Braniewo, 16.03.2017
Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Wiślany”, które
odbyło się w dniu 9.06.2017 r. i 13.06.2017 r.
1. Posiedzenie Rady rozpoczęło się o godzinie: 10.00 i odbyło się w Braniewie, ul.
Potrowa 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 (9.06.2017) i 8
osób (13.06.2017) 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:
w dniu 9.06.2017
1) Józef Zamojcin,
2) Agata Stankiewicz,
3) Jacek Kowalewski,
4) Tomasz Krzykowski
5) Elżbieta Ewa Werner,
6) Joanna Kurszewska,
7) Aleksandra Sosnowska-Kessler
8) Piotr Kozioł
w dniu 13.06.2017
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Tomasz Krzykowski
Tomasz Kozioł
Józef Zamojcin
Elżbieta Werner
Aleksandra Sosnowska-Kesler
Paweł Gabiec
Jerzy Bogusz
Agata Stankiewicz

1

Ilekroć którykolwiek z Członków Komitetu opuszczał posiedzenie, zostało to
odnotowane w dalszej części Protokołu.
5. Na posiedzeniu obecny był ponadto Paweł Kozioł - Członek Zarządu oraz Andrzej
Wiśniewski - Pracownik Biura.
6. Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w celu wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady LGR „Zalew Wiślany”. Wiceprzewodniczącym Rady
została Agata Stankiewicz, wybrana stosunkiem głosów:
1) 7 głosów za
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 I/1.1/2017, I/1.4/2017, I/2.1/2017, I/2.3/2017 ogłoszony
11.04.2017 r.;
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.

1

Stosownie do faktycznego porządku posiedzenia.
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Następnie wskazał Członków Rady podlegających wyłączeniu z omawiania oraz oceny
oznaczonych operacji. Byli nimi:
1) Agata Stankiewicz - wyłączony z omawiania i oceny operacji „Zmiana sposobu
użytkowania części pomieszczeń mieszkalnych na pomieszczenia agroturystyczne”
objętej wnioskiem złożonym przez Agata Stankiewicz ze względu na okoliczność
jest wnioskodawcą,
2) Jacek Kowalewski - wyłączony z omawiania i oceny operacji „Budowa budynku
gospodarczego z wiata - sieciarnia wraz z dojazdem” objętej wnioskiem złożonym
przez Jacka Kowalewskiego ze względu na okoliczność – jest wnioskodawcą,
3) Tomasz Krzykowski - wyłączony z omawiania i oceny operacji” Usprawnienie
łańcucha dostaw poprzez zakup specjalistycznego sprzętu” objętej wnioskiem
złożonym przez Anetę Krzykowską ze względu na okoliczność – współmałżonek,
4) Tomasz Kozioł - wyłączony z omawiania i oceny operacji „Wzmocnienie
konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej Gospodarstwa Agroturystycznego w
Pęciszewie poprzez rozbudowę infrastruktury gospodarstwa (bazy noclegowej) oraz
wprowadzenie nowych usług poprzez utworzenie warsztatu stolarskiego i
kowalskiego” objętej wnioskiem złożonym przez Meble Okmed Demko Spółka
Jawna ze względu na okoliczność – na własną prośbę,
5) Józef Zamojcin - wyłączony z omawiania i oceny operacji „Budowa placu zabaw
przy ul. Świętojańskiej w Tolkmicku złożonego z 10 obiektów” objętej wnioskiem
złożonym przez Gminę Tolkmicko ze względu na okoliczność – przedstawiciel
Gminy Tolkmicko,
6) Elżbieta Ewa Werner - wyłączony z omawiania i oceny operacji „Budowa
skateparku w Braniewie” objętej wnioskiem złożonym przez Gminę Miasta
Braniewo ze względu na okoliczność – przedstawiciel Gminy Miasta Braniewo,
7) Jerzy Bogusz - wyłączony z omawiania i oceny operacji „Zakup samochodu do
obsługi cateringu” objętej wnioskiem złożonym przez Jerzego Bogusz ze względu na
okoliczność – wnioskodawca.
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 I/1.1/2017, I/1.4/2017, I/2.1/2017, I/2.3/2017 ogłoszony 11.04.2017 r.:
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I/1.1/2017
Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha
dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury
Realizacja celu: Wzrost wartości produktów rybołówstwa i innowacyjny łańcuch dostaw. Tworzenie i rozwój systemów przechowywania i
sprzedaży produktów rybołówstwa
Poddziałanie: 1.1.2
Nr
Lp. ewidencyjny
wniosku

Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł projektu

Zgodność z
zakresem
tematycznym

Zgodność Zgodność z Wnioskowana
z LSR
kryteriami kwota pomocy

Liczba
zdobytych
punktów

1

I/1.1/2017/3

Stanisław
Tomaszewski

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez
zakup 1 zestawu do rozładunku,
oczyszczania i sortowania śledzia

TAK

TAK

TAK

68 110.00 zł

49.00

2

I/1.1/2017/1

Jacek
Kowalewski

Budowa budynku gospodarczego z
wiata - sieciarnia wraz z dojazdem

TAK

TAK

TAK

89 703.09 zł

44.00
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I/1.1/2017/2

Aneta
Krzykowska

Usprawnienie łańcucha dostaw
poprzez zakup specjalistycznego
sprzętu

TAK

TAK

TAK

71 527.50 zł

44.00

I/1.1/2017/4

Roman
Ruksztełło

Uzupełnienie firmowego łańcucha
dostaw o nowoczesny środek
(naczepa chłodnicza) do przewozu
surowca w kontrolowanych
warunkach

TAK

TAK

TAK

117 288.00 zł

36.75

I/1.1/2017/5

Roman
Ruksztełło

Podnoszenie wartości produktów
rybołówstwa poprzez doposażenie
firmy w wytwornicę lodu,
odłuszczarkę i skrzyniopalety

TAK

TAK

TAK

71 450.00 zł

35.00

4

5
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Wniosek I/1.1/2017/1 – 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: - Jacek Kowalewski;
Quorum i parytety zostały zachowane.
Uchwała nr I/1/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie
Wniosek I/1.1/2017/2 – 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: - Tomasz Krzykowski;
Quorum i parytety zostały zachowane.
Uchwała nr I/2/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie
Wniosek I/1.1/2017/3 – 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 I/3/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie
Wniosek I/1.1/2017/4 – 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.
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Uchwała nr I/4/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie
Wniosek I/1.1/2017/5 – 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 I/5/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie

I/2.3/2017/2.3.3
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: 2.3.3
Nr
Lp. ewidencyjny
wniosku
1

I/2.3/2017/4

Nazwa wnioskodawcy

Zgodność z
zakresem
tematycznym

Tytuł projektu

Wodociągi Fromborskie Opomiarowanie systemu do
spółka z ograniczoną
sterowania procesem
odpowiedzialnością
nitryfikacji denitryfikacji na
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TAK

Zgodność Zgodność z Wnioskowana
z LSR
kryteriami kwota pomocy
TAK

TAK

45 000.00 zł

Liczba
zdobytych
punktów
41.00

Nr
Lp. ewidencyjny
wniosku

Nazwa wnioskodawcy

Zgodność z
zakresem
tematycznym

Tytuł projektu

Zgodność Zgodność z Wnioskowana
z LSR
kryteriami kwota pomocy

Liczba
zdobytych
punktów

biologicznej oczyszczalni
ścieków we Fromborku

Wniosek I/2.3/2017/4 – 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 I/6/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie

I/2.3/2017/2.3.2
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
Nr
Lp. ewidencyjny
wniosku
1

