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Protokół  z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD 

Stobrawski Zielony Szlak, które odbyło się  
w dniu 07.04.2018 r. 

Posiedzenie Rady odbyło się  w sobotę, 07.04.2018 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Pokój 
w Sali Narad, zwanej dalej Salą. 

Członkowie Rady potwierdzili swoją  obecność  podpisem na liście obecności, następnie 
przekazując ją  Przewodniczącej Rady. Prezes Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak 
p. Jadwiga Kulczycka przekazała Przewodniczącej deklaracje bezstronności podpisane przez 
Członków Rady przed przystąpieniem do elektronicznej oceny wniosków. 

Ad. 1 
Przewodnicząca Rady p. Joanna Ptaszek otworzyła posiedzenie, a następnie powitała obecnych 
Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. 

Ad. 2 

Przewodnicząca p. Joanna Ptaszek na podstawie listy obecności, podała liczbę  obecnych 
Członków Rady, która wynosiła 10 osób i ustaliła, że istnieje quorum, zachowane są  parytety, 
o których mowa w § 13 ust. 3 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Stobrawski Zielony Szlak oraz stwierdziła prawomocność  posiedzenia. 

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

Joanna Ptaszek- Przewodnicząca 
Marieta Kupka 
Maria Kania 
Małgorzata Pietruniak 
Patryk Doktor 
Franciszek Bartczyszyn 
Maria Mudrak 
Małgorzata Wrzosek 
Hubert Kołodziej 
Łukasz Świtała 

Na posiedzeniu nieobecnych było 4 Członków Rady, p. Karina Ciszewska, p. Janusz Monasterski, p. 
Mateusz Hrynczyszyn oraz p Agnieszka Trela, którzy usprawiedliwili swoją  nieobecność  
Przewodniczącej Rady. 
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Na posiedzeniu obecni byli ponadto p. Jadwiga Kulczycka — Prezes Stowarzyszenia LGD Stobrawski 
Zielony Szlak oraz pracownicy Biura LGD — Jolanta Pawłowska, Natalia Kubowicz. 

Ad. 3 

Po sprawdzeniu quorum i parytetów Przewodnicząca p. Joanna Ptaszek przystąpiła do wyboru 
sekretarza posiedzenia. Na sekretarza posiedzenia zaproponowano p. Patryka Doktor, który wyraził  
zgodę  na pełnienie tej funkcji. Nie zgłoszono więcej kandydatów. Sekretarzem posiedzenia został  
p. Patryk Doktor wybrany stosunkiem głosów: 

10 głosów za, 

O głosów przeciw, 

Nikt nie wstrzymał  się  od głosu. 

Quorum zostało zachowane. Uchwała została przyjęta. 

Ad. 4 

Po wyborze sekretarza posiedzenia Przewodnicząca Rady p. Joanna Ptaszek przedstawiła porządek 
posiedzenia: 

1. Otwarcie Posiedzenia; 

2. Stwierdzenie prawomocności Posiedzenia; 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza posiedzenia, któremu powierza się  m.in. 
obliczanie wyników głosowania członków Rady oraz inne czynności o podobnym charakterze; 

4. Przedstawienie porządku Posiedzenia przez Przewodniczącego Rady; 

5. Podjęcie uchwał  w sprawie zatwierdzenia porządku posiedzenia; 

6. Omówienie operacji objętych wnioskami w ramach naboru: 

nr 10/2018 Zwiększenie konkurencyjności firm 

nr 11/2018 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej 

nr 12/2018 Niekomercyjne obiekty infrastruktury 

nr 13/2018 Komercyjne usługi lub obiekty infrastruktury 

nr 14/2018 Nowe miejsca noclegowe 

nr 15/2018 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo rekreacyjnej 
i kulturalnej oraz miejsc spotkań  

7. Informacja Biura o wnioskach złożonych na nabory nr 10/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018, 
14/2018, 15/2018, które nie zostały złożone zgodnie z ogłoszeniem, tj. winnym miejscu, terminie; 

8. Dyskusja i ewentualne podjęcie uchwały, na wniosek Przewodniczącego o dopuszczenie do oceny 
tych wniosków, które nie zostały złożone zgodnie z ogłoszeniem, tj. winnym miejscu, terminie; 
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Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia 
oceny operacji — dot. naboru nr 10/2018 Zwiększenie konkurencyjności firm; 

Dyskusja; 

Podjęcie uchwał  w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, dla operacji 
złożonych w ramach naboru, nr 10/2018 zwiększenie konkurencyjności firm będących wynikiem 
oceny: zgodności zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze i celami LSR, oceny 
operacji na podstawie kryteriów wyboru, ustalenia kwoty wsparcia; 

Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia 
oceny operacji — dot. naboru nr 11/2018 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej; 

Dyskusja; 

Podjęcie uchwał  w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, dla operacji 
złożonych w ramach naboru nr 11/2018 wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej 
będących wynikiem oceny: zgodności zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze 
i celami LSR, oceny operacji na podstawie kryteriów wyboru, ustalenia kwoty wsparcia; 

Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia 
oceny operacji — dot. naboru nr 12/2018 Niekomercyjne obiekty infrastruktury; 

Dyskusja; 

Podjęcie uchwał  w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, dla operacji 
złożonych w ramach naboru nr 12/2018 niekomercyjne obiekty infrastruktury będących wynikiem 
oceny: zgodności zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze i celami LSR, oceny 
operacji na podstawie kryteriów wyboru, ustalenia kwoty wsparcia; 

Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia 
oceny operacji — dot. naboru nr 13/2018 Komercyjne usługi lub obiekty infrastruktury; 

Dyskusja; 

Podjęcie uchwał  w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, dla operacji 
złożonych w ramach naboru nr 13/2018 komercyjne usługi lub obiekty infrastruktury będących 
wynikiem oceny: zgodności zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze i celami 
LSR, oceny operacji na podstawie kryteriów wyboru, ustalenia kwoty wsparcia; 

Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia 
oceny operacji — dot. naboru nr 14/2018 Nowe miejsca noclegowe; 

Dyskusja; 

Podjęcie uchwał  w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, dla operacji 
złożonych w ramach naboru nr 14/2018 kreowanie usług i atrakcji turystycznych będących wynikiem 
oceny: zgodności zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze i celami LSR, oceny 
operacji na podstawie kryteriów wyboru, ustalenia kwoty wsparcia; 

Informacja Przewodniczącego Rady o złożeniu wniosków przez Członków Rady z wyłączenia 
oceny operacji — dot. naboru nr 15/2018 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury 
sportowo- rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań; 

Dyskusja; 
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Podjęcie uchwał  w przedmiocie wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia, dla operacji 
złożonych w ramach naboru nr 15/2018 rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury 
sportowo- rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań  będących wynikiem oceny: zgodności 
zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze i celami LSR, oceny operacji na 
podstawie kryteriów wyboru, ustalenia kwoty wsparcia; 

Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa Opolskiego na 
operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń  Rady; 

Wolne głosy, wnioski i zapytania; 

Zakończenie Posiedzenia. 

Ad .5 

Następnie zwróciła się  do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub 
uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty. W związku z brakiem wniosków 
dotyczących konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty, 
przeprowadzono głosowanie za przyjęciem porządku posiedzenia. 

10 osób za 

O przeciw 

Nikt nie wstrzymał  się  od głosu 

Quorum zostało zachowane. Porządek posiedzenia przyjęto liczbą  10 głosów. 

