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PRoToKÓŁ 2l061201'8
z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania PartnerstWo Ducha GÓr

w dnlu 29.06.2018

r.

'ł

W dniu 29.06.2018 r., o Bodz. 15.00, w sa]i biura LGD przy ul. Konstytucji 3 Maja 25 w Karpaczu,
odbyło się posiedzenie Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór w sprawie oceny i wyboru wniosków w
ramach naborÓW nr 5 l 2ot8, 612018 oral 7 l2o1.8.
Proponowany porządek obrad ;
J.. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
2. Wybór Sekretarza.
3. Przedstawienie porządku obrad i głosowanie nad jego przyjęciem.
4. podjęcie dla każdego wniosku z osobna uchwał od O5/a6l20tS do 81061201-8 w sprawie każdej
operacji wrazz uzasadnieniem oceny/wysokości przyznanych punktów w ramach naboru 5l2al8
5. podjęcie uchwały nr 9/O6/2Ot8 Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha GÓr w sprawie
zatwierdzenia listy wniosków zgodnych oraz niezgodnych z LSR w oparciu o listę kryteriów
:, zgodności z LSR w zakresie - weryfikacji warunków wstępnych, zgodności z celami LSR i PROW
t żOt4-2O20, złożonych w trakcie naboru nr 5l2O!8,
6. podjęcie uchwały nr LO/O6/2OJ.8 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych, zgodnych z LSR,

które uzyskały minimalną ilośćpunktów i mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu
złożonych w czasie trwania naboru nr 5l20t8.
7. podjęcie dla każdego wniosku z osobna uchwał od L1,1O6/2OI8 do t7 /06l2ot8 w sprawie każdej
operacji wrazz uzasadnieniem oceny/wysokości przyznanych punktóww ramach naboru 6/2018.
8, podjęcie uchwały nr L8lO6l2018 Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha GÓr
w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych oraz niezgodnych z LSR w oparciu o listę
kryteiiów zgodności z LSR w zakresie - weryfikacji warunków wstępnych, zgodnoŚci z celami LSR

9.
l

i PROW 2OL4-2O2O, złożonych w trakcie naboru nr 61201,8.

podjęcie uchwały nr 1910612018 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych, zgodnych z LSR,
które uzyskały minimalną ilośćpunktów i mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu

złożonych w czasie trwania naboru nr 6/2018.

,10, podjęcie uchwały nr 2OlO6/2Ot7 przyjęcia listy operacji niewybranych, zgodnych z LSR, które nie
uzyskały minimalnej ilościpunktów złożonych w czasie trwania naboru nr 6l2OL8.

11, podjęcie dla każdego wniosku z osobna uchwał od 21./0612018 do 38/06/2Ot8 w sprawie każdej
operacji wrazz uzasadnieniem oceny/wysokości przyznanych punktów w ramach naboru 7lżOt*,
12, podjęcie uchwały nr 39l}612018 Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha GÓr
w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych oraz niezgodnych z LSR w oparciu o listę
kryteriów zgodności z LSR w zakresie - weryfikacji warunków wstępnych, zgodnoŚci z celami LSR
i PROW 2Ot4-2O20, złożonychw trakcie naboru nr7/201,8,
13. podjęcie uchwały nr 40/0612018 w sprawie przyjęcia listy operacji wybra.nych, zgodnych z LSR,

które uzyskały minimalną ilośćpunktów

i

mieszczą się

w limicie wskazanym w

ogłoszeniu

złożonych w czasie trwania naboru nr 7 /2OL8.
14. podjęcie uchwały nr 4t/O6l2O17 przyjęcia listy operacji niewybranych, zgodnych z LSR, które nie
, uzyskały minimalnej ilościpunktów złożonych w czasie trwania naboru nr 7 /201,8.
15.Za kończenie posiedzenia.
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].. przewodnicząca Rady LGD Anna Adamczyk powitała zebranych

i

przystąpiła do sprawdzenia

listy obecności, stanowiącej Zalącznik nr 1 do niniejszego protokołu, Po sprawdzeniu obecnoŚci
stwierdzono, że w posiedzeniu bierze udział wymagana do podejmow'ania decyzji liczba członków
Rady (par, 14, pkt 3 Regulaminu Rady LGD Partnerstwo Ducha GÓr). W, całoŚci posiedzenia, zgodnie
z listą obecności udział wzięło 13 osób, Zgodnie z informacją przekazaną na wczeŚniejszym
posiedzeniu Rady LGD Partnerstwo Ducha Gór Przewodniczącej Rady Annie Adamczyk, jedna osoba *
Alicja Kozak-Halota - jest nieobecna, po złożeniu przez nią pisemnego usprawiedliwienia,
nieobecnośćzostala usprawiedliwiona. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: pracownicy biura LGD:
Anna Gomułka i Alicja Duzinkiewicz oraz Prezes Zarządu LGD; Dorota Goetz. Zachowano równieŻ
parytety wymagane w par. 14, pkt 3 Regulaminu Rady LGD Partnerstwo Ducha GÓr, wymagane dla
ważnościuchwał, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. b oraz art. 34 ust. 3 lit, b rozporządzenia nr
t3o3l2ot3, zgodnie z którymi źadna grupa interesów, w tym instytucje publiczne, nie moŻe mieĆ
w Radzie więcej niż 49 % głosów.