I/2.3/2017/1

Nazwa wnioskodawcy

Zgodność z
Zgodność
Liczba
Zgodność
Wnioskowana
zakresem
z
zdobytych
z LSR
kwota pomocy
tematycznym
kryteriami
punktów

Tytuł projektu

Miejskie Przedsiębiorstwo Opomiarowanie emisji kotła
Energetyki Cieplnej Sp. z
w zakresie CO i CO2
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TAK

TAK

TAK

31 770.00 zł

63.00

Nr
Lp. ewidencyjny
wniosku

Nazwa wnioskodawcy

Zgodność z
Zgodność
Liczba
Zgodność
Wnioskowana
zakresem
z
zdobytych
z LSR
kwota pomocy
tematycznym
kryteriami
punktów

Tytuł projektu

o.o.
Wodociągi Fromborskie
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Opomiarowanie przepływu
na wyjściu oczyszczalni
Frombork z wpięciem do
systemu wizualizacji

2

I/2.3/2017/3

3

Zakup i modernizacja układu
Przedsiębiorstwo
sterowania do 2
Eksploatacji i rozwoju
przepompowni ścieków wraz
I/2.3/2017/2 infrastruktury gospodarczej
z przystosowaniem
spółka z ograniczoną
przepompowni ścieków do
odpowiedzialnością
systemu monitoringu firmy

TAK

TAK

TAK

35 000.00 zł

43.25

TAK

TAK

TAK

35 000.00 zł

41.00

Wniosek I/2.3/2017/1 – 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 I/7/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie
Wniosek I/2.3/2017/2 – 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 I/8/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie
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Wniosek I/2.3/2017/3 – 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 I/9/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie

I/1.4/2017/1.4.2.2
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;
Realizacja celu: Różnicowanie działalności sektora rybołówstwa i rozwój działalności gospodarczej mieszkańców obszaru zależnego od
rybołówstwa
Poddziałanie: 1.4.2.2
Nr
Lp. ewidencyjny
wniosku

1

I/1.4/2017/3

Nazwa wnioskodawcy

Zgodność z
zakresem
tematycznym

Tytuł projektu

Przedsiębiorstwo
Wyposażenie firmy w
Eksploatacji i rozwoju
zbiornik retencyjny
infrastruktury gospodarczej zabezpieczający płynność
spółka z ograniczoną
dostaw wody pitnej z
odpowiedzialnością
ujęcia w Nowej Pasłęce
9

TAK

Zgodność Zgodność z Wnioskowana
z LSR
kryteriami kwota pomocy

TAK

TAK

20 000.00 zł

Liczba
zdobytych
punktów

36.88

Nr
Lp. ewidencyjny
wniosku
2

I/1.4/2017/2

Nazwa wnioskodawcy

Tytuł projektu

Zgodność z
zakresem
tematycznym

Wodociągi Miejskie Sp. z
o.o.

Wyposażenie firmy w
zestaw do bezwykopowej
budowy nowych sieci
podziemnych

TAK

Zgodność Zgodność z Wnioskowana
z LSR
kryteriami kwota pomocy

TAK

TAK

40 000.00 zł

Liczba
zdobytych
punktów
35.00

Wniosek I/1.4/2017/3 – 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 I/10/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie
Wniosek I/1.4/2017/2 – 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 I/11/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie
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I/1.4/2017/1.4.1.5
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;
Realizacja celu: Różnicowanie działalności sektora rybołówstwa i rozwój działalności gospodarczej mieszkańców obszaru zależnego od
rybołówstwa
Poddziałanie: 1.4.1.5
Nr
Lp. ewidencyjny
wniosku
1

I/1.4/2017/15

Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł projektu

Zgodność z
zakresem
tematycznym

Agata
Stankiewicz

Zmiana sposobu użytkowania
części pomieszczeń
mieszkalnych na
pomieszczenia agroturystyczne