Posiedzenie prowadzone było zgodnie z zaproponowanym porządkiem posiedzenia. 

Przed przystąpieniem do omawiania operacji Przewodnicząca Rady p. Joanna Ptaszek dokonała 
analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji bezstronności oraz Księgi Interesów. Następnie 
wskazała Członków Rady podlegających wyłączeniu z omawiania oznaczonych operacji. Byli nimi: 

KarMa Ciszewska - wyłączona z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naborów nr 10/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018 — na własny 
wniosek. 

Agnieszka Trela - wyłączona z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naborów nr 10/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018 — na własny 
wniosek. 

Janusz Monasterski - wyłączony z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naborów nr 10/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018 — na własny 
wniosek. 

Mateusz Hrynczyszyn - wyłączony z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naborów nr 10/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018 — na własny 
wniosek. 

Maria Kania - wyłączona z omawiania i oceny operacji pt. Utworzenie firmy sprzątającej - 
mikroprzedsiębiorstwa AWERK- na terenie gminy Murów, objętej wnioskiem nr XI/18/18 
złożonym w ramach naboru 11/2018 przez Aurelię  Nowak — na wniosek własny 
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Wyłączona z omawiania i oceny operacji pt. Noclegi na Grzyndzie - świadczenie usług 
noclegowych z innowacyjnym wykorzystaniem zasobów obszaru LGD Stobrawski Zielony 
Szlak, objętej wnioskiem nr XI/20/18 złożonym w ramach naboru 11/2018 przez Marię  
Kania — na wniosek własny. 

Małgorzata Wrzosek - wyłączona z omawiania i oceny operacji pt. Podjęcie działalności 
gospodarczej poprzez uruchomienie firmy w zakresie wypożyczalni sprzętu budowlano-
ogrodniczego w Dąbrówce Dolnej w 2018 roku, objętej wnioskiem XI/6/18 przez Alexandra 
Wrzosek, ze względu na powiązanie rodzinne z wnioskodawcą. 

Marieta Kupka - wyłączona z omawiania i oceny operacji pt. Budowa pola namiotowego 
nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach, objętej wnioskiem nr XII/2/18 złożonym w 
ramach naboru 12/2018 przez Gminę  Popielów, ze względu na okoliczność: relacje 
służbowe z wnioskodawcą. 

Wyłączona z omawiania i oceny operacji pt. Budowa boiska do siatkówki plażowej nad 
zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach, objętej wnioskiem nr XV/4/18 złożonym w 
ramach naboru 15/2018 przez Gminę  Popielów, ze względu na okoliczność: relacje 
służbowe z wnioskodawcą. 

Przewodnicząca Rady p. Joanna Ptaszek zwróciła 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 Członków w trakcie procesów 
omawiania i oceny wniosków. Nie zgłoszono żadnych uwag. 

Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone 
w ramach naboru 10/2018. 

Złożone wnioski: 

X/1/18 SIW-BUD Krzysztof Siwek o nazwie: Wprowadzenie nowych usług do oferty firmy dzięki 
zakupowi koparki gąsienicowej. Wnioskowana kwota pomocy to 146000.00 zł. 

X/2/18 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "BOCIAN" S.C. GRZEGORZ PTAK 
I JADWIGA CHLUDZIŃSKA-PTAK o nazwie: Modernizacja zakładu przetwórstwa mięsnego 
poprzez zakup nowoczesnych urządzeń. Wnioskowana kwota pomocy to 70000.00 zł. 

X/3/18 Manfred Gandyra o nazwie: Wprowadzenie zmian technologicznych w przedsiębiorstwie 
szansą  na zwiększenie konkurencyjności firm. Wnioskowana kwota pomocy to 92961.21 zł. 

X/4/18 Mateusz Kociok o nazwie: Rozwój przedsiębiorstwa tartacznego. Wnioskowana kwota 
pomocy to 102750.00 zł. 
X/5/18 DAY SPA SALONIK MAGDA M MAGDALENIA I LECH MRÓZ S.C. o nazwie: ZAKUP 
SPRZĘTU DO REALIZACJI NOWYCH USŁUG SALONU KOSMETYCZNEGO - MAGDA M. 
Wnioskowana kwota pomocy to 69000.00 zł. 



STOBRAMKI 
ZIELONY 
SZLAK 

   

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejski...s  

X/6/18 MONIKA FELBEL-TYSZKOWSKA o nazwie: MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE 
W SPECJALISTYCZNY SPRZĘT GABINETUKULISTYCZNEGO "OFTALMED". 
Wnioskowana kwota pomocy to 99000.00 zł. 

X/7/18 Aleksander Trychan o nazwie: Zakup sprzętu i oprogramowań  celem dywersyfikacji 
przedsiębiorstwa "BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. ALEKSANDER TRYCHAN" 
i rozwinięcie oferty usługowej. Wnioskowana kwota pomocy to 25000.00 zł. 

X/8/18 Patryk Blacha o nazwie: Dokończenie budowy zakładu mechaniki pojazdowej oraz zakup 
wyposażania w celu rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskowana kwota pomocy 
to 146000.00 zł. 

X/9/18 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANNA MÓW o nazwie: Rozwój Przedsiębiorstwa 
Handlowo Usługowego Anna Ilów poprzez zakup innowacyjnej maszyny stolarskiej oraz wzrost 
poziomu zatrudnienia. Wnioskowana kwota pomocy to 146000.00 zł. 

X/10/18 Rafał  Kobienia o nazwie: Zakup innowacyjnej maszyny celem rozpoczęcia prowadzenia 
nowej gałęzi usług. Wnioskowana kwota pomocy to 146000.00 zł. 

X/11/18 Pawłowski Robert PPUH Robert PAWŁOWSKI o nazwie: Wdrożenie innowacyjnych 
rozwiązań  w obszarze usług prac ziemnych oraz usług rolniczych. Wnioskowana kwota pomocy to 
146000.00 zł. 

X/12/18 Gawroniuk Sebastian o nazwie: Zwiększenie efektywności tartaku poprzez zakup maszyn 
służących do obróbki drewna. Wnioskowana kwota pomocy to 92000.00 zł. 

Ad. 6 b)  

Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone 
w ramach naboru 11/2018. 

Złożone wnioski: 

M/I/18 Damian Piotrowski o nazwie: "Utworzenie działalności zajmującej się  komplesowymi 
usługami brukarskimi, ekostabilizacją  gruntu oraz produkcją  elementów drewnianych". 
Wnioskowana kwota pomocy to 50000.00 zł. 

XI/2/18 Joanna Hofbauer o nazwie: Stworzenie pracowni tortów artystycznych - Joanna Hofbauer 
TorcikArt - na terenie Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak. Wnioskowana kwota 
pomocy to 50000.00 zł. 

M/3/18 Hubert Jacyna o nazwie: Stworzenie działalności gospodarczej zajmującej się  renowacją  
samochodów, przedmiotów, upcyklingiem oraz snycerstwem. Wnioskowana kwota pomocy to 
50000.00 zł. 
M/4/18 Patryk Buchta o nazwie Catering na Stobrawskim Zielonym Szlaku. Wnioskowana kwota 
pomocy to 50000.00 zł. 

