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PROTOKÓŁ  

Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA  

„KASZUBSKA DROGA” 

W DNIU 22.02.2017 R. W LUZINIE 

 W dniu 22.02.2017 r. o godzinie 15:45 w siedzibie LGD w Luzinie ul. Józefa Wilczka 

7 rozpoczęło się  spotkanie Rady LGD „Kaszubska Droga”. W spotkaniu wzięło udział 

łącznie 10 członków Rady zgodnie z załączoną listą obecności tj.: Paulina Kuberna, 

Bogusława Engelbrecht, Czesław Hinz, Ewa Kleszczewska, Krzysztof Licau (od godz. 

16:20), Marzena Meyer, Maria Moch, Bożena Pruchniewska, Paweł Radecki, Maria 

Wittstock. Osoby nieobecne zostały usprawiedliwione.   

Zebranie otworzyła Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 

"Kaszubska Droga"  Pani Bogusława Engelbrecht. Stwierdziła ona na podstawie listy 

obecności, iż obecny na dzisiejszym spotkaniu skład Rady w następujących osobach:  Paulina 

Kuberna, Bogusława Engelbrecht, Czesław Hinz, Ewa Kleszczewska, Marzena Meyer, Maria 

Moch, Bożena Pruchniewska, Paweł Radecki, Maria Wittstock ma zdolność do 

podejmowania decyzji. Pani Przewodnicząca Rady LGD przedstawiła cel posiedzenia oraz 

zaproponowała jego przebieg tj.: 

1. Otwarcie posiedzenia, 

2. Wybór protokolanta posiedzenia, 

3. Wybór komisji skrutacyjnej, 

4. Ponowna ocena projektów z naboru 2/2016 o nr spraw:  

 1/2/2016 - wnioskodawcy Krystian Małaszycki 

 2/2/2016 - wnioskodawcy Łukasz Małaszycki, 

5. Wolne wnioski i zapytania. 

Plan posiedzenia Rady został przyjęty przez wszystkich jej członków. 

Następnie przystąpiono do wyłonienia protokolanta oraz Komisji Skrutacyjnej. Pani 

Bogusława Engelbrecht zaproponowała na protokolanta Emilię Ogonowską asystenta biura 

LGD. W wyniku jednogłośnej decyzji wszystkich zebranych członków popierającej daną 

osobę wskazano ją na protokolanta zebrania. Głosów przeciw i wstrzymujących się od 

głosowania nie było.  



              
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

2 
 

W dalszej części zebrania zajęto się wyborem osób do komisji skrutacyjnej. Pani 

Bogusława Engelbrecht zaproponowała aby znaleźli się w niej Pani Ewa Kleszczewska oraz 

Pani Maria Moch. Obie Panie wyraziły zgodę na swoją kandydaturę. Podjęto głosowanie. W 

wyniku jednogłośnej decyzji wszystkich zebranych członków popierającej dane osoby 

wskazano je do Komisji Skrutacyjnej. 

Pani Bogusława Engelbrecht przypomniała, że na ostatnim Posiedzeniu Rady podjęto 

decyzję o uznaniu 3 złożonych protestów za nieuzasadnione. W/w protesty dotyczyły naboru 

wniosków o przyznanie pomocy  nr 2/2016 w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Cała dokumentacja dot. 

protestów trafiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Tam uznano, iż 

Rada słusznie nieuwzględniła protestu dot. sprawy nr 5/2/2016 r. Natomiast dla kolejnych 

dwóch wniosków tj. nr sprawy 1/2/2016 wnioskodawcy Pana Krystiana Małaszyckiego i nr 

sprawy 2/2/2016 wnioskodawcy Pana Łukasza Małaszyckiego Zarząd Województwa 

Pomorskiego wydał decyzję o uwzględnieniu protestów w zakresie zasadności złożenia 

protestu i przekazał obie sprawy Lokalnej Grupie Działania „Kaszubska Droga” w celu 

przeprowadzenia ponownej oceny projektów.  

Następnie Pani Bogusława Engelbrecht ponownie zapoznała zebranych z procedurami 

oceny wniosku, dodatkowo objaśniając i tłumacząc kwestie, które wymagały omówienia, 

szczególnie wyłączenie się członków Rady w przypadku kolizji interesów.  

Wszystkim obecnym przekazano deklaracje bezstronności dot. naboru 2/2016 celem 

uzupełnienia. Dla żadnego członka Rady obecnego na posiedzeniu nie wystąpiły okoliczności 

opisane w § 6 ust. 6 Regulaminu Rady LGD „Kaszubska Droga”.  

Pani Bogusława Engelbrecht wskazała, iż oba wnioski przeszły pozytywną 

weryfikacje w zakresie wstępnej oceny wniosków tj. spełniają warunki dostępu.  