TAK

Zgodność Zgodność z
z LSR
kryteriami

TAK

TAK

Wnioskowana
kwota pomocy

196 585.59 zł

Liczba
zdobytych
punktów
44.00

Wniosek I/1.4/2017/15 – 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: - Agata Stankiewicz;
Quorum i parytety zostały zachowane.
Uchwała nr I/12/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie
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I/2.1/2017/2.1.3
Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa
kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;
Realizacja celu: Budowa infrastruktury publicznej i tradycyjnej dla obszaru
Poddziałanie: 2.1.3
Nr
Lp. ewidencyjny
wniosku
1

I/2.1/2017/7

Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł projektu

Zgodność z
zakresem
tematycznym

Gmina
Braniewo

Modernizacja świetlicy wiejskiej
w Grzechotkach z
przeznaczeniem na punkt
informacji o lokalnych zasobach

TAK

Zgodność Zgodność z
z LSR
kryteriami

TAK

TAK

Wnioskowana
kwota pomocy

60 000.00 zł

Liczba
zdobytych
punktów
57.00

Wniosek I/2.1/2017/7 – 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 I/13/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie
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I/2.1/2017/2.1.2
Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa
kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;
Realizacja celu: Budowa infrastruktury publicznej i tradycyjnej dla obszaru
Poddziałanie: 2.1.2
Nr
Nazwa
Lp. ewidencyjny
wnioskodawcy
wniosku

1

Zgodność z
zakresem
tematycznym

Tytuł projektu

Wyposażenie Małej
Ogólnodostępnej Infrastruktury
I/2.1/2017/4 Powiat Elbląski Turystycznej Stanica Wodna w
Nadbrzeżu w sprzęt służący
podniesienia atrakcyjności obiektu

TAK

Zgodność Zgodność z Wnioskowana
z LSR
kryteriami kwota pomocy

TAK

TAK

201 229.51 zł

Liczba
zdobytych
punktów

52.75

Wniosek I/2.1/2017/4 – 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 I/14/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie
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I/1.4/2017/1.4.1.4
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;
Realizacja celu: Różnicowanie działalności sektora rybołówstwa i rozwój działalności gospodarczej mieszkańców obszaru zależnego od
rybołówstwa
Poddziałanie: 1.4.1.4
Nr
Lp. ewidencyjny
wniosku

Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł projektu

Zgodność z
zakresem
tematycznym

Rozbudowa i przebudowa budynku
restauracji "Pod Wzgórzem" w
zakresie zabudowy tarasu oraz
zmiany sposobu użytkowania sali
restauracyjnej na pokoje gościnne

TAK

TAK

TAK

200 000.00 zł

51.00

Wzrost dochodów poprzez rozwój
działalności agroturystycznej w
Nowej Pasłęce

TAK

TAK

TAK

118 801.79 zł

48.00

1

I/1.4/2017/13

Barbara
Chrzanowska Gracja Catering

2

I/1.4/2017/7

Roman
Sładkiewicz

Zgodność Zgodność z Wnioskowana
z LSR
kryteriami kwota pomocy

Liczba
zdobytych
punktów

Wniosek I/1.4/2017/7 – 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 I/15/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie
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Wniosek I/1.4/2017/13 – 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 I/16/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie

I/1.4/2017/1.4.1.3
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;
Realizacja celu: Różnicowanie działalności sektora rybołówstwa i rozwój działalności gospodarczej mieszkańców obszaru zależnego od
rybołówstwa
Poddziałanie: 1.4.1.3
Nr
Lp. ewidencyjny
wniosku

Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł projektu

Zgodność z
zakresem
tematycznym

TAK

TAK

TAK

33 678.91 zł

51.88

TAK

TAK

TAK

65 000.00 zł

50.63

1

I/1.4/2017/5

Stanisław
Tomaszewski

Wzrost dochodów przedsiębiorstwa
poprzez doposażenie łodzi
turystycznej oraz zakup łodzi
wędkarskich do prowadzenia
działalności turystycznej na Zalewie
Wiślanym