M/5/18 Melania Lizoń  o nazwie: Założenie działalności gospodarczej w formie mobilnej firmy 
świadczącej innowacyjne usługi czyszczenia bezwodnego na terenie powiatu opolskiego. 
Wnioskowana kwota pomocy to 50000.00 zł. 
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XI/6/18 Alexander Wrzosek o nazwie: Podjęcie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie 
firmy w zakresie wypożyczalni sprzętu budowlano-ogrodniczego w Dąbrówce Dolnej w 2018 roku. 
Wnioskowana kwota pomocy to 50000.00 zł. 

XI/8/18 Sabina Ratuszny o nazwie: Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez świadczenie 
usług fryzjersko-kosmetycznych - Studio Fryzjersko - kosmetyczne Ratuszny Sabina. 
Wnioskowana kwota pomocy to 50000.00 zł. 

XI/9/18 Robert Warzecha o nazwie: Utworzenie nowej działalności gospodarczej świadczącej 
usługi badania łączeń  spawanych metodą  ultradźwiękową. Wnioskowana kwota pomocy to 
50000.00 zł. 

M/10/18 Grzegorz Jakubowski o nazwie: Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez 
świadczenie usług gastronomicznych. Wnioskowana kwota pomocy to 50000.00 zł. 

M/11/18 Paulina Nowowiejska o nazwie: Utworzenie działalności gospodarczej pn. Okulistyka 
weterynaryjna lek. wet. Paulina Nowowiejska. Wnioskowana kwota pomocy to 50000.00 zł. 

XI/12/18 KRYSTIAN TYSZKOWSKI o nazwie URUCHOMIENIE PRACOWNI OPTYCZNEJ. 
Wnioskowana kwota pomocy to 50000.00 zł. 

M/13/18 Patrycja Ostrowska o nazwie-  Emfi Druk-nadruk personalizowany. Wnioskowana kwota 
pomocy to 50000.00 zł. 

M/14/18 Dominika Rabenda o nazwie: Założenie cukierni w Zieleńcu oferującej domowe wypieki 
i artystyczne torty 3D. Wnioskowana kwota pomocy to 50000.00 zł. 

M/15/18 Damian Turek o nazwie: Rozpoczęcie działalności w zakresie usług geodezyjnych. 
Wnioskowana kwota pomocy to 50000.00 zł. 

M/16/18 Adam Grzegorzewski o nazwie: Pasja - sposobem na własny biznes. Wnioskowana kwota 
pomocy to 50000.00 zł. 

M/17/18 Marek Lytka. o nazwie: DREW-MAR Marek Lytka - podjęcie działalności gospodarczej 
opartej o lokalne zasoby przyrodnicze. Wnioskowana kwota pomocy to 50000.00 zł. 

M/18/18 Aurelia Nowak o nazwie: Utworzenie firmy sprzątającej - milcroprzedsiębiorstwa 
AWERK- na terenie gminy Murów. Wnioskowana kwota pomocy to 50000.00 zł. 

M/19/18 Jakub Włodarczyk o nazwie: Pośredniczenie w obrocie nieruchomościami 
z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Wnioskowana kwota pomocy to 50000.00 zł. 

M/20/18 Maria Kania o nazwie: Noclegi na Grzyndzie - świadczenie usług noclegowych 
z innowacyjnym wykorzystaniem zasobów obszaru LUD Stobrawski Zielony Szlak. Wnioskowana 
kwota pomocy to 50000.00 zł. 

XI/21/18 Witold Włodarczyk o nazwie: Mobilna stacja sprawdzania oraz regeneracji wtryskiwaczy. 
Wnioskowana kwota pomocy to 50000.00 zł. 

Osoby wyłączone z omawiania poszczególnych operacji opuściły salę. 
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Ad. 6 c)  

Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach 
naboru 12/2018. 

Złożone wnioski: 

XII/1/18 Koło Łowieckie "Łoś" w Namysłowie o nazwie: Leśne Centrum Turystyczne - BABATY. 
Wnioskowana kwota pomocy to 70572.00 zł. 

XII/2/18 Gmina Popielów o nazwie: Budowa pola namiotowego nad kąpieliskiem w Nowych 
Siołkowicach. Wnioskowana kwota pomocy to 46102.00 zł  

Osoby wyłączone z omawiania poszczególnych operacji opuściły salę. 

Ad. 6 d)  

Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach 
naboru 13/2018. 

Złożone wnioski: 

XIII/1/18 Mirosław Garack o nazwie: Modernizacja obiektu hotelowego Zamek Bożejów. 
Wnioskowana kwota pomocy to 100000.00 zł. 

Ad. 6 e)  

Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach 
naboru 14/2018. 

Złożone wnioski: 

XIV/1/18 "zajazd pod borem" Tomasz Bitner o nazwie: Rozwój działalności poprzez utworzenie 

miejsc noclegowych w "Zajeździe pod Borem". Wnioskowana kwota pomocy to 300000.00 zł . 

Ad. 6 f)  

Następnie przystąpiono do omawiania operacji, których dotyczyły wnioski złożone w ramach 
naboru 15/2018. 

Złożone wnioski: 

XV/1/18 Ochotnicza Straż  Pożarna w Pokoju o nazwie: Przebudowa i doposażenie świetlicy 
wiejskiej w Pokoju. Wnioskowana kwota pomocy to 258647.00 zł. 

XV/2/18 Gmina Dobrzeń  Wielki o nazwie: Projekt przebudowy części pawilonu szkoleniowego na 
pokoje gościnne dla sportowców w Chróścicach przy ul. Św. Rocha 26. Wnioskowana kwota 
pomocy to 56506.00 zł. 
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XV/3/18 Klub Sportów Konnych Volmar Namysłów o nazwie: Budowa nowoczesnej infrastruktury 
do zajęć  jazdy konnej. Wnioskowana kwota pomocy to 88805.00 zł. 

XV/4/18 Gmina Popielów o nazwie Budowa boiska do siatkówki plażowej nad zbiornikiem 
wodnym w Nowych Siołkowicach. Wnioskowana kwota pomocy to 48464.00 zł. 

XV/5/18 Kółko Rolnicze w Świerczowie o nazwie: Modernizacja infrastruktury niekomercyjnego 
centrum edukacyjno-wypoczynkowego - "Oaza bioróżnorodności Stobrawy" w Świerczowie. 
Wnioskowana kwota pomocy to 88800.00 zł. 

XV/6/18 Klub Jeździecki Okoly o nazwie: WYKONANIE PROFESJONALNEGO PODŁOŻA DO 
JAZDY KONNEJ W HALI KLUBU JEŹDZIECKIEGO OKOLY. Wnioskowana kwota pomocy to 
86697.00 zł. 

XV/7/18 Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju o nazwie: "Pokojowa 
wiata" miejsce spotkań  i integracji. Wnioskowana kwota pomocy to 88805.00 zł  

XV/8/18 STOWARZYSZENIE MUSTANG o nazwie: Szkoła rozwoju osobistego i rekreacji w 
Smarchowicach Małych. Wnioskowana kwota pomocy to 88805.00 zł. 

XV/9/18 GMINNY OŚRODEK KULTURY W LUBSZY o nazwie: MODERNIZACJA I 
WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PIASTOWICACH. Wnioskowana kwota pomocy 
to 56506.00 zł. 

XV/10/18 OCHOTNICZA STRAŻ  POŻARNA W SMARCHOWICACH ŚLĄSKICH o nazwie 
Modernizacja boiska sportowego w Smarchowicach Śląskich. Wnioskowana kwota pomocy to 
58749.00 zł. 

