
 
 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIARADY PROJEKTOWEJ 
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ZIELONA DOLINA ODRY I WARTY” 

W DNIU 09.05.2017 
 

Drugie posiedzenie Rady Projektowej LGD „Zielona Dolina Odry i Warty” zostało zwołane do 
przeprowadzenia oceny wniosków, które wpłynęły w ramach naboru nr 3/2017. Nabór odbył się w okresie 
od 27.03.2017 do 08.04.2017 roku. Posiedzenie Rady Projektowej odbyło się w dniu 09.05.2017 od 
godziny 10.00 do godziny 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą. W 
posiedzeniu udział wzięło 14 z 15 członków Rady Projektowej. 
Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady Projektowej Pan Robert Stolarski poinformował 
zebranych o prawomocności posiedzenia. Następnie przedstawił porządek posiedzenia Rady Projektowej, 
który przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, 
2. Przyjęcie porządku obrad, 
3. Ustalenie prawomocności posiedzenia Rady Projektowej, 
4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Projektowej na posiedzenie Rady w dniu 09.05.2017, 
5. Wypełnienie przez Członków Rady Projektowej „Deklarację o poufności i bezstronności” 
6. Omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 3/2017, 
7. Przystąpienie do oceny wszystkich wniosków za zgodności z PROW oraz LSR na podstawie 

„Wspólnej karty oceny wstępnej”. 
8. Podjęcie uchwał dotyczących „Listy operacji nie zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o 

przyznanie pomocy oraz nie zgodnych z LSR” oraz „Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru 
wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR” 

9. Przystąpienie do oceny wniosków na podstawie „Kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów 
wyboru”. 

10. Podjęcie uchwał „w sprawie wyboru operacji do finansowania”, 
11. Podjęcie uchwałdotyczących„List operacji wybranych” oraz „List operacji niewybranych”, 
12. Ponowna ocena wg lokalnych kryteriów wyboru wniosku 2/2017/16, w związku z uwzględnieniem 

Protestu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. 
13. Wolne głosy, wnioski i zapytania, 
14. Zamknięcie obrad. 

 

Po zapoznaniu zebranych z porządkiem obrad, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
zatwierdzeniem przedstawionego porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 14 członków Rady 
Projektowej. Za przyjęciem porządku obrad było 14, przeciw 0, wstrzymało się 0 członków Rady.  
 

Kolejnym punktem było zbadanie przez Przewodniczącego Rady czy zachowane są na posiedzeniu  
kworum. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 14 Członków Rady Projektowej. 
Przewodniczący stwierdził, że Rada Projektowej podczas posiedzenia w dniu 09.05.2017 posiada kworum i 
może podejmować uchwały wyborów operacji do dofinansowania. 
 

Następnie Przewodniczący Rady Projektowej poprosił o zgłoszenie kandydatur do pełnienia funkcji 
Zastępcy Przewodniczącego Rady Projektowej podczas posiedzenia w dniu 09.05.2017. Z sali padła 
propozycja Pani Agnieszki Żurawskiej - Tatała. Przewodniczący poprosił o głosowanie nad uchwałą nad 
kandydaturą Pani Agnieszki Żurawskiej - Tatała na Zastępcę Przewodniczącego Rady Projektowej. W 
głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 14 członków Rady Projektowej. Za przyjęciem uchwały nad 
kandydaturą Pani Agnieszki Żurawskiej - Tatała na Zastępcę Przewodniczącego Rady Projektowej było 13, 
przeciw 0, wstrzymało się 1 członków Rady. Przewodniczący Rady Projektowej stwierdził wybór Pani 
Agnieszki Żurawskiej - Tatała na Zastępcę Przewodniczącego Rady Projektowej. 
 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił wszystkich członków Rady Projektowej o wypełnienie i 
podpisanie „Rejestru interesów” oraz „Deklaracji o poufności i bezstronności”. Na podstawie „Rejestru 
interesów” oraz „Deklaracji o poufności i bezstronności” z głosowań nad poszczególnymi wnioskami zostali 
wykluczeni: 

 Agnieszka Żurawska – Tatała z głosowania nad wnioskami: 3/2017/01, 3/2017/05, 3/2017/06, 
3/2017/07, 2/2017/16 

 Dariusz Jaworski z głosowania nad wnioskami: 3/2017/04, 3/2017/05, 3/2017/06 



 
 Marek Kołodziejczyk z głosowania nad wnioskami: 3/2017/02, 3/2017/03, 3/2017/04, 3/2017/05, 