2

I/1.4/2017/11

Anna

Podnoszenie aktywności i
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Zgodność Zgodność z Wnioskowana
z LSR
kryteriami kwota pomocy

Liczba
zdobytych
punktów

Nr
Lp. ewidencyjny
wniosku

Nazwa
wnioskodawcy
Ławrukajtis

3

I/1.4/2017/6

Jerzy Bogusz

Zgodność z
zakresem
tematycznym

Tytuł projektu

Zgodność Zgodność z Wnioskowana
z LSR
kryteriami kwota pomocy

Liczba
zdobytych
punktów

sprawności ruchowej lokalnej
społeczności poprzez utworzenie
szkółki motorowodnej
Zakup samochodu do obsługi
cateringu

TAK

TAK

TAK

27 365.86 zł

43.43

Wniosek I/1.4/2017/5 – 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 I/17/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie
Wniosek I/1.4/2017/6 – 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: - Jerzy Bogusz;
Quorum i parytety zostały zachowane.
Uchwała nr I/18/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie
Wniosek I/1.4/2017/11 – 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.
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Z oceny operacji wyłączony był: -;
Quorum i parytety zostały zachowane.
Uchwała nr I/19/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie

I/2.1/2017/2.1.1
Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa
kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;
Realizacja celu: Budowa infrastruktury publicznej i tradycyjnej dla obszaru
Poddziałanie: 2.1.1
Nr
Lp. ewidencyjny
wniosku

Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł projektu

Zgodność z
Zgodność
Liczba
Zgodność
Wnioskowana
zakresem
z
zdobytych
z LSR
kwota pomocy
tematycznym
kryteriami
punktów

1

I/2.1/2017/1

Gmina Miasta
Braniewa

Budowa skateparku w Braniewie

TAK

TAK

TAK

189 575.86 zł

70.00

2

I/2.1/2017/8

Gmina Tolkmicko

Budowa placu zabaw przy ul.
Świętojańskiej w Tolkmicku
złożonego z 10 obiektów

TAK

TAK

TAK

290 421.75 zł

60.43

3

Stworzenie Salezjańskiego Ośrodka
Towarzystwo
wychowawczego - edukacyjnego w
Salezjańskie Dom
Tolkmicku - zagospodarowanie
Zakonny ul.
I/2.1/2017/5
budynku głównego na cele
Kościelna 2, 82-340 prowadzenia warsztatów z wiedzy
Tolkmicko
o regionie i dziedzictwie
kulturowym

TAK

TAK

TAK

162 615.66 zł

38.88
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Nr
Lp. ewidencyjny
wniosku

Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł projektu

Zgodność z
Zgodność
Liczba
Zgodność
Wnioskowana
zakresem
z
zdobytych
z LSR
kwota pomocy
tematycznym
kryteriami
punktów

4

I/2.1/2017/6

Stowarzyszenie
Edukacyjne
"Drabina"

Utworzenie i wyposażenie Szlaku
Historyczno-Edukacyjnego "Nasz
Zalew"

TAK

TAK

TAK

136 830.06 zł

36.88

5

I/2.1/2017/2

Fundacja Nicolaus
Copernicus

Copernicus - Galeria Nauki

TAK

TAK

TAK

227 800.00 zł

36.75

Wniosek I/2.1/2017/1 – 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: - Elżbieta Ewa Werner;
Quorum i parytety zostały zachowane.
Uchwała nr I/20/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie
Wniosek I/2.1/2017/8 – 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: - Józef Zamojcin;
Quorum i parytety zostały zachowane.
Uchwała nr I/21/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie
Wniosek I/2.1/2017/2 – 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.
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Z oceny operacji wyłączony był: -;
Quorum i parytety zostały zachowane.
Uchwała nr I/22/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie
Wniosek I/2.1/2017/5 – 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 I/23/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie
Wniosek I/2.1/2017/6 – 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 I/24/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie
Lista operacji niewybranych do dofinasowania
Nr
Lp. ewidencyjny
wniosku
1

