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             Braniewo, 02.08.2019 

 

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”, które 
odbyło się w dniu 31.07.2019 r. 

 

1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 10.00 i odbyło się w Braniewie,  

ul. Portowa 3. 

 

2. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem 
na liście obecności oraz wypełnili deklaracje bezstronności, następnie przekazując je 
Przewodniczącemu Rady. 

 

3. Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie a następnie powitał obecnych Członków 
Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy 
obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 8 osób (31.07.2019) i 
ustalił, że istnieje quorum, oraz że zachowane są parytety, o których mowa w § 13 ust. 3 
Regulaminu/ niezachowane są parytety, o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu. 

 

4. W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady: 

 
1) Józef Zamojcin, 

2) Jacek Kowalewski, 

3) Tomasz Krzykowski 

4) Elżbieta Ewa Werner, 

5) Joanna Kurszewska, 

6) Paweł Gabiec, 

7) Jerzy Bogusz, 

8) Aleksandra Sosnowska-Kessler. 

 

Ilekroć którykolwiek z Członków Komitetu opuszczał posiedzenie, zostało to 
odnotowane w dalszej części Protokołu. 

 

5. Na posiedzeniu obecny był ponadto Andrzej Wiśniewski – Dyrektor Biura oraz 
Monika Modzelewska-Kozioł – Zastępca Dyrektora Biura. 

6. Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady LGR „Zalew Wiślany”. Wiceprzewodniczącym Rady 
został Pan Paweł Gabiec, wybrany stosunkiem głosów: 

1) 7 głosów za 
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2) 1 głos wstrzymujący się 

Quorum zostało zachowane 

 

7. Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie 
głosowania w celu wyboru sekretarza posiedzenia. Sekretarzem posiedzenia został 
Tomasz Krzykowski, wybrany stosunkiem głosów: 

1) 7 głosów za, 

2) 1 głos wstrzymujący. 

Quorum zostało zachowane. 

 

8. Po wyborze sekretarza posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił porządek 
posiedzenia, a następnie zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym 
konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty. 

W związku z brakiem wniosków lub niepodjęcia uchwały w sprawie zmiany lub 
uzupełnienia porządku posiedzenia, posiedzenie prowadzone było zgodnie 
z zaproponowanym przez Przewodniczącego porządkiem.  

 

Uzgodniony porządek posiedzenia obejmował1: 

1) omówienie operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach 
naboru/naborów V/1.1/2019, V/1.4/2019, V/2.1/2019, V/2.3/2019,  

2) ocena wniosków, ocena zgodności operacji z LSR, Ocena operacji od kątem 
spełnienia kryteriów wyboru operacji LSR; 

3) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji, które zostały złożone 
w ramach naborów, o których mowa w pkt 1; 

4) dyskusja, wolne głosy, wnioski i zapytania. 

 

9. Przed rozpoczęciem omawiania wniosków Przewodniczący Rady dokonał analizy 
złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Księgi Interesów. 
Następnie wskazał Członków Rady podlegających wyłączeniu z omawiania oraz oceny 
oznaczonych operacji. Byli nimi: 

1) Józef Zamojcin - wyłączony z omawiania i oceny operacji „Stop wydrom”, objętej 
wnioskiem V/2.3/2019/6 złożonym przez Józef Zamojcin ze względu na okoliczność- 
wnioskodawca; 

2) Elżbieta Ewa Werner – wyłączony z omawiania i oceny operacji „Montaż elementów 
małej architektury na terenie amfiteatru miejskiego w Braniewie” objętej wnioskiem 
V/2.1/2019/5 ze względu na okoliczność przedstawiciel Gminy Miasta Braniewo  
i „Rozwój działalności agroturystycznej poprzez zakup 3 domków  
wraz z wyposażeniem” objętej wnioskiem V/1.4/2019/8 ze względu na okoliczność – na 
własną prośbę;   

                                                             
1 Stosownie do faktycznego porządku posiedzenia. 



3 

 

3) Joanna Kurszewska – wyłączona z  omawiania i oceny operacji „Ichtio - Eko Igrzyska 
Tolkmicko” objętej wnioskiem V/2.1/2019/3 ze względu na okoliczność na prośbę 
własną; 

4) Jacek Kowalewski – wyłączony z omawiania i oceny operacji „Budowa hali do 
długotrwałego przetrzymania jachtów” objętej wnioskiem V/1.4/2019/26  ze względu na 
okoliczność – wnioskodawca;  

5) Tomasz Krzykowski – wyłączony z omawiania i oceny operacji „Różnicowanie 
działalności firmy poprzez zakup sprzętu do rekreacji wodnej - łodzi motorowej” objętej 
wnioskiem V/1.4/2019/25  ze względu na okoliczność – współmałżonek;  

6) Paweł Gabiec – wyłączony z omawiania i oceny operacji „Zakup regatowych łodzi 
żaglowych typu Optimist jako element zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego 
Zalewu Wiślanego” objętej wnioskiem V/2.1/2019/4 - ze względu na okoliczność  
na prośbę własną; 

 

10. Przewodniczący Rady zwrócił się następnie do Członków Rady z pytaniem 
dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które 
mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności któregokolwiek z nich 
w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. W odpowiedzi na pytanie 
Przewodniczącego Rady nie zgłoszono żadnych. 