Następnie na pytanie Pani Bogusławy Engelbrecht czy przyjmuje się uchwałę 

w sprawie zmiany uchwały nr 21/2016 z dnia 15 grudnia 20016 roku w  sprawie 

zatwierdzenia listy operacji  zgodnych i niezgodnych z PROW na lata 2014-2020 w ramach 

naboru 2/2016 wszyscy obecni tj. 9 osób wskazało, że tak, głosów przeciw i wstrzymujących 

się od głosowania nie było.  
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Przystąpiono do oceny wniosków z naboru 2/2016. W pierwszej kolejności Pani 

Przewodnicząca pokrótce omówiła wniosek pod tytułem: Wprowadzenie nowej usługi leśnej 

i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup specjalistycznego środka 

trwałego złożony przez Pana Krystiana Małaszycksiego znak sprawy: 1/2/2016. Z udziału 

w ocenie, wyborze i dyskusji o danej operacji nikt się nie wyłączył. Uprawnionych do 

głosowania jest 9 osób. Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgodność projektu 

z Lokalną Strategią Rozwoju. W głosowaniu 9 osób opowiedziało się za zgodnością operacji 

z LSR, głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania nie było. Projekt uznany został 

za zgodny z LSR, co pozwoliło Przewodniczącej Rady poddać go pod głosowanie jego 

zgodności z kryteriami wyboru operacji. W kryterium 1 w związku ze wskazaniem w 

budżecie operacji przez Wnioskodawcę wkładu własnego na poziomie powyżej 50 % 

przyznano 4 punkty. Zatwierdzono decyzję głosowaniem. Za przyznaniem wskazanej 

punktacji opowiedziało się 9 członków Rady, głosów przeciw ani wstrzymujących się od 

głosowanie nie było. W kolejnym kryterium 2 podjęto głosowanie. Pani Bogusława 

Engelbrecht wystosowała do zebranych pytanie czy w danym kryterium przyznaje się 2 

punkty za wykorzystanie w operacji lokalnych walorów przyrodniczych. Za przyznaniem 

wskazanej punktacji opowiedziało się 5 członków Rady, przeciw było 4 członków Rady 

LGD, nikt od głosu się nie wstrzymał. W związku z powyższym operacja w danym kryterium 

uzyskała 2 punkty. O godz. 16:20 na posiedzenie Rady przybył Pan Krzysztof Licau. 

Przekazana została mu deklaracja bezstronności dot. naboru 2/2016 celem uzupełnienia. Nie 

wystąpiły dla niego okoliczności opisane w § 6 ust. 6 Regulaminu Rady LGD „Kaszubska 

Droga”. Przystąpiono do przyznania punktacji dot. kryterium 3. Podjęto głosowanie. Za tym 

aby przyznać 0 punktów za to, iż operacja nie wykorzystuje nowych rozwiązań opartych na 

lokalnych zasobach przyrodniczych na żadnym ze wskazanych w kryteriach obszarach 

zagłosowało 10 uprawnionych do głosowania członków Rady, przeciw nikt, zaś głosów 

wstrzymujących się od głosowania nie było. Dla kryterium 4 powołując się na treść wniosku 

i biznesplanu przyznano 4 punkty. Zatwierdzono to głosowaniem, gdzie za przyznaniem tych 

punktów w danym zakresie opowiedziało się 10 uprawnionych do głosownia członków Rady, 

głosów przeciw i wstrzymujących się od głosowania nie było. Dla kolejnego kryterium tj. 5 

stwierdzono, iż Wnioskodawcy nie można przyznać 1 punktu za udział w szkoleniu w ciągu 
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ostatniego roku przed końcem naboru i/lub korzystanie z doradztwa prowadzonego przez 

Biuro LGD, ponieważ wnioskodawca nie korzystał z w/w wsparcia. Stwierdzono natomiast, 

ze wnioskodawca ma siedzibę na obszarze LGD minimum rok przed końcem naboru i tu 

powinien otrzymać jeden punkt. Podjęto głosowanie dot. całego kryterium 5. Na pytanie Pani 

Bogusławy Engelbrecht czy za dane kryterium przyznaje się operacji 1 punkt opowiedziało 

się za 10 uprawnionych do głosowania członków Rady, głosów przeciw nie było, nikt od 

głosowania się nie wstrzymał. Po przystąpieniu do kolejnego kryterium ustalono, iż operacja 

nie wpływa na rozwój turystyki i rekreacji i nie ma możliwości przyznania w kryterium 5 

punktów. Powyższe przegłosowano. Wszyscy uprawnieni do głosowania tj. 10 osób, 

głosowało za przyznaniem 0 punktów, nikt od głosu się nie wstrzymał. Wnioskodawca 

przygotował operację do realizacji. W związku z tym jednogłośnie przyznano jej 4 punkty, 

głosów odmiennych nie było. Dla ostatniego kryterium tj. 8 ustalono, iż wnioskodawca nie 

spełnia kryterium. W związku z powyższym decyzją 10 członków Rady obecnych na 

posiedzeniu nie przyznano mu tu żadnych punktów. Głosów przeciw ani wstrzymujących się 

od głosowania nie było. Łącznie wniosek uzyskał 15 punktów i zakwalifikował się do 

wyboru. Ustalono kwotę wsparcia w wysokości 300 000,00 zł. Podjęto głosowanie nad 

uchwałą w sprawie zatwierdzenia oceny danej operacji. Jednogłośnie tj. 10 głosami członków 

uprawnionych do głosowania przyjęto daną uchwałę.  Głosy przeciw i wstrzymujące się od 

glosowania w tej decyzji nie wystąpiły.  