.

2. po stwierdzeniu quorum i zachowania parytetów Przewodnicząca Rady LGD Anna Adamczyk
zaproponowała na Sekretarza Alicję Duzinkiewicz, która wyraziła zgodę. Wniosek został
zaakceptowany jednogłośnieprzez pozostałych zebranych.
. Za głosowało].3 członków Rady LGD
Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

.;

Następnie przystąpiono do przedstawienia porządku obrad. Przewodnicząca zapytała
zebranych czy są uwagi do porządku obrad lub propozycje jego zmiany. Uwag ani propozycji nie
wniesiono. porządek obrad został zaakceptowany jednogłośnieprzez zebranych. Przyjęcie porządku

3.

obrad nie podlega konieczności podejmowania uchwały,
Za głosowało13 członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od glosu 0 członków Rady LGD
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

a

jedynie przegłosowania.

ł. rodjęcie

dla każdego wniosku z osobna uchwał od0510612018 do 8lO6/2Ot8 w sprawie
każdej operacji wraz z uzasadnieniem oceny/wysokości przyznanych punktów w ramach naboru
5l2o1,8

Uchwała nr 0510612018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Udostępnienie mieszkańcom
itury§tom infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej pn, ,,Park rekreacjiTęcza,, w Mysłakowicach przy
ul. Włókniarzy" o numerze sprawy nadanym przez LGD 01,105/2078
Za głosowało7 członków Rady LGD
Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
,
Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:
Anna pyzik, Karolina Marczewska, Krzysztof Szwałek, Maja Naumowicz, Maria Patejuk-Stenzel,
Natalia poniatowska-wasiak
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Uchwała nr 05106/2018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Udostępnienie mieszkańcom
iturystom infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej pn. ,,Park rekreacji Tęcza,, w Mysłakowicach przy
ul, Włókniarzy" o numerze sprawy nadanym przez LGD 0Il05l2O18 została przyjęta.
Uchwała nr 0610612018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn,: ,,Budowa ścieżkiedukacyjno ekologicznej pn.,,Rudawski Las" o numerze sprawy nadanym przez LGD O2|O5/2OL8
Za głosowało9 członków Rady LGD
Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:
Jan Klejps, Kamila Pietraszek, Karolina Marczewska, Natalia Poniatowska-Wasiak

Uchwała nr 0610612O18 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Budowa ścieżkiedukacyjno ekologicznej pn.,,Rudawski Las" o numerze sprawy nadanym przez LGD O2/O5/2OI8 została przyjęta,
Uchwała nr Q7/06/2O18 w sprawie oceny iwyboru operacji pn.: ,,Budowa skweru,,Ducha Gór'|

o numerze §prawy nadanym przez LGD 03l05l20t8
Za głosowało7 członków Rady LGD
Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:
Anna Adamczyk, Kamila Pietraszek, Karolina Marczewska, Krzysztof Szwałek, Maja Naumowicz, Maria
Patejuk-Stenzel,

łJchwała nr 07/a6/2018 w sprawie oceny iwyboru operacji pn.:,,Budowa skweru,,Ducha Gór"
o numerzeisprawy nadanym przez LGD 03l05/20I8 została przyjęta.
Uchwała nr 08/06/2O18 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Stworzenie Obiektu Rekreacyjno
kulturowego w Podgórzynie" o numerze sprawy nadanym przez LGD 04/05/2OI8
Za głosowało7 członków Rady LGD
Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

-

Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:
Jan Klejps, Kamila Pietraszek, Karolina Marczewska, Krzysztof Szwałek, Maja Naumowicz, Zdzisław
Ratajski.

Uchwała nr O8lO6l2aJ.8 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Stworzenie Obiektu Rekreacyjno *
kulturowego w Podgórzynie" o numerze sprawy nadanym przez LGD 04/O5/żOI8 została przyjęta.