XV/11/18 Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Świerczowie o nazwie: Modernizacja 
boiska sportowo-rekreacyjnego w Miejscu. Wnioskowana kwota pomocy to 73000.00 zł. 

XV/12/18 Namysłowski Ośrodek Kultury o nazwie: Aktywna Świetlica - modernizacja oraz 
aktywizacja miejsc spotkań. Wnioskowana kwota pomocy to 40825.00 zł. 

Osoby wyłączone z omawiania poszczególnych operacji opuściły salę. 

Ad . 7,8 

Przewodnicząca Posiedzenia zwróciła się  do pracowników Biura LGD, o udzielenie informacji nt. 
wniosków złożonych w ramach naborów nr 10/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018, 
które nie zostały złożone zgodnie z ogłoszeniem, tj. w innym miejscu, terminie. Jadwiga Kulczycka 
— Kierownik Biura LGD poinformowała, iż  nie było takich wniosków, wszystkie zostały złożone w 
terminie oraz miejscu wskazanym w ogłoszeniu. 

Jednakże, dnia 03.04.2018 do biura LGD Stobrawski Zielony Szlak wpłynęło pismo p. Adriana 
Michalczyka dot. wycofania wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach naboru 11/2018 
Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej, objętej wnioskiem nr XI/7/18. Ww. pismo 
zostało odczytane przez Kierownika Biura. 
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Ad. 9 

Przewodnicząca Rady p. Joanna Ptaszek dokonała ponownej analizy złożonych przez Członków 
Rady deklaracji bezstronności oraz Księgi Interesów. Następnie wskazała Członków Rady 
podlegających wyłączeniu z omawiania oraz oceny operacji — dot. naboru 10/2018 Zwiększenie 
konkurencyjności firm. Byli nimi: 

Karina Ciszewska - wyłączona z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naboru nr 10/2018 — na własny wniosek. 

Agnieszka Trela - wyłączona z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naboru nr 10/2018 — na własny wniosek. 

Janusz Monasterski - wyłączony z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naboru nr 10/2018 — na własny wniosek. 

Mateusz Hrynczyszyn - wyłączony z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naboru nr 10/2018 — na własny wniosek. 

Przewodnicząca Rady p. Joanna Ptaszek zwróciła 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 Członków w trakcie procesów 
omawiania i oceny wniosków. Nie zgłoszono żadnych uwag. 

Ad. 10 

Po dyskusji dotyczącej w/w operacji, ocenionych przez Członków Rady metodą  elektroniczną, dot. 
naboru 10/2018 sporządzono listę  operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie 
pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru 10/2018 Zwiększenie 
konkurencyjności firm. 

Przeprowadzono głosowanie za przyjęciem sporządzonej listy, w wyniku którego oddano: 

10 głosów za 

O przeciw 

Nikt nie wstrzymał  się  od głosu 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 
- ocenionych w ramach naboru Zwiększenie konkurencyjności firm stanowi Załącznik nr 1 do 
protokołu. 

Przewodnicząca przedstawiła wydruk, który stanowił  podsumowanie omawianych wniosków z 
punktacją  za poszczególne kryteria zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski 
Zielony Szlak. Następnie przygotowała listę  operacji wybranych przez LGD z zaznaczeniem operacji 
mieszczących się  w limicie środków oraz tych poza limitem. Pozycje na liście były ustalane wg ilości 
przyznanych punktów, w przypadku takiej samej ilości punktów decydowała data wpływu wniosku 
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do Biura LGD — zgodnie z Regulaminem Rady. Przewodnicząca ogłosiła, iż  wszystkie operacje 
uzyskały minimalną  liczbę  punktów określoną  w ogłoszeniu o naborze 10/2018. 

Przeprowadzono głosowanie za przyjęciem listy wybranych operacji, w wyniku którego oddano: 

10 głosów za 

O przeciw 

Nikt nie wstrzymał  się  od głosu 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Lista operacji wybranych przez LGD - ocenionych w ramach naboru 10/2018 Zwiększenie 
konkurencyjności firm stanowi Załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad. 11  

Po zakończonym głosowaniu nad przyjęciem listy operacji wybranych przez LGD przystąpiono do 
podjęcia uchwał  w sprawie oceny w/w operacji. Uchwały zostały sporządzone w oparciu o wyniki 
oceny wniosków, które zostały wpisane przez członków Rady do kart oceny operacji. Przyjmując 
poniższe uchwały Członkowie Rady potwierdzali poprawność  dokonanych na podstawie kart oceny 
obliczeń. 

UCHWAŁA nr X/140/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Wprowadzenie nowych usług do oferty firmy dzięki zakupowi koparki 

gąsienicowej objętej wnioskiem nr X/1/18 złożonym przez SIW-BUD Krzysztof Siwek. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr X/141/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Modernizacja zakładu przetwórstwa mięsnego poprzez zakup 
nowoczesnych urządzeń  objętej wnioskiem nr X/2/18 złożonym przez ZAKŁAD 
PRZETWORSTWA MIĘSNEGO "BOCIAN" S.C. GRZEGORZ PTAK I JADWIGA 
CHLUDZIŃSKA-PTAK. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 

zachowane. 

UCHWAŁA nr X/142/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Wprowadzenie zmian technologicznych w przedsiębiorstwie szansą  na 

zwiększenie konkurencyjności firm objętej wnioskiem nr X/3/18 złożonym przez Manfred Gandyra. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr X/143/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Rozwój przedsiębiorstwa tartacznego objętej wnioskiem nr X/4/18 
złożonym przez Mateusz Kociok. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 
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UCHWAŁA nr X/144/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji ZAKUP SPRZĘTU DO REALIZACJI NOWYCH USŁUG SALONU 
KOSMETYCZNEGO - MAGDA M objętej wnioskiem nr X/5/18 złożonym przez DAY SPA 
SALONIK MAGDA M MAGDALENIA I LECH MRÓZ S.C. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr X/145/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE W SPECJALISTYCZNY 
SPRZĘT GABINETUKULISTYCZNEGO "OFTALMED" objętej wnioskiem nr X/6/18 złożonym 
przez MONIKA FELBEL-TYSZKOWSKA 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr X/146/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Zakup sprzętu i oprogramowań  celem dywersyfikacji przedsiębiorstwa 
"BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. ALEKSANDER TRYCHAN" i rozwinięcie oferty 
usługowej objętej wnioskiem nr X/7/18 złożonym przez Aleksander Trychan. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr X/147/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Dokończenie budowy zakładu mechaniki pojazdowej oraz zakup 
wyposażania w celu rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej objętej wnioskiem nr X/8/18 
złożonym przez Patryk Blacha. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr X/148/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Rozwój Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Anna Ilów poprzez 
zakup innowacyjnej maszyny stolarskiej oraz wzrost poziomu zatrudnienia objętej wnioskiem nr 
X/9/18 złożonym przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANNA ILÓW. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr X/149/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Zakup innowacyjnej maszyny celem rozpoczęcia prowadzenia nowej 
gałęzi usług objętej wnioskiem nr X/10/18 złożonym przez Rafał  Kobienia 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr X/I50/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań  w obszarze usług prac ziemnych 
oraz usług rolniczych objętej wnioskiem nr X/11/18 złożonym przez Pawłowski Robert PPUH Robert 
PAWŁOWSKI. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 
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UCHWAŁA nr X/151/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Zwiększenie efektywności tartaku poprzez zakup maszyn służących do 
obróbki drewna objętej wnioskiem nr X/12/18 złożonym przez Gawroniuk Sebastian. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

Ad. 12 

Przewodnicząca Rady p. Joanna Ptaszek dokonała ponownej analizy złożonych przez Członków 
Rady deklaracji bezstronności oraz Księgi Interesów. Następnie wskazała Członków Rady 
podlegających wyłączeniu z omawiania oraz oceny operacji — dot. naboru 11/2018 Wsparcie dla 
podejmowania działalności gospodarczej. Byli nimi: 

Karina Ciszewska - wyłączona z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naboru nr 11/2018 — na własny wniosek. 