 

11.  Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone 
w ramach naborów wymienionych w pkt 1 porządku obrad, , a potem przystąpiono do 
ich oceny i głosowania. 

 

12.  Dokonano oceny wszystkich operacji objętych wnioskami złożonymi w ramach 
naboru V/1.1/2019, V/1.4/2019, V/2.1/2019, V/2.3/2019, ogłoszony 21.06.2019 r.  
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V/1.1/2019 

Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury 

Realizacja celu: Wzrost wartości produktów rybołówstwa i innowacyjny łańcuch dostaw 

Poddziałanie: 1.1.2 

Lp. 

Nr 

ewidencyjny 

wniosku 

Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu 

Zgodność z 

zakresem 

tematycznym 

Zgodność 

z LSR 

Zgodność z 

kryteriami 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

Liczba 

zdobytych 

punktów 

Limit 

naboru 

1 V/1.1/2019/4 

Roman 
Ruksztełło,Transcold 
Transport Krajowy i 

Międzynarodowy 

Podnoszenie wartości 
produktów 

rybołówstwa poprzez 
doposażenie firmy w 

urządzenia do 
kompleksowej 

obróbki i 
magazynowania 
surowca rybnego 

TAK TAK TAK 120 000.00 zł 39.63 
Mieści 
się w 
limicie 

2 V/1.1/2019/3 Kozioł Tomasz Jan 

Podnoszenie wartości 
produktów 

rybołówstwa poprzez 
doposażenie firmy w 

skrzyniopalety 

TAK TAK TAK 100 000.00 zł 35.00 
Mieści 
się w 
limicie 

 

 

Wniosek V/1.1/2019/3– głosowało 8 członków Rady. 
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W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/88/19 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 

Wniosek V/1.1/2019/4– głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/87/19 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 

Poddziałanie: 1.1.3 

Lp. 

Nr 

ewidencyjny 

wniosku 

Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu 
Zgodność z zakresem 

tematycznym 

Zgodność 

z LSR 

Zgodność z 

kryteriami 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

Liczba 

zdobytych 

punktów 

Limit 

naboru 

1 V/1.1/2019/2  

Roman Ruksztełło, 

Transcold Transport 

Krajowy i 

Międzynarodowy 

Mechanizacja 

procesu 

pozyskiwania 

surowca 

rybnego - zakup 

pompy 

śledziowej i 

skrzyniopalet 

TAK TAK TAK 93 350.00 zł 39.25 

Mieści 

się w 

limicie 
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2 V/1.1/2019/1  "OSIOTR" Sp. z o.o. 

Doposażenie 

obiektu w 

autonomiczny 

system zasilania 

i napowietrzania 

obiegów 

hodowlanych 

TAK TAK TAK 26 000.00 zł 37.00 

Mieści 

się w 

limicie 

          

 

Wniosek V/1.1/2019/2 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/89/19 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 
Wniosek V/1.1/2019/1 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/90/19 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 

V/1.4/2019 

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia 
miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury; 
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Realizacja celu: Różnicowanie działalności sektora rybołówstwa i rozwój działalności gospodarczej mieszkańców obszaru zależnego od 
rybołówstwa 

Poddziałanie: 1.4.1.2 

Lp. 

Nr 

ewidencyjny 

wniosku 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Zgodność z 

zakresem 

tematycznym 

Zgodność 

z LSR 

Zgodność z 

kryteriami 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

Liczba 

zdobytych 

punktów 

Limit 

naboru 

1 V/1.4/2019/25 
Krzykowska Aneta 

Agnieszka 

Różnicowanie 
działalności firmy 

poprzez zakup 
sprzętu do rekreacji 

wodnej - łodzi 
motorowej 

TAK TAK TAK 101 280.00 zł 49.00 
Mieści 
się w 
limicie 

2 V/1.4/2019/3  Paweł Kozioł 

Restrukturyzacja 
działalności firmy 
rybackiej poprzez 

doposażenie w łódź 
motorową do 

wprowadzenia usług 
turystycznych 

TAK TAK TAK 249 600.00 zł 44.38 
Mieści 
się w 
limicie 

3 V/1.4/2019/11 

Doda Ryszard 
przedsiębiorstwo 
Turystyczne Dom 

Rybaka Ryszard Doda 
Wspólnik Spółki 

Cywilnej, 
Przedsiębiorstwo 
Turystyczne Dom 

Rybaka Ryszard Doda 

Rozwój działalności 
firmy poprzez zakup 
sprzętu do rekreacji 
wodnej - 2 jachtów 

turystycznych 

TAK TAK TAK 125 000.00 zł 43.38 
Mieści 
się w 
limicie 
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4 V/1.4/2019/12 Kozioł Tomasz Jan 