'nr
OglOalZO18 Rady Lokalnej Grupy Dzialania Partnerstwo Ducha GÓr
5. Podjęcie uchwały
w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych oraz niezgodnych z LSR w oparciu o listę kryteriów
zgodnościz LSR w zakresie - weryfikacji warunków wstępnych, zgodności z celami LSR i PROW 20142o2o. zlożonych w czasie trwania naboru nr 5l2OI8 od 02.05.2018 r. do 16,05.2018 r. w ramach
Poddziałania 19.Z ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Str. 3

)t
ia

ot."ń*

wiejgkich

];ta 20l4-ż020

Europejslri Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: [uropa inwestująca w obszary wiejskie
Progra m Rozwoj u Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

kierowanego przez społeczność",objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142o2o z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
1

Za głosowało9 członków Rady LGD

Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

:

Członkowie Rady LGD, którzy opuścili salę na czas głosowania:
Karolina Marczewska, Jan Klejps, Maja Naumowicz, Kamila Pietraszek

Uchwała nr 09/0612018 Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha GÓr w sprawie
zatwierdzenia listy wniosków zgodnych oraz niezgodnych z LSR w oparciu o listę kryteriów zgodnoŚci
ż LSR w zakresie - weryfikacji warunków wstępnych, zgodności z celami LSR i PROW 20t4-2O2O,
złożonychw czasie trwania naboru nr 5/2Ot8 od 02.05.2018 r. do 16.05.2018 r. w ramach
Poddziałania 19.2,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność",objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142070 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
żostała przyjęta.

6. Podjęcie uchwały nr !0/06l?018 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych, zgodnych
z LSR, które uzyskały minimalną ilośćpunktów i mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu,
złożonychw czasie trwania naboru nr 5/2OI8 od 02-05-2018 do 16-05-2018 w ramach poddziałania
19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność",objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201,4-2020 z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Za gtosowdło 9 członków Rady LGD
Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

,

]

Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:
Karolina Marczewska, Jan Klejps, Maja Naumowicz, Kamila Pietraszek
Uchwała nr 10lO61201_8 w sprawie przyjęcia listy operacjiwybranych, zgodnych z LSR, które uzyskały
minimalną ilośćpunktów i mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu, złożonychw czasie
trwania naboru nr 5/20t8 od 02-05-2018 do 16-05-2018 w ramach poddziałania 19.2,,Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność",objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata żOt4-202O z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rlecz Rozwoju Obszarów Wiejskich została przyjęta,

7. Podjęcie dla każdego wniosku z osobna uchwał od tt/O6l2O18 do 17/06/20!3 w sprawie
każdej operacji wraz z uzasadnieniem oceny/wysokości przyznanych punktów w ramach naboru
6l201.8.

Uchwała nr 1,Llo6/2Ot8 w sprawie oceny i wyboru operacji pn,: ,,Łomnicka Hala Mleczna" o numerze
sprawy nadanym przez LGD OLlO6l20t8
Za głosowało9 członków Rady LGD
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Przeciw głosowało0 członków Rady LGD

Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:
1
Jan Klejps, Karolina Marczewska, Katarzyna Dobiecka, Maria Patejuk-Stenzel.
Uchwała nr ItlO6l2OJ_8 w sprawie oceny iwyboru operacji pn.: ,,Łomnicka Hala Mleczna" o numerze
sprawy nadanym przez LGD 0t/o6/zo18 została przyjęta.
Uchwała nr t2lo6l2018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Rozwój przedsiębiorstwa poprzez
stworzenie lokalnego mini-browaru nawiązującego do historii i kultury regionu w Szklarskiej Porębie"
o numerze sprawy nadanym przez LGD O2/O6l2Ot8
Za głosowało9 członków Rady LGD
Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:
Anna Adamczyk, Jan Klejps, Krzysztof Szwałek, Maja Naumowicz.
Uchwała nr 121061201,8 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Rozwój przedsiębiorstwa poprzez
stworzenie lokalnego mini-browaru nawiązującego do historii i kultury regionu w Szklarskiej Porębie"
o numerze sprawy nadanym przez LGD 021061201,8 została przyjęta.
Uchwała nr t3106/2018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Rozwój firmy Katarzyna Szwarc
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe poprzez wdrożenie usługi związanej z połączeniem żywienia

na bazie naturalnych produktów oraz doradztwa w zakresie suplementacji"
nadanym przez LGD 03/06/2018

o

numerze sprawy

Za głosowało9 członków Rady LGD

,

Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas glosowania:
Anna Adamczyk, Kamila Pietraszek, Krzysztof Szwałek, Maja Naumowicz.
Uchwała nr 13/0612018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn,.: ,,Rozwój firmy Katarzyna Szwarc
Przedsiębiorstwo Hand|owo - Usługowe poprzez wdrożenie usługi związanej z połączeniem żywienia

na bazie naturalnych produktów oraz doradztwa w zakresie suplementacji" o numerze sprawy
nadanym przez LGD 03/06/201,8 została przyjęta.