Agnieszka Trela - wyłączona z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naboru nr 11/2018 — na własny wniosek. 

Janusz Monasterski - wyłączony z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naboru nr 11/2018 — na własny wniosek. 

Mateusz Hrynczyszyn - wyłączony z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naboru nr 11/2018— na własny wniosek. 

Maria Kania - wyłączona z omawiania i oceny operacji pt. Utworzenie firmy sprzątającej - 
milcroprzedsiębiorstwa AWERK- na terenie gminy Murów, objętej wnioskiem nr XI/18/18 
złożonym w ramach naboru 11/2018 przez Aurelię  Nowak — na wniosek własny. 

Wyłączona z omawiania i oceny operacji pt. Noclegi na Grzyndzie - świadczenie usług 
noclegowych z innowacyjnym wykorzystaniem zasobów obszaru LGD Stobrawski Zielony 
Szlak, objętej wnioskiem nr XI/20/18 złożonym w ramach naboru 11/2018 przez Marię  
Kania — na wniosek własny. 

Małgorzata Wrzosek - wyłączona z omawiania i oceny operacji pt. Podjęcie działalności 
gospodarczej poprzez uruchomienie firmy w zakresie wypożyczalni sprzętu budowlano-
ogrodniczego w Dąbrówce Dolnej w 2018 roku, objętej wnioskiem XI/6/18 przez Alexandra 
Wrzosek, ze względu na powiązanie rodzinne z wnioskodawcą. 

Przewodnicząca Rady p. Joanna Ptaszek zwróciła 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 Członków w trakcie procesów 
omawiania i oceny wniosków. Nie zgłoszono żadnych uwag. 

Ad. 13 



STOBRAWSKI 
ZIELONY 
SZLAK 

*PrNiran,  
RraVela 

W Obwarów 
Wojskich 

r.   Wa 2014,2020 

-Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskkh: Europa inwestująca w obszary wiejski*? 

Po dyskusji dotyczącej w/w operacji, ocenionych przez Członków Rady metodą  elektroniczną, dot. 
naboru 11/2018 sporządzono listę  operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie 
pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru 11/2018 Wsparcie dla podejmowania 
działalności gospodarczej Przeprowadzono głosowanie za przyjęciem sporządzonej listy, w wyniku 
którego oddano: 

10 głosów za 

0 przeciw 

Nikt nie wstrzymał  się  od głosu. 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 
- ocenionych w ramach naboru 11/2018 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej 
stanowi Załącznik nr 3 do protokołu. 

Przewodnicząca przedstawiła wydruk, który stanowi podsumowanie omawianych wniosków z 
punktacją  za poszczególne kryteria zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski 
Zielony Szlak. Następnie po omówieniu w/w operacji, ocenionych przez Członków Rady metodą  
elektroniczną, dot. naboru 11/2018 sporządziła listę  operacji wybranych przez LGD. Pozycje na liście 
były ustalane wg ilości przyznanych punlctów, w przypadku takiej samej ilości punktów decydowała 
data wpływu wniosku do Biura LGD — zgodnie z Regulaminem Rady. Przewodnicząca ogłosiła, że 
nie wszystkie wnioski uzyskały minimalną  liczbę  punktów określonych w ogłoszeniu o naborze nr 
11/2018. 

Następnie przeprowadzono głosowanie za przyjęciem sporządzonej listy w wyniku którego oddano: 

10 głosów za 
0 przeciw 
Nikt nie wstrzymał  się  od głosu 
Quorum i parytety zostały zachowane. 

Lista operacji wybranych przez LGD - ocenionych w ramach naboru 11/2018 Wsparcie dla 
podejmowania działalności gospodarczej stanowi Załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 14 

Po zakończonym głosowaniu nad przyjęciem listy operacji wybranych przez LGD przystąpiono do 
podjęcia uchwał  w sprawie oceny w/w operacji. Uchwały zostały sporządzone w oparciu o wyniki 
oceny wniosków, które zostały wpisane przez członków Rady do kart oceny operacji. Przyjmując 
poniższe uchwały Członkowie Rady potwierdzali poprawność  dokonanych na podstawie kart oceny 
obliczeń. 

UCHWAŁA nr XI/152/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji "Utworzenie działalności zajmującej się  komplesowymi usługami 
brukarskimi, ekostabilizacją  gruntu oraz produkcją  elementów drewnianych" objętej wnioskiem nr 
XI/1/18 złożonym przez Damian Piotrowski. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 
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UCHWAŁA nr XI/153/18 Rady Stowarzyszenia LUD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Stworzenie pracowni tortów artystycznych - Joanna Hofbauer TorcilcArt 
- na terenie Stowarzyszenia LUD Stobrawski Zielony Szlak.objętej wnioskiem nr XI/2/18 złożonym 
przez Joanna Hofbauer. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr M/154/18 Rady Stowarzyszenia LUD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Stworzenie działalności gospodarczej zajmującej się  renowacją  
samochodów, przedmiotów, upcyklingiem oraz snycerstwem objętej wnioskiem nr XI/3/18 
złożonym przez Hubert Jacyna. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr M/155/18 Rady Stowarzyszenia LUD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Catering na Stobrawskim Zielonym Szlaku objętej wnioskiem nr XI/4/18 
złożonym przez Patryk Buchta. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr XI/156/18 Rady Stowarzyszenia LUD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Założenie działalności gospodarczej w formie mobilnej firmy 
świadczącej innowacyjne usługi czyszczenia bezwodnego na terenie powiatu opolskiego objętej 
wnioskiem nr XI/5/18 złożonym przez Melania Lizoń. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr XI/157/18 Rady Stowarzyszenia LUD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Podjęcie działalności gospodarczej poprzez uruchomienie firmy w 
zakresie wypożyczalni sprzętu budowlano-ogrodniczego w Dąbrówce Dolnej w 2018 roku objętej 
wnioskiem nr XI/6/18 złożonym przez Alexander Wrzosek. 

Nad uchwalą  głosowało 9 Członków. Uchwałę  przyjęto 9-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

Pani Malogorzata Wrzosek wyłączyła się  z Elosowania i podczas omawiania oraz oceny nie byk 
obecna na Sali.  