Restrukturyzacja 
działalności firmy 

poprzez zakup 
sprzętu do rekreacji 

wodnej - skutera 
wodnego 

TAK TAK TAK 50 000.00 zł 41.00 
Mieści 
się w 
limicie 

 

Wniosek V/1.4/2019/25 – głosowało 7 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: Krzykowski Tomasz 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/91/19 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 
Wniosek V/1.4/2019/3 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Uchwała nr V/92/19 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 
Wniosek V/1.4/2019/11 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 
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Uchwała nr V/93/19 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 
Wniosek V/1.4/2019/12 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/94/19 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie. 
1.4.1.2 

 
 

Lp. 
Nr ewidencyjny 

wniosku 
Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu 

Wnioskowana wysokość 

dofinansowania 

Liczba zdobytych 

punktów 

1 V/1.4/2019/17)  

Roman Ruksztełło, Transcold Transport 

Krajowy i Międzynarodowy 

Restrukturyzacja działalności firmy 

poprzez zakup 3 łodzi turystycznych 
57000.00 zł 29.00 

 
 
Głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/95/19 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie. 
Operacja odrzucona w wyniku braku osiągnięcia minimalnej ilości punktów. 
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Poddziałanie: 1.4.1.2 

Lp. 
Nr ewidencyjny 

wniosku 
Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

1 V/1.4/2019/27 
Jachttour spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 
Rybacka 4, 14-530 Frombork, prezes Anita Borowska  

udziałowiec Paweł Borowski 

Zróżnicowanie działalności 
gospodarczej poprzez adaptację 

budynku dwukondygnacyjnego na 
pokoje gościnne 

168546.13 zł 

2 V/1.4/2019/24 
Jachttour spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 
Rybacka 4, 14-530 Frombork, prezes Anita Borowska 

udziałowiec Paweł Borowski 

Zróżnicowanie działalności 
gospodarczej poprzez zakup jachtu 

motorowodnego 
86535.68 zł 

 

Wniosek V/1.4/2019/27 nie podlegał ocenie.  

Operacja, o której mowa w ust. 2 nie podlega ocenie, gdyż nie spełnia wymogów określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację 
operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty 
bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym 
"Rybactwo i Morze" 2014-2020 ze względu na przekroczenie wnioskowanej kwoty dofinansowania określonej w §5 pkt 2 lit. a cytowanego 
Rozporządzenia. Wnioskodawca nie jest uprawniony do rybactwa, nie spełnia warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt 20 i art. 7 Ustawy o 
rybołówstwie morskim). 

Głosowało 8 członków Rady. 

 W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za niepodlegający ocenie.  

Z oceny operacji wyłączony był: -; 
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Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/96/19 w sprawie oceny operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie; 
 

Wniosek V/1.4/2019/24 – nie podlegał ocenie.  

Operacja, o której mowa w ust. 2 nie podlega ocenie, gdyż nie spełnia wymogów określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację 
operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty 
bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym 
"Rybactwo i Morze" 2014-2020 ze względu na przekroczenie wnioskowanej kwoty dofinansowania określonej w §5 pkt 2 lit. a cytowanego 
Rozporządzenia. Wnioskodawca nie jest uprawniony do rybactwa, nie spełnia warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt 20 i art. 7 Ustawy o 
rybołówstwie morskim). 

Głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w został uznany za niepodlegający ocenie. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/97/19 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie. 
 
 

Poddziałanie: 1.4.1.3 

Lp. 

Nr 

ewidencyjny 

wniosku 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Zgodność z 

zakresem 

tematycznym 

Zgodność 

z LSR 

Zgodność z 

kryteriami 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

Liczba 

zdobytych 

punktów 

Limit 

naboru 
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1 V/1.4/2019/29 
ORION TRADE 

Sp. z o.o. 