Uchwała nr 1,4/06/20].8 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Dywersyfikacja działalnoŚci
gospodarczej meble KEG poprzez budowę i uruchomienie infrastruktury turystycznej ,,Brzozowa
Osada" w Przesiece" o numerze sprawy nadanym przez LGD 0410612018
Za głosowało9 członków Rady LGD
Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:
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.Jan Klejps, Krzysztof Szwałek,

Maria Patejuk-Stenzel, Zdzisław Ratajski.

Uchwała nr L4/o6l2018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ;Dywersyfikacja działalności
gospodarczej meble KEG poprzez budowę i uruchomienie infrastrukł,ury turystycznej ,,Brzozowa
osada" w Przesiece" o numerze sprawy nadanym przez LGD O4l06lżOt8 została przyjęta.
Uchwała nr L5l06l2O18 w sprawie oceny iwyboru operacji pn.: ,,Nowatorska baza noclegowa ,,Domy
pływające przy restauracji Aquakultura na Stawach Podgórzyńskich" o numerze sprawy nadanym
przez LGD 051061201,8
Za głosowało9 członków Rady LGD

Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:
Kamila Pietraszek, Krzysztof Szwałek, Maria Patejuk-Stenzel, Zdzisław Ratajski.

Uchwała nr t5lX6l2l18 w sprawie oceny iwyboru operacji pn,: ,,Nowatorska baza noclegowa,,Domy
pływające przy restauracji Aquakultura na Stawach Podgórzyńskich" o numerze §prawy nadanym
przez LGD O5/06/2Ot8 zostala przyjęta,

Uchwała nr 1,6106/2018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Poszerzenie oferty noclegowej
o rehabilitację dzieci i niemowląt z niepełnosprawnościamifizycznymi lub psychomotorycznymi
oferując kompleksową ofertę, która wyróżni nasz region w skali Polski i Europy" o numerze sprawy
nadanym przez LGD 06106/201,8
Za głosowało9 członków Rady LGD
Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymalo się od głosu 0 członków Rady LGD

głosowania:
Ratajski.

Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas
jan Ktejps, Krzysztof Szwałek, Maja Naumowicz,Zdzis|aw
Uchwała nr 1.610612018
o rehabilitację dzieci

i

,

,

;,

:

w sprawie oceny i wyboru operacji pn,: ,,Poszerzenie oferty noclegowej
niemowląt z niepełnosprawnościamifizycznymi lub psychomotorycznymi

oferując kompleksową ofertę, która wyróżni nasz region w skali Polski i Europy" o numerze sprawy
nadanym przez LGD O6/06l2Ot8 została przyjęta,

Uchwała nr t710612018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Ziołowy Zakątek Laboranta"
o numerze sprawy nadanym przez LGD 071061201,8
Za głosowało9 członków Rady LGD
Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu Oczłonków Rady LGD
Czlonkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:
Kamila Pietraszek, Krzysztof Szwałek, Natalia Poniatowska-Wasiak, Zdzisław Ratajski.

Uchwała nr 17106/201,8 w sprawie oceny iwyboru operacji pn.:,,Ziołowy Zakątek Laboranta" o
numerze sprawy nadanym przez LGD 07/O6|2OL8 została przyjęta.
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8. podjęcie uchwały nr 1810612018 Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha GÓr
w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych oraz niezgodnych z LSR w oparciu o listę kryteriów
zgodnościz LSR w zakresie - weryfikacji warunków wstępnych, zgodnoŚci z celami LSR i PROW 20142O2o. złożonychw czasie trwania naboru nr 6/2018 od 02.05,20]-8 r. do 16,05,2018 r. w ramach
Poddziałania 1,9.2,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego prl.ez społeczność",objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142OżO z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Za głosowało11 członków Rady LGD
Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:
NataIia Poniatowska-Wasiak, Maria Patejuk-Stenzel

nr t8lO6/2O18 Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha GÓr w sprawie
zatwierdzenia listy wniosków zgodnych oraz niezgodnych z LSR w oparciu o listę kryteriów zgodności
ż LSR w zakresie - weryfikacji warunków wstępnych, zgodności z celami LSR i PROW 2014-2020.
złożonychw czasie trwania naboru nr 612018 od 02.05.2018 r. do 16.05.2018 r. w ramach
Uchwała

Poddziałania 19.2,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność",objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20].42020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
została przyjęta.

l.