3/2017/06, 3/2017/07, 3/2017/08, 3/2017/09, 3/2017/10, 3/2017/11, 2/2017/16 

 Maria Pakos z głosowania nad wnioskami: 3/2017/02, 3/2017/03; 3/2017/07, 3/2017/08, 3/2017/09, 
3/2017/10 

 Robert Stolarski z głosowania nad wnioskami: 3/2017/02, 3/2017/03, 3/2017/07, 3/2017/08, 
3/2017/09, 3/2017/10, 3/2017/11 

 Roman Siemiński z głosowania nad wnioskami: 3/2017/01, 3/2017/07, 3/2017/08, 3/2017/11, 
2/2017/16 

 Zdzisław Czyrka z głosowania nad wnioskiem: 3/2017/07 

 Sławomir Dudzis z głosowania nad wnioskami: 3/2017/01, 3/2017/09, 3/2017/10 

 Krzyszto Krupa z głosowania nad wnioskami: 3/2017/09, 3/2017/10 
 

W kolejnej części posiedzenia Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie przez pracowników biura 
LGD wszystkich wniosków, które wpłynęły w ramach naboru 3/2017. Wnioski omawiał Leonard Pietrow 
 

Następnie Przewodniczący Rady rozpoczął procedurę oceny wniosków za zgodności z PROW oraz LSR 
na podstawie „Wspólnej karty oceny wstępnej”: 
 

Ocena odbywała się w następującej kolejności operacji: 
 nr 3/2017/01 pt. „Budowa infrastruktury rekreacji (skatepark) dla dzieci i młodzieży w Kostrzynie nad 

Odrą” złożony przez beneficjenta:MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ. W głosowaniu wzięło udział 11 
członków Rady. Wszystkie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną z PROW 
oraz LSR. Parytety podczas głosowania: sektor publiczny 36 %. 

 nr 3/2017/02 pt. „Zagospodarowanie terenu i budowa elementów małej architektury - placu zabaw” 
złożony przez beneficjenta:GMINA SŁOŃSK. W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady. 
Wszystkie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną z PROW oraz LSR. 
Parytety podczas głosowania: sektor publiczny 36 %. 

 nr 3/2017/03 pt. „Budowa boiska do piłki nożnej plażowej i boiska do piłki siatkowej plażowej do 
rekreacji” złożony przez beneficjenta:GMINA SŁOŃSK. W głosowaniu wzięło udział 11 członków 
Rady. Wszystkie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną z PROW oraz LSR. 
Parytety podczas głosowania: sektor publiczny 36 %. 

 nr 3/2017/04 pt. „Aktywni każdego dnia  - budowa toru pumptrack i skateparku w Witnicy” złożony 
przez beneficjenta:GMINA WITNICA. W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady. Wszystkie 
głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną z PROW oraz LSR.Parytety podczas 
głosowania: sektor publiczny 36%. 

 nr 3/2017/05 pt. „Zakup i wynajem kontenerów biurowych jako zróżnicowanie działalności w 
zakresie dostępności” złożony przez beneficjenta:GMINA WITNICA. W głosowaniu wzięło udział 11 
członków Rady. Wszystkie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną z PROW 
oraz LSR. Parytety podczas głosowania: sektor publiczny 36 %. 

 nr 3/2017/06 pt. „Tworzymy lepszą przestrzeń - budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznyh oraz 
wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie i 
Mosina” złożony przez beneficjenta:GMINA WITNICA. W głosowaniu wzięło udział 11 członków 
Rady. Wszystkie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną z PROW oraz 
LSR.Parytety podczas głosowania: sektor publiczny 36%. 

 nr 3/2017/07 pt. „Przebudowa pomieszczeń hali sportowej w Cybince z przeznaczeniem na cele 
rekreacyjne w tym siłownię” złożony przez beneficjenta:UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PERŁA 
CYBINKA. W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Wszystkie głosy były ważne. Członkowie 
Rady uznali operację za zgodną z PROW oraz LSR. Parytety podczas głosowania: sektor publiczny 
33% 

 nr 3/2017/08 pt. „Doposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i gości 
miejscowości Cybinka, celem stworzenia Placu Kultury w Cybince” złożony przez 
beneficjenta:STOWARZYSZENIE "KREATYWNA KULTURA. W głosowaniu wzięło udział 10 
członków Rady. Wszystkie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną z PROW 
oraz LSR. Parytety podczas głosowania: sektor publiczny 30 %. 

 nr 3/2017/09 pt. „Przebudowa parku wiejskiego w Górzycy - etap I” złożony przez 
beneficjenta:POLSKO-NIEMIECKIE STOWARZYSZENIE "HUMANITAS". W głosowaniu wzięło 



 
udział 9 członków Rady. Wszystkie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną z 
PROW oraz LSR. Parytety podczas głosowania: sektor publiczny 33 %. 

