łajewska Wnioskodawcy Renata Łajewska. Z głosowania wyłączył się jeden
członek Rady. Operacja otrzymała 54 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia
wymagane minimum 38 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
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%
publiczna

Grupy interesu po wyłączeniach
Grupa interesu
Liczba
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
20%
publiczna

- uchwała nr 23/2021 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Rozpoczęcie działalności gospodarczej
poprzez utworzenie pracowni ceramiki Wnioskodawcy Angelika Jasik. Z głosowania nie wyłączył się żaden
członek Rady. Operacja otrzymała 49 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia
wymagane minimum 38 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
Skład
przedstawici
%

Grupy interesu po wyłączeniach
Grupa interesu
Liczba
Skład
przedstawici
%

Władza
publiczna

eli
1

16%

Władza
publiczna

eli
1

16%

- uchwała nr 24/2021 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Podjęcie i prowadzenie działalności w
zakresie prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia terapii dzieci z niepełnosprawnościami i zajęć
wspierających rozwój oraz otwarcie gabinetu terapeutycznego Wnioskodawcy Jagoda Grzybowska. Z
głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. Operacja otrzymała 43 punkty w ramach oceny lokalnych
kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 38 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
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%
publiczna

Grupy interesu po wyłączeniach
Grupa interesu
Liczba
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%
publiczna

- uchwała nr 25/2021 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Gipsownia protetyczna- Tomasz Korzeń
Wnioskodawcy Tomasz Korzeń. Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. Operacja otrzymała 57 punkty
w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 38 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
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%
publiczna

Grupy interesu po wyłączeniach
Grupa interesu
Liczba
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%
publiczna

- uchwała nr 26/2021 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji An-Estate Nieruchomości Wnioskodawcy
Anna Figielska. Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady. Operacja otrzymała 41 punkty w ramach oceny
lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane minimum 38 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
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%
publiczna

Grupy interesu po wyłączeniach
Grupa interesu
Liczba
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%
publiczna

- uchwała nr 27/2021 w sprawie wybrania do dofinansowania operacji Otwarcie Studia Artystycznej Fotografii

Produktowej i Wnętrz Wnioskodawcy Piotr Iłowiecki. Z głosowania nie wyłączył się żaden członek Rady.
Operacja otrzymała 52 punkty w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru operacji tj. spełnia wymagane
minimum 38 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
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%
publiczna

Grupy interesu po wyłączeniach
Grupa interesu
Liczba
Skład
przedstawici
%
eli
Władza
1
16%
publiczna

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu
posiedzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 28/2021 w sprawie przyjęcia listy operacji
wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 2/2021 w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 Premie na
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Za uchwałą nr 28/2021 w głosowaniu jawnym oddano: ----------------------6 głosów Za, ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Przeciw, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------0 głosów Wstrzymujących się, ------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec powyższego Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała nr 28/2021 została przyjęta. Uchwała stanowi
załącznik do protokołu. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził przejście do kolejnego punktu
posiedzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W punkcie posiedzenia Wolne wnioski i zapytania nie poruszano żadnych spraw. ------------------------------------Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie Rady. -------------------------Protokolant:
Michał Marciniak – LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
- Władysław Walczak Przewodniczący Rady