Drugi wniosek, który trafił pod dzisiejszą ocenę Rady przypomniała w treści 

zebranym  Pani Bogusława Engelbrecht.  Wniosek złożony został przez wnioskodawcę Pana 

Łukasza Małaszyckiego, tytuł: Wprowadzenie nowej usługi leśnej i podniesienie 

konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup specjalistycznego środka trwałego znak 

sprawy: 2/2/2016. Z udziału w ocenie, wyborze i dyskusji o danej operacji nikt się nie 

wyłączył. Podjęto głosowanie nad tym czy dana operacja jest zgodna z LSR czy nie. 

Uprawnionych do głosowania było 10 osób, z których 10 wskazało, iż jest zgodna z LSR, 

głosów przeciw ani wstrzymujących się od głosowania nie było. Następnie przystąpiono do 

oceny zgodności danej operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji. W kryterium 1 dot. 

wysokości wkładu własnego przyznano jednogłośnie w drodze głosowania 4 pkt. za wkład 

własny na poziomie powyżej 50 % wspólną jednogłośną decyzją 10 uprawnionych do 
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głosowania członków Rady. Głosów przeciw ani wstrzymujących się od głosowania nie było. 

Dla następnego kryterium Pani Boguława Engelbrecht postawiła pytanie czy wnioskodawcy 

przyznaje się 2 punkty za wykorzystanie w operacji lokalnych walorów przyrodniczych. Za 

przyznaniem operacji danej punktacji opowiedziało się 6 uprawnionych do głosowania 

członków Rady, przeciw było 4 członków Rady, nikt od glosowania się nie wstrzymał. Dla 

kolejnego kryterium stwierdzającego czy operacja jest innowacyjna łącznie z zakresem 

terytorialnym danej innowacyjności przeprowadzono głosowanie.  Za tym aby przyznać 0 

punktów za to, iż operacja nie wykorzystuje nowych rozwiązań opartych na lokalnych 

zasobach przyrodniczych na żadnym ze wskazanych w kryteriach obszarach zagłosowało 10 

uprawnionych do głosowania członków Rady, przeciw nikt, zaś głosów wstrzymujących się 

od głosowania nie było. W kryterium 5 ustalono, iż 1 punkt można przyznać jedynie za 

posiadanie przez Wnioskodawcę siedziby na obszarze LGD minimum 1 rok przed końcem 

naboru. Przeprowadzono głosowanie. Na pytanie Pani Bogusławy Engelbrecht czy operacji 

przyznaje się łącznie 1 punkt za kryterium 5 opowiedziało się 10 uprawnionych do 

głosowania członków Rady, przeciw głosów nie było, nikt od głosowania się nie wstrzymał.  

Dla kryterium 6 zgodnie stwierdzono, iż operacja nie wpływa na rozwój turystyki i rekreacji. 

Podjęto głosowanie za tym, czy operacji przyznaje się 0 punktów w danym kryterium. W 

głosowaniu 10 uprawnionych do głosowania członków Rady LGD było za nieprzyznaniem 

punktów, głosów przeciw ani głosów wstrzymujących się od decyzji nie było. Po analizie 

kompletu dokumentów przedłożonych przez Wnioskodawcę w ramach naboru Rada LGD 

stwierdziła, iż wniosek jest przygotowany do realizacji. Potwierdziła to w głosowaniu, w 

którym za przydzieleniem tu 4 punktów zagłosowało za 10 członków Rady, zaś nikt od 

głosowania się nie wstrzymał, a także nie było głosów przeciw. W ostatnim 8 kryterium przez 

brak wykazania przez Wnioskodawcę podstaw do przyznania punktów Rada zagłosowała 

jednogłośnie za przyznaniem za to kryterium 0 punktów. Głosów przeciw i wstrzymujących 

się od głosowania nie było. Ostatecznie operacja uzyskała 15 punktów i zakwalifikowała się 

do wyboru. Ustalono kwotę wsparcia dla operacji w wysokości 300 000,00 zł. jednakże nie 

zmieściła się ona w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze. Podjęto głosowanie 

nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia oceny danej operacji. Jednogłośnie tj. 10 głosami 
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członków uprawnionych do głosowania przyjęto daną uchwałę.  Głosy przeciw 

i wstrzymujące się od glosowania w tej decyzji nie wystąpiły.  

Na tym obrady Rady LGD „Kaszubska Droga” zakończono. 

 

Protokolant:       Przewodniczący zebrania: 

Emilia Ogonowska      Bogusława Engelbrecht 

 

Luzino, dnia 22.02.2017 r. 

 

 

 

 