j. Podjęcie

uchwały nr 19lO6/2018 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych, zgodnych
które uzyskały minimalną ilośćpunktów i mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu,
złożonych'w czasie trwania naboru nr 6/2Ot8 od 02-05-2018 do 16-05-2018 w ramach poddziałania
19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność",objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20L4-2O2O z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Za głosowało].]. członków Rady LGD
Przeciw głosowało 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
z LSR,

Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:
Natalia Poniatowska-Wasiak, Maria Patejuk-Stenzel
Uchwała nr 19/06/2018 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych, zgodnych z LSR, które uzyskały

minimalną ilośćpunktów i mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu, złożonychw czasie
trwania naboru nr 6l2OL8 od 02-05-2018 do 16-05-2018 w ramach poddziałania L9.2,,Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramaclystrategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność",objętego
programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2OI4-2O2O z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich została przyjęta.

.;,, 10, podjęcie uchwały nr 20/0612018 w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych, zgodnych
z LSR, które nie uzyskały minimalnej ilościpunktów wskazanej w ogłoszeniu, złożonychw czasie
trwania naboru nr 612018 od 02-05-2018 do 16-05-2Ot7 w ramach poddziałania t9.2,,Wsparcie na
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wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoŚĆ", objętego
programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2Ot4-2O20 z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
,i
Za głosowało],1 członków Rady
Przeciw głosowalo 0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

LGD

Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:
Natalia Poniatowska-Wasiak, Maria Patejuk-Stenzel
Uchwała nr 20/06/2018 w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych, zgodnych z LSR, które nie
uzyskały minimalnej ilościpunktów wskazanej w ogłoszeniu, złozonych w czasie trwania naboru nr
6/201,8 od 02-05-2018 do 16-05-2O17 w ramach poddziałania 19.2,,Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoŚĆ", objętego Programem

Rozwoju obszarów Wiejskich na lata ż014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. została przyjęta,

11. podjęcie dla każdego wniosku z osobna uchwał od 21,/06/2018 do 38106/2078 w sprawie
każdej operacji wraz z uzasadnieniem oceny/wysokości przyznanych punktów w ramach naboru
7l2o18.

Uchwała nr żLl06l2018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Uruchomienie wypożyczalni
rowerów górskich oraz utworzenie miejsc noclegowych ,,Nad zalewem" w Sosnówce" o numerze
sprawy nadanym przez LGD

,,
l
;

0tl07l20t8

Za głosowało7 członków Rady LGD

Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzllmało się od głosu 0 członków Rady LGD

Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:

Anna Pyzik, Diana Jonkisz, Jan Klejps, Katarzyna Dobiecka, Maria Patejuk-Stenzel,

Natalia

Poniatowska-Wasia k.

Uchwała nr 2tl}6l2018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Uruchomienie wypożyczalni
rowerów górskich oraz utworzenie miejsc noclegowych ,,Nad zalewem" w Sosnówce" o numerze
sprawy nadanym przez LGD 01/07/2018 została przyjęta.
,Uchwała nr 22/O6|2OJ.8 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,SMile - pracownia protetyczna
z usługamiturystykimedycznej" o numerze sprawy nadanym przez LGD O2lO7l2OL8
Za głosowalo 7 członków Rady LGD
Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu Oczłonków Rady LGD
:1

:

Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:
Anna Pyzik, Jan Klejps, Kamila Pietraszek, Karolina Marczewska, Krzysztof Szwałek, Maria PatejukStenzel.
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Uchwała nr Uchwała nr 2210612018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,SMile - pracownia
protetyczna z usługami turystyki medycznej" o numerze sprawy nadanym przez LGD O2lO7l2O18
została przvjęta.
1

Uchwała nr 23|06/2018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Utworzenie Pracowni Mebli
Tradycyjnych w Podgórzynie" o numerze sprawy nadanym przez LGD 03lO7lżO!8
Za głosowało9 członków Rady LGD
Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścili salę na czas głosowania:
Anna Pyzik, Kamila Pietraszek, Maja Naumowicz, Maria Patejuk-Stenzel.

Uchwała nr ż3106/2018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Utworzenie Pracowni Mebli
Tradycyjnych w Podgórzynie" o numerze sprawy nadanym przez LGD 03l07/2Ot8 została przyjęta.
Uchwała nr 2a/06/2a18 w sprawie oceny
w Rudawach Janowickich blisko przyrody

04lo7l2ol8

i
i

wyboru operacji pn,: ,,Apartament Natura - noclegi
tradycji" o numerze sprawy nadanym przez LGD

Za głosowało9 czlonków Rady LGD

Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas g|osowania:
Anna Pyzik, Kamila Pietraszek, Krzysztof Szwałek, Natalia Poniatowska-Wasiak.