UCHWAŁA nr XI/158/18 Rady Stowarzyszenia LUD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez świadczenie usług 
fryzjersko-kosmetycznych - Studio Fryzjersko - kosmetyczne Ratuszny Sabina objętej wnioskiem nr 
XI/8/18 złożonym przez Ratuszny Sabina. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr XI/159/18 Rady Stowarzyszenia LUD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Utworzenie nowej działalności gospodarczej świadczącej usługi badania 
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łączeń  spawanych metodą  ultradźwiękową  objętej wnioskiem nr XI/9/18 złożonym przez Robert 
Warzecha. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr M/160/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07 04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez świadczenie usług 
gastronomicznych objętej wnioskiem nr XI/10/18 złożonym przez Grzegorz Jakubowski. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr M/161/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Utworzenie działalności gospodarczej pn. Okulistyka weterynaryjna lek. 
wet. Paulina Nowowiejska objętej wnioskiem nr XI/11/18 złożonym przez Paulina Nowowiejska. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr M/162/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji URUCHOMIENIE PRACOWNI OPTYCZNEJ objętej wnioskiem nr 
XI/12/18 złożonym przez KRYSTIAN TYSZKOWSKI. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr M/163/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Emfi Druk-nadruk personalizowany objętej wnioskiem nr XI/13/18 
złożonym przez Patrycja Ostrowska. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr M/164/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Założenie cukierni w Zieleńcu oferującej domowe wypieki i artystyczne 
torty 3D objętej wnioskiem nr XI/14/18 złożonym przez Dominika Rabenda. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr XI/165/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Rozpoczęcie działalności w zakresie usług geodezyjnych objętej 
wnioskiem nr XI/15/18 złożonym przez Damian Turek. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr XI/166/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Pasja - sposobem na własny biznes objętej wnioskiem nr XI/16/18 
złożonym przez Adam Grzegorzewski. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 



STOBRAWSKI 
ZIELONY 
SZLAK 

  

„Etiropejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wlejsId1 

UCHWAŁA nr XI/167/18 Rady Stowarzyszenia LUD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji DREW-MAR Marek Lytka - podjęcie działalności gospodarczej opartej 
o lokalne zasoby przyrodnicze objętej wnioskiem nr XI/17/18 złożonym przez Marek Lytka. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr M/168/18 Rady Stowarzyszenia LUD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Utworzenie firmy sprzątającej - milcroprzedsiębiorstwa AWERK- na 
terenie gminy Murów objętej wnioskiem nr XI/18/18 złożonym przez Aurelia Nowak. 

Nad uchwałą  głosowało 9 Członków. Uchwałę  przyjęto 9-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

Pani Maria Kania wyłączyła się  z glosowania i podczas omawiania oraz oceny nie była obecna 
na Sali 

UCHWAŁA nr XI/169/18 Rady Stowarzyszenia LUD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Pośredniczenie w obrocie nieruchomościami z zastosowaniem 
nowoczesnych technologii objętej wnioskiem nr XI/19/18 złożonym przez Jakub Włodarczyk. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr M/170/18 Rady Stowarzyszenia LUD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Noclegi na Grzyndzie - świadczenie usług noclegowych z innowacyjnym 
wykorzystaniem zasobów obszaru LUD Stobrawski Zielony Szlak objętej wnioskiem nr XI/20/18 
złożonym przez Maria Kania. 

Nad uchwałą  głosowało 9 Członków. Uchwałę  przyjęto 9-oma glosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

Pani Maria Kania wyłączyła się  z głosowania i podczas omawiania oraz oceny nie była obecna 
na Sali 

UCHWAŁA nr XI/171/18 Rady Stowarzyszenia LUD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Mobilna stacja sprawdzania oraz regeneracji wtryskiwaczy objętej 
wnioskiem nr XI/21/18 złożonym przez Witold Włodarczyk. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

Ad. 15  

Przewodnicząca dokonała ponownej analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji 
bezstronności oraz przedstawionej księgi interesów. Następnie wskazała Członków Rady 
podlegających wyłączeniu z omawiania oraz oceny operacji — dot. naboru 12/2018 Niekomercyjne 
obiekty infrastruktury. Byli nimi: 
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Karina Ciszewska - wyłączona z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naboru nr 12/2018 — na własny wniosek. 

Agnieszka Trela - wyłączona z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naboru nr 12/2018 — na własny wniosek. 

Janusz Monasterski - wyłączony z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naboru nr 12/2018 — na własny wniosek. 

Mateusz Hrynczyszyn - wyłączony z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naboru nr 12/2018 — na własny wniosek. 

Marieta Kupka - wyłączona z omawiania i oceny operacji pt. Budowa pola namiotowego 
nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach, objętej wnioskiem nr XII/2/18 złożonym w 
ramach naboru 12/2018 przez Gminę  Popielów, ze względu na okoliczność: relacje 
służbowe z wnioskodawcą. 

Przewodnicząca Rady p. Joanna Ptaszek zwróciła 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 Członków w trakcie procesów 
omawiania i oceny wniosków. Nie zgłoszono żadnych uwag. 

Ad. 16 

Po dyskusji dotyczącej w/w operacji, ocenionych przez Członków Rady metodą  elektroniczną, dot. 
naboru 12/2018 sporządzono listę  operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie 
pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru 12/2018 Niekomercyjne obiekty 
infrastruktury. 

Przeprowadzono głosowanie za przyjęciem sporządzonej listy, w wyniku którego oddano: 

10 głosów za 

0 przeciw 

Nikt nie wstrzymał  się  od głosu 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 
- ocenionych w ramach naboru 12/2018 Niekomercyjne obiekty infrastruktury stanowi Zalącznik nr 
5 do protokołu. 

Przewodnicząca przedstawiła wydruk, który stanowi podsumowanie omawianych wniosków 
z punktacją  za poszczególne kryteria zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski 
Zielony Szlak. Następnie sporządziła listę  operacji wybranych przez LGD. Pozycje na liście były 
ustalane wg ilości przyznanych punktów, w przypadku takiej samej ilości punktów decydowała data 
wpływu wniosku do Biura LGD — zgodnie z Regulaminem Rady. Przewodnicząca ogłosiła, że 
wszystkie wnioski uzyskały minimalną  liczbę  punktów określonych w ogłoszeniu o naborze nr 
12/2018. 

Następnie przeprowadzono głosowanie za przyjęciem sporządzonej listy w wyniku którego oddano: 
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10 głosów za 
O przeciw 
Nikt nie wstrzymał  się  od głosu 
Quorum i parytety zostały zachowane. 

Lista operacji wybranych przez LGD - ocenionych w ramach naboru 12/2018 Niekomercyjne obiekty 
infrastruktury stanowi Załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad. 17 

UCHWAŁA nr XII/172/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Leśne Centrum Turystyczne — BABATY objętej wnioskiem nr XII/1/18 
złożonym przez Koło Łowieckie "Łoś" w Namysłowie 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr XII/173/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Budowa pola namiotowego nad kąpieliskiem w Nowych Siołkowicach 
objętej wnioskiem nr XII/2/18 złożonym przez Gmina Popielów. 

Nad uchwalą  głosowało 9 Członków. Uchwałę  przyjęto 9-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

Pani Marieta Kupka wyłączyła się  z 2losowania i podczas omawiania oraz oceny nie była obecne 
na Sali.  

Ad. 18 

Przewodnicząca dokonała ponownej analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji 
bezstronności oraz przedstawionej księgi interesów. Następnie wskazała Członków Rady 
podlegających wyłączeniu z omawiania oraz oceny operacji — dot. naboru 13/2018 Komercyjne 
usługi lub obiekty infrastruktury. Byli nimi: 

Karina Ciszewska - wyłączona z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naboru nr 13/2018 — na własny wniosek. 

Agnieszka Trela - wyłączona z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naboru nr 13/2018 — na własny wniosek. 

Janusz Monasterski - wyłączony z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naboru nr 13/2018 — na własny wniosek. 

Mateusz Hrynczyszyn - wyłączony z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naboru nr 13/2018 — na własny wniosek. 
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Przewodnicząca Rady p. Joanna Ptaszek zwróciła 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 Członków w trakcie procesów 
omawiania i oceny wniosków. Nie zgłoszono żadnych uwag. 