 nr 3/2017/10 pt. „Przebudowa parku wiejskiego w Górzycy - etap II” złożony przez 
beneficjenta:GMINA GÓRZYCA. W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Wszystkie głosy 
były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną z PROW oraz LSR. Parytety podczas 
głosowania: sektor publiczny 33%. 

 nr 3/2017/11 pt. „Utworzenie Domu Kultury Kresowej w Słubicach" jako odpowiedź na 
zapotrzebowanie lokalnej społeczności.” złożony przez beneficjenta:FUNDACJA POKROV W 
SŁUBICACH. W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady. Wszystkie głosy były ważne. 
Członkowie Rady uznali operację za zgodną z PROW oraz LSR. Parytety podczas głosowania: 
sektor publiczny 36 % 

 

Po dokonaniu ocen sporządzono i uchwalono: 

 Listę operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz niezgodnych z 
LSR do naboru 3/2017. W głosowaniu brało udział 11 członków Rady Projektowej. Za oddano 11 Głosów, 
przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Parytety podczas głosowania: sektor publiczny 36 %. W 

głosowaniu nie wzięli udział: Robert Stolarski, Roman Siemiński i Maria Pakos. 

 Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR do 
naboru 3/2017. W głosowaniu brało udział 11 członków Rady Projektowej. Za oddano 11 Głosów, przeciw 0 
głosów, wstrzymało się 0 głosów. Parytety podczas głosowania: sektor publiczny 36 %. W głosowaniu 

nie wzięli udział: Robert Stolarski, Roman Siemiński i Maria Pakos. 
 

Następnie przystąpiono do oceny wniosków na podstawie „Kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów 
wyboru”. 

 nr 3/2017/01 pt. „Budowa infrastruktury rekreacji (skatepark) dla dzieci i młodzieży w Kostrzynie nad 
Odrą” złożony przez beneficjenta:MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ. W głosowaniu wzięło udział 11 
członków Rady. Wniosek otrzymał 24,00 pkt. Parytety podczas głosowania: sektor publiczny 36 %. 

 nr 3/2017/02 pt. „Zagospodarowanie terenu i budowa elementów małej architektury - placu zabaw” 
złożony przez beneficjenta:GMINA SŁOŃSK. W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady. 
Wszystkie głosy były ważne. Wniosek otrzymał 24,43 pkt. Parytety podczas głosowania: sektor 
publiczny 36 %. 

 nr 3/2017/03 pt. „Budowa boiska do piłki nożnej plażowej i boiska do piłki siatkowej plażowej do 
rekreacji” złożony przez beneficjenta:GMINA SŁOŃSK. W głosowaniu wzięło udział 11 członków 
Rady. Wszystkie głosy były ważne. Wniosek otrzymał 24,86 pkt. Parytety podczas głosowania: 
sektor publiczny 36 %. 

 nr 3/2017/04 pt. „Aktywni każdego dnia  - budowa toru pumptrack i skateparku w Witnicy” złożony 
przez beneficjenta:GMINA WITNICA. W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady. Wszystkie 
głosy były ważne. Wniosek otrzymał 22,86 pkt. Parytety podczas głosowania: sektor publiczny 36 
%. 

 nr 3/2017/05 pt. „Zakup i wynajem kontenerów biurowych jako zróżnicowanie działalności w 
zakresie dostępności” złożony przez beneficjenta:GMINA WITNICA. W głosowaniu wzięło udział 11 
członków Rady. Wszystkie głosy były ważne. Wniosek otrzymał 25,43 pkt. Parytety podczas 
głosowania: sektor publiczny 36 %. 

 nr 3/2017/06 pt. „Tworzymy lepszą przestrzeń - budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznyh oraz 
wiat rekreacyjnych w miejscowościach Sosny, Pyrzany, Mościce, Kamień Wielki, Nowiny Wielkie i 
Mosina” złożony przez beneficjenta:GMINA WITNICA. W głosowaniu wzięło udział 11 członków 
Rady. Wszystkie głosy były ważne. Wniosek otrzymał 25,57 pkt. Parytety podczas głosowania: 
sektor publiczny 36 %. 

 nr 3/2017/07 pt. „Przebudowa pomieszczeń hali sportowej w Cybince z przeznaczeniem na cele 
rekreacyjne w tym siłownię” złożony przez beneficjenta:UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "PERŁA 
CYBINKA. W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Wszystkie głosy były ważne. Wniosek 
otrzymał 26,20 pkt. Parytety podczas głosowania: sektor publiczny 33 %. 