Uchwała hr 2ala6l2o18 w sprawie oceny i wyboru operacji pn,: ,,Apartament Natura - noclegi
w Rudawach Janowickich blisko przyrody i tradycji" o numerze sprawy nadanym przez LGD
04 l 07 l ZO1,8 została przyjęta.
Uchwała nr 25/0612018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Magdalena Drobna PRZYSTAŃ
ARTE" o numerze sprawy nadanym przez LGD O5l07120!8
Za głosowało7 członków Rady LGD
Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymalo się od głosu 0 czlonków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:

Anna Pyzik, Jan Klejps, Karolina Marczewska, Maja Naumowicz, Maria Patejuk-Stenzel, Natalia
Poniatowska-Wasiak.

Uchwała nr 25/06lż018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Magdalena Drobna PRZYSTAŃ
ARTE" o numerze sprawy nadanym przez LGD O5lO7/2018 została przyjęta.
Uchwała nr 26lo612018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Wzbogacenie oferty obszaru LGD
partnerstwo Ducha Gór poprzez utworzenie działalnościgospodarczej pod nazwą ,,Malinówka pod
Śnieżką" o numerze sprawy nadanym przez LGD 06107/20L8
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Za głosowało9 członków Rady LGD

Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:
Anna Pyzik, Jan Klejps, Kamila Pietraszek, Krzysztof Szwałek.
Uchwała nr 2610612018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Wzbogacenie oferty obszaru LGD
partnerstwo Ducha Gór poprzez utworzenie działalnościgospodarczej pod nazwą ,,Malinówka pod
Śnieżką" o numerze sprawy nadanym przez LGD 06107lzCII9 zosta|a przyjęta.
Uchwała nr27/o6/2Q18 w sprawie oceny iwyboru operacji pn.:,,Podjęcie działalnoŚci gospodarczej
Usługi noclegowe Joanna Szmit" o numerze sprawy nadanym przez LGD 07/O7l2O1,8
Za głosowało7 członków Rady LGD
Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścili salę na czas glosowania:
Anna Pyzik, Jan Klejps, Kamila Pietraszek, Krzysztof Szwałek, Maria Patejuk-Stenzel, Zdzisław Ratajski.

Uchwala nr Uchwała nr 27/0612018 w sprawie oceny iwyboru operacji pn,:,,Podjęcie działalnoŚci
gospodarczej Usługi noc|egowe Joanna Szmit" o numerze sprawy nadanym przez LGD 07l07/2OL8
została przyjęta.

Uchwała nr 28/06/2018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Podjęcie działalnościgospodarczej
w formie plenerowej pracowni fotograficznej" o numerze sprawy nadanym przez LGD 08lO7 /201,8
Za głoŚowało 7 członków Rady LGD
Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:

Anna Pyzik, Jan Klejps, Karolina Marczewska, Maja Naumowicz, Maria Patejuk-Stenzel, Natalia
Poniatowska-Wasia k.

Uchwała nr 28106lż018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn,: ,,Podjęcie działalnościgospodarczej
w formie plenerowej pracowni fotograficznej" o numerze sprawy nadanym przez LGD 0BlO7l2ot8
została przyjęta,

Uchwała nr 29106/ż018

w

09l07l2ol8

.

sprawie oceny

i

wyboru operacji pn.: ,,Rozpoczęcie działalnoŚci

gospodarczej w zakresie usług SPA oraz usług leczniczych - haloterapii" o numerze sprawy nadanym
przez LGD

Za głosowało7 członków Rady LGD

Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:
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Anna Adamczyk, Anna Pyzik, Kamila Pietraszek, Krzysztof Szwałek, Maja Naumowicz, Maria PatejukStenzel..

Uchwała nr 2910612018

w

sprawie oceny

i

wyboru operacji pn.i. ,,Rozpoczęcie działalnoŚci

go5podarczej w zakresie usług SPA oraz usług leczniczych - haloterapii" o numerze sPraWY nadanYm
przez LGD 09lO7/20t8 została przyjęta.

Uchwała nr3QlO6l2018 w sprawie oceny iwyboru operacji pn,: ,,Usłysz! -turystyka dla wszystkich"
o numerze sprawy nadanym przez LGD t0/o7 /2ot8
Za głosowało9 członków Rady LGD
Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
€złonkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:
Anna Pyzik, Jan Klejps, Krzysztof Szwałek, Maja Naumowicz.
.Uchwała nr 3olo6/?oJ,8 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Usłysz!
numerze sprawy nadanym przez LGD t0l17l2OL8 została przyjęta.