Ad. 19 

Po dyskusji dotyczącej w/w operacji, ocenionych przez Członków Rady metodą  elektroniczną, dot. 
naboru 13/2018 sporządzono listę  operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie 
pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru 13/2018 Komercyjne usługi lub obiekty 
infrnstruktury. 

Przeprowadzono głosowanie za przyjęciem sporządzonej listy, w wyniku którego oddano: 

10 głosów za 

0 przeciw 

Nikt nie wstrzymał  się  od głosu 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 
- ocenionych w ramach naboru 13/2018 Komercyjne usługi lub obiekty infrastruktury stanowi 
Załącznik nr 7 do protokołu. 

Przewodnicząca przedstawiła wydruk, który stanowi podsumowanie omawianego wniosku 
z punktacją  za poszczególne kryteria zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski 
Zielony Szlak. Następnie sporządziła listę  operacji wybranych przez LGD. Przewodnicząca ogłosiła, 
że złożony wniosek uzyskał  minimalną  liczbę  punktów określonych w ogłoszeniu o naborze nr 
13/2018. 

Następnie przeprowadzono głosowanie za przyjęciem sporządzonej listy w wyniku którego oddano: 

10 głosów za 
0 przeciw 
Nikt nie wstrzymał  się  od głosu 
Quorum i parytety zostały zachowane. 

Lista operacji wybranych przez LGD - ocenionych w ramach naboru 13/2018 Komercyjne usługi lub 
obiekty infrastruktury stanowi Załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad. 20 

UCHWAŁA nr XIII/174/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 
07.04.2018 r. w sprawie oceny operacji Modernizacja obiektu hotelowego Zamek Bożejów objętej 
wnioskiem nr XII/1/18 złożonym przez Mirosław Garack. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 
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Ad 21 

Przewodnicząca dokonała ponownej analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji 
bezstronności oraz przedstawionej księgi interesów. Następnie wskazała Członków Rady 
podlegających wyłączeniu z omawiania oraz oceny operacji — dot. naboru 14/2018 Nowe miejsca 
noclegowe. Byli nimi: 

Karina Ciszewska - wyłączona z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naborów nr 14/2018 — na własny wniosek. 

Agnieszka Trela - wyłączona z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naborów nr 14/2018 — na własny wniosek. 

Janusz Monasterski - wyłączony z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naborów nr 14/2018 — na własny wniosek. 

Mateusz Hrynczyszyn - wyłączony z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naborów nr 10/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018 — na własny 
wniosek. 

Przewodnicząca Rady p. Joanna Ptaszek zwróciła 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 Członków w trakcie procesów 
omawiania i oceny wniosków. Nie zgłoszono żadnych uwag. 

Ad. 22  

Po dyskusji dotyczącej w/w operacji, ocenionych przez Członków Rady metodą  elektroniczną, dot. 
naboru 14/2018 sporządzono listę  operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie 
pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru 14/2018 Nowe miejsca noclegowe. 

Przeprowadzono głosowanie za przyjęciem sporządzonej listy, w wyniku którego oddano: 

10 głosów za 

0 przeciw 

Nikt nie wstrzymał  się  od głosu 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 
- ocenionych w ramach naboru 14/2018 Nowe miejsca noclegowe stanowi Załącznik nr 9 do 
protokołu. 

Przewodnicząca przedstawiła wydruk, który stanowi podsumowanie omawianego wniosku 
z punktacją  za poszczególne kryteria zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski 
Zielony Szlak. Następnie sporządziła listę  operacji wybranych przez LGD. Przewodnicząca ogłosiła, 
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że złożony wniosek uzyskał  minimalną  liczbę  punktów określonych w ogłoszeniu o naborze nr 
14/2018. 

Następnie przeprowadzono głosowanie za przyjęciem sporządzonej listy w wyniku którego oddano: 

10 głosów za 
0 przeciw 
Nikt nie wstrzymał  się  od głosu 
Quorum i parytety zostały zachowane. 

Lista operacji wybranych przez LGD - ocenionych w ramach naboru 14/2018 Nowe miejsca 
noclegowe stanowi Zalącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 23 

UCHWAŁA nr XIV/1175/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 
07.04.2018 r. w sprawie oceny operacji Rozwój działalności poprzez utworzenie miejsc noclegowych 
w "Zajeździe pod Borem" objętej wnioskiem nr XIV/1/18 złożonym przez "zajazd pod borem" 
Tomasz Bitner. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

Ad. 24 

Przewodnicząca dokonała ponownej analizy złożonych przez Członków Rady deklaracji 
bezstronności oraz przedstawionej księgi interesów. Następnie wskazała Członków Rady 
podlegających wyłączeniu z omawiania oraz oceny operacji — dot. naboru 15/2018 Rozwój 
wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc 
spotkań. Byli nimi: 

Karina Ciszewska - wyłączona z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naborów nr 15/2018 — na własny wniosek. 

Agnieszka Trela - wyłączona z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naborów nr 15/2018 — na własny wniosek. 

Janusz Monasterski - wyłączony z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naborów nr 15/2018 — na własny wniosek. 

Mateusz Hrynczyszyn - wyłączony z omawiania i oceny wszystkich operacji złożonych 
w ramach naborów nr 10/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018, 14/2018, 15/2018 — na własny 
wniosek. 

Marieta Kupka - wyłączona z omawiania operacji pt. Budowa boiska do siatkówki plażowej 
nad zbiornikiem wodnym w Nowych Siołkowicach, objętej wnioskiem nr XV/4/18 
złożonym w ramach naboru 15/2018 przez Gminę  Popielów, ze względu na okoliczność: 
relacje służbowe z wnioskodawcą. 
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Przewodnicząca Rady p. Joanna Ptaszek zwróciła 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 Członków w trakcie procesów 
omawiania i oceny wniosków. Nie zgłoszono żadnych uwag. 

Ad. 25 

Po dyskusji dotyczącej w/w operacji, ocenionych przez Członków Rady metodą  elektroniczną, dot. 
naboru 15/2018 ustalono, iż  na niniejszy nabór powinny być  sporządzone dwie osobne listy, w 
związku z tym, że w ogłoszeniu o naborze wniosków ustalono oddzielne limity środków na 
zbudowane/przebudowane obiekty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz kulturalnej z 
koniecznością  utworzenia miejsca pracy oraz bez konieczności utworzenia miejsca pracy. 
Sporządzono listę  operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz 
zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru 15/2018 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań. 

Przeprowadzono głosowanie za przyjęciem sporządzonej listy, w wyniku którego oddano: 

10 głosów za 

0 przeciw 

Nikt nie wstrzymał  się  od głosu 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 
- ocenionych w ramach naboru 15/2018 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań  stanowi Załącznik nr 11 do protokołu. 

Następnie sporządzono listę  operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie 
pomocy oraz zgodnych z LSR - ocenionych w ramach naboru 15/2018 Rozwój wielofunkcyjnej i 
nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań  z koniecznością  
utworzenia miejsca pracy. 