Rozwój 
przedsiębiorstwa 

poprzez tworzenie 
bazy obsługi turystyki 

biznesowej 

TAK TAK TAK 300 000.00 zł 56.00 
Mieści 
się w 
limicie 

2 V/1.4/2019/1  

Monika Osińska - 
wynajem 

apartamentów i 
domków 

"Osińscy" 

Doposażenie firmy w 
jacht z przyczepą 

transportową 
TAK TAK TAK 49 000.00 zł 43.00 

Mieści 
się w 
limicie 

3 V/1.4/2019/19 
Tomasz Jan 

Kozioł 

Restrukturyzacja 
działalności firmy 

poprzez zakup 
samochodu do obsługi 

turystyki 
kwalifikowanej 

TAK TAK TAK 190 000.00 zł 39.00 
Poza 
limitem 

4 V/1.4/2019/16 
Krystian 

Ostrowski 

Doposażenie firmy w 
katamaran - tramwaj 

wodny 
TAK TAK TAK 69 000.00 zł 37.63 

Poza 
limitem 

 

Wniosek V/1.4/2019/29– głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/98/19 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 
Wniosek V/1.4/2019/1 – głosowało 8 członków Rady. 
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W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/99/19 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 
Wniosek V/1.4/2019/19  – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/100/19 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 
Wniosek V/1.4/2019/16 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/101/19 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie. 
 
 

Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie 
miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury 

Realizacja celu: Różnicowanie działalności sektora rybołówstwa i rozwój działalności gospodarczej mieszkańców obszaru zależnego od 
rybołówstwa 
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Poddziałanie: 1.4.1.4 

Lp. 

Nr 

ewidencyjny 

wniosku 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Zgodność z 

zakresem 

tematycznym 

Zgodność 

z LSR 

Zgodność z 

kryteriami 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

Liczba 

zdobytych 

punktów 

Limit 

naboru 

1 V/1.4/2019/22 

Firma 
Produkcyjno 
Handlowo 
Usługowa 

"MTS" Tomasz 
Siekierko 

Budowa zespołu pięciu 
budynków letniskowych, 

wolnostojących( o 
konstrukcji drewnianej) w 

miejscowości Nowinka 

TAK TAK TAK 142 107.00 zł 56.00 
Mieści 
się w 
limicie 

2 V/1.4/2019/9  
Krzysztof 
Dzierżak 

Tworzenie miejsc pracy w 
sektorze turystyki poprzez 

rozpoczęcie nowej 
działalności 

TAK TAK TAK 200 000.00 zł 55.25 
Mieści 
się w 
limicie 

3 V/1.4/2019/26 

NIKO- Połów i 
Sprzedaż Ryb z 

Połowów 
Własnych - Jacek 

Kowalewski 

Budowa hali do 
długotrwałego 

przetrzymywania jachtów 
TAK TAK TAK 160 085.10 zł 49.00 

Mieści 
się w 
limicie 
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4 V/1.4/2019/23 

Żydziak Piotr 
Połów, 

Przetwórstwo i 
Handel Rybą 

Różnicowanie działalności 
armatora statków 
rybackich poprzez 

przystosowanie 
istniejących pomieszczeń 
w budynku mieszkalnym 

jednorodzinnym do 
sezonowego wynajmu 

pokojów gościnnych we 
Fromborku na cele 

prowadzenia turystyki 
wędkarskiej na Zalewie 

Wiślanym. 

TAK TAK TAK 175 000.00 zł 38.50 
Poza 
limitem 

 

Wniosek V/1.4/2019/22 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/102/19 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 

Wniosek V/1.4/2019/9  – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji.; 

 Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 
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Uchwała nr V/103/19 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 

 

Wniosek V/1.4/2019/26   – głosowało 7 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji.; 

 Z oceny operacji wyłączony był: Kowalewski Jacek 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/104/19 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 

 

Wniosek V/1.4/2019/23 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji.; 

 Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/105/19 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie. 

 

 
Poddziałanie 1.4.1.4 

 

 

Lp. 
Nr ewidencyjny 

wniosku 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Wnioskowana wysokość 

dofinansowania 

Liczba zdobytych 

punktów 

1 V/1.4/2019/18  Roman Ruksztełło  

Restrukturyzacja działalności firmy poprzez budowę 

modułowego domku turystycznego 
70000.00 zł 32.63 
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Wniosek V/1.4/2019/18 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji.; 

 Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/106/19 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie. 

Operacja odrzucona w wyniku braku osiągnięcia minimalnej ilości punktów. 

 

 

Poddziałanie: 1.4.1.5 

Lp. 