I/2.1/2017/3

Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł projektu

Fundacja
Nicolaus
Copernicus

Śledź warmiński

Zgodność z
Zgodność z
zakresem
LSR
tematycznym
Nie

Tak

Wniosek I/2.1/2017/3 – głosowało 8 członków Rady.
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Zgodność z
kryteriami
Brak oceny

Wnioskowana wysokość
dofinansowania

Liczba
zdobytych
punktów

68000.00 zł Brak oceny

W głosowaniu jednogłośnie w/w wniosek nie został uznany za zgodny z zakresem tematycznym, zgodnym z operacjami z LSR i zgodny z
kryteriami wyboru operacji – brak oceny.
Z oceny operacji wyłączony był: -;
Quorum i parytety zostały zachowane.
Uchwała nr I/25/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie

I/1.4/2017/1.4.1.2
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;
Realizacja celu: Różnicowanie działalności sektora rybołówstwa i rozwój działalności gospodarczej mieszkańców obszaru zależnego od
rybołówstwa
Poddziałanie: 1.4.1.2
Nr
Lp. ewidencyjny
wniosku

Zgodność z
Zgodność
Liczba
Zgodność
Wnioskowana
zakresem
z
zdobytych
z LSR
kwota pomocy
tematycznym
kryteriami
punktów

Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł projektu

TAK

TAK

TAK

49 000.00 zł

51.00

1

I/1.4/2017/4

Tomasz Jacek

Podnoszenie aktywności i sprawności
ruchowej lokalnej społeczności
poprzez udostępnienie
kompleksowego serwisu sprzętu
motorowodnego

2

I/1.4/2017/9

Michał Sydor

Wzrost dochodów przedsiębiorstwa
poprzez prowadzenie działalności
turystycznej na Zalewie Wiślanym

TAK

TAK

TAK

103 340.73 zł

49.25

3

I/1.4/2017/10

Ryszard Doda

Wzrost dochodów przedsiębiorstwa

TAK

TAK

TAK

64 307.52 zł

48.63
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Nr
Lp. ewidencyjny
wniosku

Nazwa
wnioskodawcy

Zgodność z
Zgodność
Liczba
Zgodność
Wnioskowana
zakresem
z
zdobytych
z LSR
kwota pomocy
tematycznym
kryteriami
punktów

Tytuł projektu
poprzez prowadzenia działalności
turystycznej na Zalewie Wiślanym

4

5

6

7

I/1.4/2017/14

Meble Okmed
Demko Spółka
Jawna

Wzmocnienie konkurencyjności i
atrakcyjności turystycznej
Gospodarstwa Agroturystycznego w
Pęciszewie poprzez rozbudowę
infrastruktury gospodarstwa (bazy
noclegowej) oraz wprowadzenie
nowych usług poprzez utworzenie
warsztatu stolarskiego i kowalskiego

I/1.4/2017/8

Hotel Warmia
Restauracja
Jakubowa Uhryn
Hanna Barbara

Rozwój działalności związanej z
turystyką poprzez zakup nowego
wyposażenia hotelu

TAK

TAK

TAK

150 199.00 zł

45.50

I/1.4/2017/12

CHAMPION
CONSULTING
Aleksandra
Pogorzelska

Utworzenie turystycznej bazy
noclegowo-turystycznej w Nowince

TAK

TAK

TAK

300 000.00 zł

41.50

TAK

TAK

TAK

100 000.00 zł

39.38

I/1.4/2017/1

Podnoszenie aktywności i sprawności
ruchowej lokalnej społeczności
poprzez udostepnienie
Piotr Nosarzewski
kompleksowego ośrodka rekreacyjnosportowego