 nr 3/2017/08 pt. „Doposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i gości 
miejscowości Cybinka, celem stworzenia Placu Kultury w Cybince” złożony przez 
beneficjenta:STOWARZYSZENIE "KREATYWNA KULTURA. W głosowaniu wzięło udział 10 



 
członków Rady. Wszystkie głosy były ważne. Wniosek otrzymał 25,17 pkt. Parytety podczas 
głosowania: sektor publiczny 30 %. 

 nr 3/2017/09 pt. „Stworzenie Przebudowa parku wiejskiego w Górzycy - etap I” złożony przez 
beneficjenta:POLSKO-NIEMIECKIE STOWARZYSZENIE "HUMANITAS".W głosowaniu wzięło 
udział 9 członków Rady. Wszystkie głosy były ważne. Wniosek otrzymał 26,80 pkt. Parytety 
podczas głosowania: sektor publiczny 33 %. 

 nr 3/2017/10 pt. „Przebudowa parku wiejskiego w Górzycy - etap II” złożony przez 
beneficjenta:GMINA GÓRZYCA. W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Wszystkie głosy 
były ważne. Wniosek otrzymał 26,4 pkt. Parytety podczas głosowania: sektor publiczny 33 %. 

 nr 3/2017/11 pt. „Utworzenie Domu Kultury Kresowej w Słubicach" jako odpowiedź na 
zapotrzebowanie lokalnej społeczności.” złożony przez beneficjenta:FUNDACJA POKROV W 
SŁUBICACH. W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady. Wszystkie głosy były ważne. Wniosek 
otrzymał 23,71 pkt. Parytety podczas głosowania: sektor publiczny 36 %. 

 

Następnie uchwalono: 

 Listę operacji wybranychdo naboru 3/2017. W głosowaniu brało udział 11 członków Rady Projektowej. Za 
oddano 11 Głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Parytety podczas głosowania: sektor 

publiczny 36 %. W głosowaniu nie wzięli udział: Robert Stolarski, Roman Siemiński i Maria Pakos. 

 Listę operacji niewybranychdo naboru 3/2017. W głosowaniu brało udział 11 członków Rady Projektowej. Za 
oddano 11 Głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Parytety podczas głosowania: sektor 

publiczny 36 %. W głosowaniu nie wzięli udział: Robert Stolarski, Roman Siemiński i Maria Pakos. 
 

następnie przedmiotem oceny wniosek 2/2017/16 złożony w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Rozwijanie 
działalności gospodarczej: 

 nr 2/2017/16 pt. „Rozwój firmy „FILIUS-METAL” poprzez wdrożenie urządzenia do malowania 
proszkowego" jako odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnej społeczności.” złożony przez 
beneficjenta: JEREMI FILUŚ "FILIUS METAL". W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady. 
Wszystkie głosy były ważne. Wniosek otrzymał 73,29 pkt.  

 

 Listę operacji wybranych do naboru 2/2017. W głosowaniu brało udział 11 członków Rady Projektowej. Za 
oddano 11 Głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Parytety podczas głosowania: sektor 

publiczny 36 %. W głosowaniu nie wzięli udział: Robert Stolarski, Roman Siemiński i Maria Pakos. 

 Listę operacji niewybranychdo naboru 2/2017. W głosowaniu brało udział 11 członków Rady Projektowej. Za 
oddano 11 Głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów. Parytety podczas głosowania: sektor 

publiczny 36 %. W głosowaniu nie wzięli udział: Robert Stolarski, Roman Siemiński i Maria Pakos. 
 

następnie podjęto uchwałę do wyboru wniosku 2/2017/16 
 

 nr 2/2017/16 pt. „Rozwój firmy „FILIUS-METAL” poprzez wdrożenie urządzenia do malowania 
proszkowego" jako odpowiedź na zapotrzebowanie lokalnej społeczności.” złożony przez 
beneficjenta: JEREMI FILUŚ "FILIUS METAL". Podjęto uchwałę nr 63/2017 „w sprawie wyboru 
operacji do finansowania”. W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady Projektowej. Za 
przyjęciem uchwały było 11, przeciw 0, wstrzymało się 0 członków Rady Projektowej. Parytety 
podczas głosowania: sektor publiczny 36 %. Parytety podczas głosowania: sektor publiczny 36 %. 
W głosowaniu nie wzięli udział: Robert Stolarski, Roman Siemiński i Maria Pakos. 
 

Po zakończeniu głosowania nad uchwałami Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś sprawy, 
które obecni na sali chcieliby poruszyć na posiedzeniu. 
Wobec braku wniosków członków Rady Przewodniczący zarządził zamknięcie posiedzenia w dniu 
09.05.2017 i podziękował zebranym za przybycie. 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 