Nr 

ewidencyjny 

wniosku 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Zgodność z 

zakresem 

tematycznym 

Zgodność 

z LSR 

Zgodność z 

kryteriami 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

Liczba 

zdobytych 

punktów 

Limit 

naboru 

1 V/1.4/2019/8  

Przedsiębiorstwo 
Handlowo 
Usługowe 

Sładkiewicz 
Roman 

Rozwój działalności 
agroturystycznej 
poprzez zakup 3 
domków wraz z 
wyposażeniem 

TAK TAK TAK 76 450.00 zł 56.00 
Mieści 
się w 
limicie 

2 V/1.4/2019/21 

Dom Uzdrowisko 
Anna 

Szczepkowska 

Rozwój 
przedsiębiorstwa 

poprzez stworzenie 
Domu Uzdrowiska w 

miejscowości 
Kamionek Wielki z 

pokojami i zapleczem 
kuchennym 

TAK TAK TAK 200 000.00 zł 53.00 
Mieści 
się w 
limicie 
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Wniosek V/1.4/2019/8 – głosowało 7 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: Werner Elżbieta Ewa 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/107/19  w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 
Wniosek V/1.4/2019/21 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był:  

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/108/19  w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 
 

Poddziałanie: 1.4.1.5 

Lp. 

Nr 

ewidencyjny 

wniosku 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Zgodność z 

zakresem 

tematycznym 

Zgodność 

z LSR 

Zgodność z 

kryteriami 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

Liczba 

zdobytych 

punktów 

Limit 

naboru 
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Lp. 

Nr 

ewidencyjny 

wniosku 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Zgodność z 

zakresem 

tematycznym 

Zgodność 

z LSR 

Zgodność z 

kryteriami 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

Liczba 

zdobytych 

punktów 

Limit 

naboru 

1 V/1.4/2019/2 
Adam 

Wojciechowicz 

Restrukturyzacja działalności 
firmy poprzez budowę 

modułowego apartamentu 
letniskowego (3 miejsca 

noclegowe) 

TAK TAK TAK 100000.00 zł 32.00 

 

Nie 
mieści 
się w 

limicie 

 

Wniosek V/1.4/2019/2 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/109/18 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie. 
 
Operacja odrzucona w wyniku braku osiągnięcia minimalnej ilości punktów. 

 

Poddziałanie: 1.4.2.2 

Lp. 

Nr 

ewidencyjny 

wniosku 

Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu 

Zgodność z 

zakresem 

tematycznym 

Zgodność 

z LSR 

Zgodność 

z 

kryteriami 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

Liczba 

zdobytych 

punktów 

Limit 

naboru 
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1 V/1.4/2019/28 

Powiatowe Centrum 
Medyczne Spółka z o.o 

w Braniewie 

Zakup ambulansu 
wraz z zabudową 

medyczną i noszami 
z transportem w 

ramach 
funkcjonującego 

Zespołu Ratownictwa 
Medycznego w 
Powiatowym 

Centrum Medycznym 
w Braniewie 

TAK TAK TAK 150 000.00 zł 52.00 
Mieści 
się w 
limicie 

2 V/1.4/2019/7  

"Przedsiębiorstwo 
Eksploatacji i rozwoju 

infrastruktury 
gospodarczej spółka z 

ograniczona 
odpowiedzialnością" 

Modernizacja i 
rozbudowa ujęcia 

wody w 
miejscowości Nowa 

Pasłęka poprzez 
budowę studni 
głębinowej i 

wykonanie urządzeń 
do poboru wody 

TAK TAK TAK 130 000.00 zł 40.63 
Mieści 
się w 
limicie 

3 V/1.4/2019/30 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-

Handlowo-Usługowe 
"COPERNICUS" 
spółka z.o.o we 

Fromborku 

Zakup ciągnika do 
odśnieżania 

TAK TAK TAK 45 647.00 zł 39.00 
Mieści 
się w 
limicie 
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4 V/1.4/2019/4  

"Przedsiębiorstwo 
Eksploatacji i rozwoju 

infrastruktury 
gospodarczej spółka z 

ograniczona 
odpowiedzialnością" 

Zakup agregatu 
pompowego z 

instalacją igłofiltrową 
uzupełniającej sprzęt 

firmy do 
wykonywania 

zabezpieczeń miejsc 
awarii sieci 

wodociągowo-
kanalizacyjnej 

TAK TAK TAK 19 500.00 zł 35.00 
Mieści 
się w 
limicie 

Wniosek V/1.4/2019/28 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: - 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/110/19  w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 

Wniosek V/1.4/2019/7– głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: - 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/111/19  w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 

Wniosek V/1.4/2019/30 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 
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Z oceny operacji wyłączony był: 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/112/19  w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 

Wniosek V/1.4/2019/4 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był:  

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/113/19  w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 

Poddziałanie: 1.4.2.2 

Lp. 