TAK

TAK

TAK

290 884.28 zł

46.29

Wniosek I/1.4/2017/4 – 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: -;
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Quorum i parytety zostały zachowane.
Uchwała nr I/26/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie
Wniosek I/1.4/2017/9 – 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.
Uchwała nr I/27/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie
Wniosek I/1.4/2017/10 – 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 I/28/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie
Wniosek I/1.4/2017/14 – 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: -Tomasz Kozioł;
Quorum i parytety zostały zachowane.
Uchwała nr I/29/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie
Wniosek I/1.4/2017/8 – 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 I/30/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie
Wniosek I/1.4/2017/12 – 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 I/31/17 w sprawie wyniku wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGR Zalew Wiślany została przyjęta jednogłośnie
Wniosek I/1.4/2017/1 – 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 I/32/17 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 I/1.1/2017, I/1.4/2017, I/2.1/2017, I/2.3/2017 ogłoszony 11.04.2017 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 I/1.1/2017, I/1.4/2017, I/2.1/2017, I/2.3/2017 ogłoszony 11.04.2017
r. podjęto następujące uchwały:
1) uchwalę nr I/1/17 z dnia 9.06.2017 r.
2) uchwalę nr I/2/17 z dnia 9.06.2017 r.
3) uchwalę nr I/3/17 z dnia 9.06.2017 r.
4) uchwalę nr I/4/17 z dnia 9.06.2017 r
5) uchwalę nr I/5/17 z dnia 9.06.2017 r
6) uchwalę nr I/6/17 z dnia 9.06.2017 r
7) uchwalę nr I/7/17 z dnia 9.06.2017 r
8) uchwalę nr I/8/17 z dnia 9.06.2017 r
9) uchwalę nr I/9/17 z dnia 9.06.2017 r
10) uchwalę nr I/10/17 z dnia 9.06.2017 r
11) uchwalę nr I/11/17 z dnia 9.06.2017 r
12) uchwalę nr I/11/17 z dnia 9.06.2017 r
13) uchwalę nr I/13/17 z dnia 9.06.2017 r
14) uchwalę nr I/14/17 z dnia 9.06.2017 r
15) uchwalę nr I/15/17 z dnia 13.06.2017 r.
16) uchwalę nr I/16/17 z dnia 13.06.2017 r.
17) uchwalę nr I/17/17 z dnia 13.06.2017 r.
18) uchwalę nr I/18/17 z dnia 13.06.2017 r.
19) uchwalę nr I/19/17 z dnia 13.06.2017 r.
20) uchwalę nr I/20/17 z dnia 13.06.2017 r.
21) uchwalę nr I/21/17 z dnia 13.06.2017 r.
22) uchwalę nr I/22/17 z dnia 13.06.2017 r.
23) uchwalę nr I/23/17 z dnia 13.06.2017 r.
24) uchwalę nr I/24/17 z dnia 13.06.2017 r.
25) uchwalę nr I/25/17 z dnia 13.06.2017 r.
26) uchwalę nr I/26/17 z dnia 13.06.2017 r.
27) uchwalę nr I/27/17 z dnia 13.06.2017 r.
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28) uchwalę nr I/28/17 z dnia 13.06.2017 r.
29) uchwalę nr I/29/17 z dnia 13.06.2017 r.
30) uchwalę nr I/30/17 z dnia 13.06.2017 r.
31) uchwalę nr I/31/17 z dnia 13.06.2017 r.
32) uchwalę nr I/32/17 z dnia 13.06.2017 r.
15. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zamknął
posiedzenie o godz. 18.30, 16.03.2017 r..

Załączniki:
1.
2.
3.

Uchwały Rady LGR „Zalew Wiślany” w sprawie wyboru wniosków do dofinasowania.
Lista obecności z posiedzenia Rady w dniu 9.06.2017 r. i 13.06.2017 r.
Listy operacji ocenionych.

_______________________________

____________________________

(podpis sekretarza posiedzenia)

(podpis Przewodniczącego Rady)

Tomasz Krzykowski

Józef Zamojcin
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