Uchwała

nr

31,/06/2018

-

- turystyka

dla wszystkich" o

w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Szklarska Poręba w tradycjach

utworzenie miejsca noclegowego dla osób niepełnosprawnych" o numerze sprawy
nadanym przez LGD t2/07l2OL8
Za głosowało9 członków Rady LGD
Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

walońskich

Członkowió Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:
Anna Pyzik, Kamila Pietraszek, Krzysztof Szwałek, Maja Naumowicz.

Uchwała nr 31,/o6120.18 w sprawie oceny i wyboru operacji pn,: ,,Szklarska Poręba w tradycjach
walońskich - utworzenie miejsca noclegowego dla osób niepełnosprawnych" o numerze sprawy
nadanym przez LGD I?.lO7/2OL8 została przyjęta,

Uchwała nr 32/0612018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Założenie działalnoŚci gospodarczej
indywidualnej w Przesiece k. Karpacza" o numerze sprawy nadanym przez LGD t3l07l2OI8
Za głosowalo 7 członków Rady LGD
Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

,

Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:
Anna pyzik, Jan Klejps, Krzysztof Szwałek, Maja Naumowicz, Maria Patejuk-Stenzel, Zdzisław Ratajski.
operacji pn.: ,,Założenie działalnoŚci gospodarczej
.Uchwała nr 3ż106lż018 w sprawie oceny i wyboru
indywidualnej w Przesiece k. Karpacza" o numerze sprawy nadanym przez LGD L3lO7l2O78 została
przyjęta.
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Uchwała nr 33106/2018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Podjęcie działalnoŚci gospodarczej
związanej ze zwiększeniem atrakcyjności turystycznej LGD Partnerstwo Ducha GÓr" o numerze

L4lO7l2O!8
Za głosowało7 członków Rady LGD

sprawy nadanym przez LGD

:
1

Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:

Anna pyzik, Jan Klejps, Karolina Marczewska, Maja Naumowicz, Maria Patejuk-Stenzel, Natalia
Poniatowska-Wasiak,
Uchwała nr 3310612018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn,: ,,Podjęcie działalnoŚci gospodarczej

związanej ze zwiększeniem atrakcyjności turystycznej LGD Partnerstwo Ducha G6r" o nurnepzd
§prawy nadanym przez LGD 1-4107l2OL8 została przyjęta.
Uchwała nr 3alo6l2018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Domek rekreacji indywidualnej"
o numerze sprawy nadanym przez LGD L5l07 /2OI8
Za glosowało 7 członków Rady LGD
Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:
Anna Pyzik, Jan Klejps, Kamila Pietraszek, Krzysztof Szwałek, Maria Patejuk-Stenzel, Zdzisław Ratajski.

Uchwała nr 34lo6l2oJ.8 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Domek rekreacji indywidualnejli
.o numerze.sprawy nadanym przez LGD 75lo712018 została przyjęta.
Uchwała nr 35la6/2}18 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Turystyka alternatywna w GÓrach
{zerski i Karkonoszach - ,,Pracownia Górska Mateusz Dejnarowicz" o numerze sprawy nadanym Przez
LGD t6l07l2o1,8

,

Za głosowało7 członków Rady LGD

Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:
Anna pyzik, Jan Klejps, Kamila Pietraszek, Katarzyna Dobiecka, Lech Rębisz, Natalia Poniatowska-

Wasiak.

'

'

':''

Uchwała nr 35/06/2o18 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Turystyka alternatywna w GÓrach
lzerski i Karkonoszach -,,Pracownia Górska Mateusz Dejnarowicz" o numerze sprawy nadanym przez
LGD 1,6107l2018 została przyjęta.
Uchwała nr 36/06/2018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Domek historyczny,,Bolczowianka"
o numerze sprawy nadanym przez LGD 17l07l2ot8
Za głosowało9 członków Rady LGD
Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymalo się od głosu 0 członków Rady LGD
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Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:
Anna Pyzik, Krzysztof Szwałek, Maja Naumowicz, Natalia Poniatowska-Wasiak.
1

Uchwała nr 3610612018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Domek historyczny ,,Bo|czowianka"
o numerze sprawy nadanym przez LGD t7lo7l20t8 została przyjęta.

Uchwała nr 37106/2018

w sprawie oceny iwyboru operacji pn.:,,Domek,,Bukowa

Chatka"

i Ekomuzeum ,,Stara Kuchania" o numerze sprawy nadanym przez LGD 18/07 /2018
Za głosowało7 członków Rady LGD
Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:

Anna Pyzik, Jan Klejps, Karolina Marczewska, Maja Naumowicz, Maria Patejuk-Stenzel, Natalia
poniatowska-wasia

k

Uchwała nr 37/0612018

w sprawie oceny iwyboru operacji pn.: ,,Domek,,Bukowa

Chatka"

iEkomuzeum,,Stara Kuchania" o numerze sprawy nadanym przez LGD !8/O7/2OL8 została przyjęta.
Uchwała nr 38106/201-8 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Utworzenie regionalnej pracowni
pamiątkarskiej-,,Manufaktura Liczyrzepy ].3" o numerze sprawy nadanym przez LGD L9/O7/2Ot8
Za głosowało7 członków Rady LGD
Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:

Anna Pyzik, Kamila Pietraszek, Karolina Marczewska, Katarzyna Dobiecka, Maria Patejuk-Stenzel,
Natalia Poniatowska-Wasiak.
Uchwała nr 38/06/2018 w sprawie oceny i wyboru operacji pn.: ,,Utworzenie regionalnej pracowni
pamiątkarskiej -,,Manufaktura Liczyrzepy 13" o numerze sprawy nadanym przez LGD 19107l2OI8
została przyjęta,

12. Podjęcie uchwaly nr 39/0612018 Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha Gór
w sprawie zatwierdzenia listy wniosków zgodnych oraz niezgodnych z LSR w oparciu o listę kryteriów
zgodnościz LSR w zakresie - weryfikacji warunków wstępnych, zgodności z celami LSR i PROW 20142020. zlożonych w czasie trwania naboru nr 7/201,8 od 02.05.2018 r. do 16.05,2018 r. w ramach
Poddziałania t9,2 ,,Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność",objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Za głosowalo 9 członków Rady LGD
Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD

Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:
Anna Pyzik, Maja Naumowicz, Kamila Pietraszek, Natalia Poniatowska-Wasiak
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w sprawie
zgodnoŚci
kryteriów
listę
Ó
w
oparciu
zatwierdzenia listy wniosków zgodnych oraz niezgodnych z LSR
z LSR w zakresie - weryfikacji warunków wstępnych, zgodności z celami LSR i PROW 20t4,2O20,
Uchwała nr 39106/20!8 Rady Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Ducha GÓr

złożonychw cza5ie trwania naboru nr 7l2ot8 od 02.05.2018 r. do 16.05.2018 r. W ramach
poddziałania tg,2,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność",objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
została przyjęta.
13. podjęcie uchwały nr 40/0612018 w sprawie przyjęcia*|isty operacji wybranych, zgodnYch
z LSR, które uzyskały minimalną ilośćpunktów i mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu,
złożonychw czasie trwania naboru nr7l2oL8 od 02-05-2018 do 16-05-2018 w ramach-Poddziałania

prłez
i[9.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanegO
z
udziałem
społeczność",objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2O14,2O2O
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Za głosowało 9 członków Rady LGD
Przeciw głosowało0 członków Rady LGD
Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy opuścilisalę na czas głosowania:
Anna pyzik, Maja Naumowicz, Kamila Pietraszek, Natalia Poniatowska-Wasiak
Uchwała nr 40/0612018 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych, zgodnych z LSR, które uzyskałY
minimalną ilośćpunktów i mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu, złoŻonych w cŻasie
trwania naboru nr7l2ot8 od 02-05_2018 do 16-05-2018 w ramach poddziałania L9.Ż,,Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoŚĆ", objętego

programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2OL4-2O2O z udziałem Środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich została przyjęta.

14. podjęcie uchwały nr 41,10612018 w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych, zgodnYch
w czasie
z LSR, które nie uzyskały minimalnej ilościpunktów wskazanej w ogłoszeniu, złoŻonych

trwania naboru nr7l2ol8 od 02-05-2018 do 16-05-2o!7 w ramach poddziałania 19.2,,Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego p(zez społecznoŚĆ", objętego
programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata żOL4-2O20 z udziałem Środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wstrzymało się od głosu 0 członków Rady LGD
Członkowie Rady LGD, którzy oPuścilisalę na czas głosowania:
Anna pyzik, Maja Naumowicz, Kamila Pietraszek, Natalia Poniatowska-Wasiak
LSR, które nie
Uchwała nr atlo6l?o18 w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych, zgodnych z
naboru nr
uzyskały minimalnej ilościpunktów wskazanej w ogłoszeniu, złoŻonych w czasie trwania
operacji
wdraŻanie
na
poddziałania
19,2,,Wsparcie
7l2o18od 02-05-2018 do 16-05-żoL7 w ramach
Programem
w ramach strate8ii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoŚĆ", objętego
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Ob§zarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Program Rozrvoju Obszarów Wiejskich na l^t^2014 *2020

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 201,4-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. została przyjęta.
15. Zakończenie obrad,

protokołowała:

Podpisała:

sekretarz zebrania

Przewodnicząca Rady:

Alicja Duzinkiewicz

Anna Adamczyk

}niul"84,h

Karpacz, 29.06.2018 r.

/d"+
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