Nr 

ewidencyjny 

wniosku 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Zgodność z 

zakresem 

tematycznym 

Zgodność 

z LSR 

Zgodność z 

kryteriami 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

Liczba 

zdobytych 

punktów 

Limit 

naboru 

1 V/1.4/2019/13 Dubicki Adrian 
Rozwój firmy poprzez 

zakup naczepy do 
przewozu drewna 

TAK TAK TAK 56000.00 zł 29.00 

Nie 
mieści 
się w 

limicie 

2 V/1.4/2019/14 Dubicki Adam 
Rozwój firmy poprzez 

zakup naczepy do 
przewozu drewna 

TAK TAK TAK 54000.00 zł 29.00 

Nie 
mieści 
się w 

limicie 
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Lp. 

Nr 

ewidencyjny 

wniosku 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Zgodność z 

zakresem 

tematycznym 

Zgodność 

z LSR 

Zgodność z 

kryteriami 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

Liczba 

zdobytych 

punktów 

Limit 

naboru 

3 V/1.4/2019/15 Dubicki Dastin 
Rozwój firmy poprzez 

zakup przyczepy do 
drewna 

TAK TAK TAK 54000.00 zł 29.00 

Nie 
mieści 
się w 

limicie 

4 V/1.4/2019/20 Drużba Bogumił 
Rozwój firmy poprzez 
zakup traka taśmowego 

TAK TAK TAK 29000.00 zł 29.00 

Nie 
mieści 
się w 

limicie 

5 V/1.4/2019/6 

Przedsiębiorstwo 
Eksploatacji i 

rozwoju 
infrastruktury 

gospodarczej spółka 
z ograniczona 

odpowiedzialnością" 

Zakup zakuwarki do 
węży z pakietem 

startowym do 
wykonywania usług 

zewnętrznych 

TAK TAK TAK 9000.00 zł 29.00 

Nie 
mieści 
się w 

limicie 

6 V/1.4/2019/5 

Przedsiębiorstwo 
Eksploatacji i 

rozwoju 
infrastruktury 

gospodarczej spółka 
z ograniczona 

odpowiedzialnością" 

Zakup modułowej 
stacji paliw do obsługi 
wewnętrznej sprzętu 

firmy 

TAK TAK TAK 9000.00 zł 27.00 

Nie 
mieści 
się w 

limicie 
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Wniosek V/1.4/2019/13 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/114/19 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 
Wniosek V/1.4/2019/14 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/115/19 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 

Wniosek V/1.4/2019/15 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/116/19 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 
Wniosek V/1.4/2019/20 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 
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Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/117/19 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 
Wniosek V/1.4/2019/6 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/118/19 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 
Wniosek V/1.4/2019/5 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/119/19 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 
 
  
 

V/2.1/2019 

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa 

Realizacja celu: Budowa infrastruktury publicznej i tradycyjnej dla obszaru mieszkańców i gości 
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Poddziałanie: 2.1.1 

 

Lp. 

Nr 

ewidencyjny 

wniosku 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Zgodność z 

zakresem 

tematycznym 

Zgodność 

z LSR 

Zgodność z 

kryteriami 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

Liczba 

zdobytych 

punktów 

Limit 

naboru 

1 V/2.1/2019/7  

Muzeum 
Mikołaja 

Kopernika we 
Fromborku 

Uzupełnienie 
wyposażenia Parku 
Astronomicznego 

Muzeum M. Kopernika 
we Fromborku 

TAK TAK TAK 86 024.50 zł 60.00 
Mieści 
się w 
limicie 

2 V/2.1/2019/1  Powiat Elbląski 

Elektroniczno-wizyjny 
system rejestracji 
korzystających ze 
Stanicy Wodnej w 

Nadbrzeżu 

TAK TAK TAK 48 770.00 zł 60.00 
Mieści 
się w 
limicie 

3 V/2.1/2019/3  
Gmina 

Tolkmicko 
Ichtio-Eko Igrzyska 

Tolkmicko 
TAK TAK TAK 9 579.00 zł 57.86 

Mieści 
się w 
limicie 

 

Wniosek V/2.1/2019/7 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/120/19  w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 

Wniosek V/2.1/2019/1 – głosowało 8 członków Rady. 
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W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/121/19  w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 
Wniosek V/2.1/2019/3 – głosowało 7 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: Kurszewska Joanna 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/122/19  w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 
 

Poddziałanie: 2.1.2 

Lp. 