Przeprowadzono głosowanie za przyjęciem sporządzonej listy, w wyniku którego oddano: 

10 głosów za 

0 przeciw 

Nikt nie wstrzymał  się  od głosu 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 
- ocenionych w ramach naboru 15/2018 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury 
sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań  z koniecznością  utworzenia miejsca pracy 
stanowi Załącznik nr 12 do protokołu. 
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Przewodnicząca przedstawiła wydruk, który stanowi podsumowanie omawianych wniosków 
z punktacją  za poszczególne kryteria zgodnie z Regulaminem Rady Stowarzyszenia LUD Stobrawski 
Zielony Szlak. Następnie sporządziła listę  operacji wybranych przez LUD — ocenionych w ramach 
naboru 15/2018 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i 
kulturalnej oraz miejsc spotkań. Pozycje na liście były ustalane wg ilości przyznanych punktów, w 
przypadku takiej samej ilości punktów decydowała data wpływu wniosku do Biura LUD — zgodnie z 
Regulaminem Rady. Przewodnicząca ogłosiła, że nie wszystkie wnioski uzyskały minimalną  liczbę  
punktów określonych w ogłoszeniu o naborze nr 15/2018. 

Przeprowadzono głosowanie za przyjęciem sporządzonej listy w wyniku którego oddano: 

10 głosów za 
0 przeciw 
Nikt nie wstrzymał  się  od głosu 
Quorum i parytety zostały zachowane. 

Lista operacji wybranych przez LUD - ocenionych w ramach naboru 15/2018 Rozwój 
wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc 
spotkań  stanowi Załącznik nr 13 do protokołu. 

Następnie sporządziła listę  operacji wybranych przez LUD LUD — ocenionych w ramach naboru 
15/2018 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej 
oraz miejsc spotkań  z koniecznością  utworzenia miejsca pracy. Pozycje na liście były ustalane wg 
ilości przyznanych punktów, w przypadku takiej samej ilości punktów decydowała data wpływu 
wniosku do Biura LUD — zgodnie z Regulaminem Rady. Przewodnicząca ogłosiła, że wszystkie 
wnioski uzyskały minimalną  liczbę  punktów określonych w ogłoszeniu o naborze nr 15/2018. 

Przeprowadzono głosowanie za przyjęciem sporządzonej listy, w wyniku którego oddano: 

10 głosów za 

0 przeciw 

Nikt nie wstrzymał  się  od głosu 

Quorum i parytety zostały zachowane. 

Lista operacji wybranych przez LUD - ocenionych w ramach naboru 15/2018 Rozwój 
wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc 
spotkań  z koniecznością  utworzenia miejsca pracy stanowi Załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad 26 

UCHWAŁA nr XV/176/18 Rady Stowarzyszenia LUD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w Pokoju objętej 

wnioskiem nr XV/1/18 złożonym przez Ochotnicza Straż  Pożarna w Pokoju. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 

zachowane. 
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UCHWAŁA nr XV/177/18 Rady Stowarzyszenia LUD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Projekt przebudowy części pawilonu szkoleniowego na pokoje gościnne 
dla sportowców w Chróścicach przy ul. Św. Rocha 26 objętej wnioskiem nr XV/2/18 złożonym przez 
Gmina Dobrzeń  Wielki. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr XV/178/18 Rady Stowarzyszenia LUD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Budowa nowoczesnej infrastruktury do zajęć  jazdy konnej objętej 
wnioskiem nr XV/3/18 złożonym przez Klub Sportów Konnych Volmar Namysłów. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr XV/179/18 Rady Stowarzyszenia LUD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Budowa boiska do siatkówki plażowej nad zbiornikiem wodnym w 
Nowych Siołkowicach objętej wnioskiem nr XV/4/18 złożonym przez Gmina Popielów. 

Nad uchwałą  głosowało 9 Członków. Uchwałę  przyjęto 9-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

Pani Marieta Kupka wyłączyła się  z glosowania i podczas omawiania oraz oceny nie byk 
obecna na Sali.  

UCHWAŁA nr XV/180/18 Rady Stowarzyszenia LUD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Modernizacja infrastruktury niekomercyjnego centrum edukacyjno-
wypoczynkowego - "Oaza bioróżnorodności Stobrawy" w Świerczowie objętej wnioskiem nr 
XV/5/18 złożonym przez Kółko Rolnicze w Świerczowie. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr XV/181/18 Rady Stowarzyszenia LUD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji WYKONANIE PROFESJONALNEGO PODŁOŻA DO JAZDY 
KONNEJ W HALI KLUBU JEŹDZIECKIEGO OKOŁY objętej wnioskiem nr XV/6/18 złożonym 
przez Klub Jeździecki Okoły. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr XV/182/18 Rady Stowarzyszenia LUD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji "Pokojowa wiata" miejsce spotkań  i integracji objętej wnioskiem nr 
XV/8/18 złożonym przez Parafia Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Pokoju. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr XV/183/18 Rady Stowarzyszenia LUD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Szkoła rozwoju osobistego i rekreacji w Smarchowicach Małych objętej 
wnioskiem nr XV/8/18 złożonym przez STOWARZYSZENIE MUSTANG. 



STOBRA WSK 
ZIELONY 
SZLit K 

Prt±iraNI 
Ri5ntinyu 
Obszarów 
~kich 

bto 2014,3t2P 

  

„Europejski Fundusz Rotny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europ inwestująca w obszary wiejski? 

 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i 
zachowane. 

parytety zostały 

    

UCHWAŁA nr XV/184/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z 
r. w sprawie oceny operacji MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY 
PIASTOWICACH objętej wnioskiem nr XV/9/18 złożonym przez GMINN 
KULTURY W LUBSZY. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr XV/185/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Modernizacja boiska sportowego w Smarchowicach Śląskich objętej 
wnioskiem nr XV/10/18 złożonym przez OCHOTNICZA STRAŻ  POŻARNA W 
SMARCHOWICACH ŚLĄSKICH. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr XV/186/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Modernizacja boiska sportowo-rekreacyjnego w Miejscuobjętej 
wnioskiem nr XV/11/18 złożonym przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w 
Świerczowie. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

UCHWAŁA nr XV/187/18 Rady Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 07.04.2018 
r. w sprawie oceny operacji Aktywna Świetlica - modernizacja oraz aktywizacja miejsc spotkań  
objętej wnioskiem nr XV/12/18 złożonym przez Namysłowski Ośrodek Kultury. 

Nad uchwałą  głosowało 10 Członków. Uchwałę  przyjęto 10-oma głosami. Quorum i parytety zostały 
zachowane. 

Ad. 27 

Pani Jadwiga Kluczycka - Prezes Zarządu LGD Stobrawski Zielony Szlak przekazała Radzie, że na 
dzień  07.04.2018 r. Zarząd Stowarzyszenia posiada następujące informacje nt. przyznania pomocy 
na operacje, które były przedmiotem wcześniejszego posiedzenia. 

Podpisano trzy umowy z Województwem Opolskim na realizację  projektów grantowych pn.: 
"Promocja obszaru LGD", "Organizacja imprez specyficznych dla LGD" oraz "Oferty spędzania 
wolnego czasu". 

Podpisane zostały również  umowy na realizacje projektów grantowych z beneficjentami. 

Wnioski z pozostałych naborów grantowych są  na etapie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski. 

Ad. 28 

Nie zgłoszono żadnych wniosków oraz zapytań. 

dnia 07.04.2018 
WIEJSKIEJ W 
Y OŚRODEK 
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Ad. 29 

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodnicząca Rady zamknęła posiedzenie 

o godz. 16.00, 07.04.2018 r. 

oda.  
(podpis sekr tarza posiedzenia) 
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