Nr 

ewidencyjny 

wniosku 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Zgodność z 

zakresem 

tematycznym 

Zgodność 

z LSR 

Zgodność z 

kryteriami 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

Liczba 

zdobytych 

punktów 

Limit 

naboru 

1 V/2.1/2019/4  
Uczniowski Klub 

Sportowy 
"Tolkmicko" 

Zakup regatowych 
łodzi żaglowych typu 
Optimist jako element 
zachowania lokalnego 

dziedzictwa 
kulturalnego Zalewu 

Wiślanego 

TAK TAK TAK 23 936.00 zł 61.00 
Mieści 
się w 
limicie 

 

Wniosek V/2.1/2019/4 – głosowało 7 członków Rady. 
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W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: Gabiec Paweł 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr  V/123/19  w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 

Poddziałanie: 2.1.3 

Lp. 

Nr 

ewidencyjny 

wniosku 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł projektu 

Zgodność z 

zakresem 

tematycznym 

Zgodność 

z LSR 

Zgodność z 

kryteriami 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

Liczba 

zdobytych 

punktów 

Limit 

naboru 

1 V/2.1/2019/5 
Gmina Miasta 

Braniewa 

Montaż elementów 
małej architektury na 

terenie amfiteatru 
miejskiego w 

Braniewie 

TAK TAK TAK 14 880.00 zł 61.00 
Mieści 
się w 
limicie 

2 V/2.1/2019/6 Gmina Frombork 

Odbudowa świetlicy 
wiejskiej w 

miejscowości 
Baranówka, gm. 

Frombork z 
przeznaczeniem na 
punkt informacji 

lokalnej 

TAK TAK TAK 162 464.43 zł 55.00 
Mieści 
się w 
limicie 

3 V/2.1/2019/2 

Polski Związek 
Działkowców 

Zarząd Rodzinnego 
Ogrodu 

Działkowego 
"Marianówka" 

Rewitalizacja terenów 
działkowych - budowa 

placu zabaw z 
miejscem postojowym 

TAK TAK TAK 100 000.00 zł 46.00 
Mieści 
się w 
limicie 
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Wniosek V/2.1/2019/5 – głosowało 7 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: Werner Elżbieta Ewa 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/124/19  w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 

 

Wniosek V/2.1/2019/6 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/125/19  w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 

 

Wniosek V/2.1/2019/2 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/126/19  w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie. 
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V/2.3/2019 

Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany 
klimatu  

Realizacja celu: Nowoczesna ochrona środowiska  

Poddziałanie: 2.3.2 

Lp. 
Nr ewidencyjny 

wniosku 
Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu 

Wnioskowana 

wysokość 

dofinansowania 

Liczba 

zdobytych 

punktów 

1 V/2.3/2019/5  

Wodociągi Fromborskie spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością  

Montaż prototypowego bezemisyjnego transportu 

ścieków (BTS) w przepompowni Bogdany 
69000.00 zł 63.00 

2 V/2.3/2019/6 Józef Zamojcin Stop Wydrom 24000.00 zł 61.00 

3 V/2.3/2019/1  

Wodociągi Miejskie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  

Budowa kurtyny antyodorowej w wiacie 

kompostowni 
45000.00 zł 47.75 

4 V/2.3/2019/2  

Wodociągi Fromborskie z ograniczoną 
odpowiedzialnością  

Poprawa skuteczności i wydajności procesów 

oczyszczania poprzez zamontowanie agregatów 

sprężających do napowietrzania ścieków 

48000.00 zł 41.25 

5 V/2.3/2019/4  

Przedsiębiorstwo Eksploatacji i rozwoju 
infrastruktury gospodarczej spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością  

Zakup i modernizacja układów sterowania do 2 

przepompowni ścieków wraz z przystosowaniem 

przepompowni ścieków do systemu monitoringu 

firmy 

32000.00 zł 41.00 
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Wniosek V/2.3/2019/5 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: - 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/127/19  w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 

 

Wniosek V/2.3/2019/6 – głosowało 7 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: Józef Zamojcin 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/128/19  w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 

 

Wniosek V/2.3/2019/1 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/129/19  w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie. 
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Wniosek V/2.3/2019/2 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: - 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/130/19  w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie 

 

Wniosek V/2.3/2019/4 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/131/19  w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie. 
 
 

Poddziałanie: 2.3.3 

Lp. 
Nr ewidencyjny 

wniosku 
Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu 

Wnioskowana wysokość 

dofinansowania 

Liczba 

zdobytych 

punktów 

1 V/2.3/2019/3  

Wodociągi Fromborskie spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością  

Budowa turbiny wiatrowej w celu 

zastosowania OZE do zasilania oczyszczalni 

we Fromborku 

139996.68 zł 41.00 
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Wniosek V/2.3/2019/3 – głosowało 8 członków Rady. 

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z kryteriami 
wyboru operacji. 

Z oceny operacji wyłączony był: -; 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Uchwała nr V/132/19  w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie. 
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13. Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych 
kryteriów wyboru operacji Przewodniczący Rady sporządził listę ocenionych 

operacji, obejmującą wszystkie operacje objęte wnioskami złożonymi w ramach 
naboru V/1.1/2019, V/1.4/2019, V/2.1/2019, V/2.3/2019 ogłoszonego 21.06.2019 r.; 
ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów i oddzielając operacje, 
które uzyskały minimalną liczbę punktów podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków 
od tych operacji, które takiej liczby punktów nie uzyskały.  

14. W wyniku zakończenia procedury oceny operacji objętych wnioskami złożonymi 
w ramach naboru V/1.1/2019, V/1.4/2019, V/2.1/2019, V/2.3/2019  ogłoszony 
21.06.2019 r . podjęto następujące uchwały: 

 

1) uchwałę nr V/87/19 z dnia 31.07.2019 

2) uchwałę nr V/88/19 z dnia 31.07.2019r. 

3) uchwałę nr V/88/19 z dnia 31.07.2019r. 

4) uchwałę nr V/90/19 z dnia 31.07.2019r. 

5) uchwałę nr V/91/19 z dnia 31.07.2019r. 

6) uchwałę nr V/92/19 z dnia 31.07.2019r. 

7) uchwałę nr V/93/19 z dnia 31.07.2019r. 

8) uchwałę nr V/94/19 z dnia 31.07.2019r. 

9) uchwałę nr V/95/19 z dnia 31.07.2019r. 

10) uchwałę nr V/96/19 z dnia 31.07.2019r. 

11) uchwałę nr V/97/19 z dnia 31.07.2019r. 

12) uchwałę nr V/98/19 z dnia 31.07.2019r. 

13) uchwałę nr V/99/19 z dnia 31.07.2019r. 

14) uchwałę nr V/100/19 z dnia 31.07.2019r. 

15) uchwałę nr V/101/19 z dnia 31.07.2019r. 

16) uchwałę nr V/102/19 z dnia 31.07.2019r. 

17) uchwałę nr V/103/19 z dnia 31.07.2019r 

18) uchwałę nr V/104/19 z dnia 31.07.2019 

19) uchwałę nr V/105/19 z dnia 31.07.2019r. 

20) uchwałę nr V/106/19 z dnia 31.07.2019r. 

21) uchwałę nr V/107/19 z dnia 31.07.2019r. 

22) uchwałę nr V/108/19 z dnia 31.07.2019r. 

23) uchwałę nr V/109/19 z dnia 31.07.2019r. 

24) uchwałę nr V/110/19 z dnia 31.07.2019r. 

25) uchwałę nr V/111/19 z dnia 31.07.2019r. 

26) uchwałę nr V/112/19 z dnia 31.07.2019r. 

27) uchwałę nr V/113/19 z dnia 31.07.2019r. 
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28) uchwałę nr V/114/19 z dnia 31.07.2019r. 

29) uchwałę nr V/115/19 z dnia 31.07.2019r. 

30) uchwałę nr V/116/19 z dnia 31.07.2019r. 

31) uchwałę nr V/117/19 z dnia 31.07.2019r. 

32) uchwałę nr V/118/19 z dnia 31.07.2019r. 

33) uchwałę nr V/119/19 z dnia 31.07.2019r. 

34) uchwałę nr V/120/19 z dnia 31.07.2019r 

35) uchwałę nr V/121/19 z dnia 31.07.2019r. 

36) uchwałę nr V/122/19 z dnia 31.07.2019r. 

37) uchwałę nr V/123/19 z dnia 31.07.2019r. 

38) uchwałę nr V/124/19 z dnia 31.07.2019r. 

39) uchwałę nr V/125/19 z dnia 31.07.2019r. 

40) uchwałę nr V/126/19 z dnia 31.07.2019r. 

41) uchwałę nr V/127/19 z dnia 31.07.2019r. 

42) uchwałę nr V/128/19 z dnia 31.07.2019r. 

43) uchwałę nr V/129/19 z dnia 31.07.2019r. 

44) uchwałę nr V/130/19 z dnia 31.07.2019r. 

45) uchwałę nr V/131/19 z dnia 31.07.2019r. 

46) uchwałę nr V/132/19 z dnia 31.07.2019r. 

 

 

15. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął 
posiedzenie o godz. 16:00, 31.07.2019 r.. 
Załączniki: 

1. Uchwały Rady LGR „Zalew Wiślany” w sprawie wyboru wniosków do dofinasowania. 
2. Lista obecności z posiedzenia Rady w dniu 31.07.2019 r. 
3. Listy operacji ocenionych. 

_______________________________   ____________________________ 

(podpis sekretarza posiedzenia)    (podpis Przewodniczącego Rady) 

Tomasz Krzykowski      Józef Zamojcin 


