
 
 

PROTOKÓŁ 

POSIEDZENIA KOMITETU 

LOKALNA GRUPA RYBACKA 

,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE ‘’ 

w dniu 18 kwietnia 2012 roku 

 

 W posiedzeniu udział wzięli  członkowie komitetu w/g listy obecności załączonej do 

protokołu. Na posiedzeniu obecnych jest  10 członków komitetu. 

Wobec tego podejmowane uchwały będą ważne. 

Posiedzenie Komitetu otworzył Przewodniczący Komitetu Pan Janusz Margan, który powitał 

wszystkich uczestników spotkania i przedstawił cel obrad. Następnie przewodniczący 

przedstawił porządek obrad: 

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komitetu i przyjęcie zgłoszonych 

poprawek. 

3. Przedstawienie listy wniosków o dofinansowanie. 

4. Złożenie deklaracji bezstronności Członków Komitetu. 

5. podział; na zespoły do oceny formalnej wniosków. 

6. Ocena formalna wniosków zgodnie z Regulaminem Komitetu. 

7. Ogłoszenie oceny formalnej wniosków. 

8. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie oceny formalnej. 

9. Ocena merytoryczna wniosków. 

10. Głosowanie i podjęcie uchwały w sprawie oceny merytorycznej wniosków. 

11. Wolne glosy, wnioski i zapytania. 

12.  Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący Komitetu poddał porządek obrad pod głosowanie: 10 członków komitetu 

głosowało za przyjęciem porządku obrad. 

Protokół z ostatniego posiedzenia Komitetu przedstawił Sekretarz Mirella Pierzakowska. 

Do protokołu nie wniesiono żadnych poprawek. 

Za przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia głosowało 10 członków komitetu. 

Następnie głos zabrał Z-ca Przewodniczącego Komitetu i poinformował zebranych,  

że złożono 5 wnioski o dofinansowanie. Sektor publiczny złożył 2 wnioski oraz sektory 

gospodarczy i społeczny złożyły 3 wnioski. 

1. AKME  Z. Wiśniewski Sp. z  o.o    WD.1.N.II-4/2012  

2. Maria Kloska      WD.1.N.II-5/2012 

3. Kazimierz Dębski     WD.1.N.II-6/2012 

4. Nadleśnictwo Kłodawa    WD.1.P.I-5/2012 

5. Strzelecki Ośrodek Kultury    WD.1.P.I-1/2012 

 

Podjęto Uchwałę Nr 3/67/2012 o powołaniu jednego zespołu do oceny wniosków  

o dofinansowanie w skład zespołu będą wchodzili wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie 

Komitetu. Za podjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

 

1. Pierwszym wnioskiem ocenianym był wniosek AKME  Z. Wiśniewski Sp. z  o.o 

WD.1.N.II-4/2012  



 
 

„Monitoring ośrodka”  

Wydano 10 Deklaracji Poufności i Bezstronności.  

9 członków Komitetu opowiedziało się za oceną operacji.  

Z oceny wycofał się Krzysztof Bartkowiak,  9 członków komitetu opowiedziało się za oceną 

operacji. 

Podjęto Uchwałę Nr 3/68/2012 w sprawie wykluczenia Krzysztofa Bartkowiaka. 

Za wykluczeniem głosowało 9 członków komitetu, 1 osoba się wstrzymała. 

Wydano 9 Kart Oceny Formalnej. 9 członków komitetu uznało, że wniosek spełnia ocenę 

formalną. 

Podjęto Uchwałę Nr 3/69/2012 oceniany wniosek spełnia ocenę formalną, za uchwałą 

głosowało 9 członków komitetu. 

Wydano 9 Kart Zgodności Operacji z Celami LSROR. 9 członków komitetu głosowało za 

uznaniem zgodności operacji z celami LSROR. 

Wydano 9 Kart Oceny Operacji WG Lokalnych Kryteriów Wyboru. OPERACJA uzyskała  

118 : 9 = 13,11 p. 

 

2. Drugim wnioskiem ocenianym był wniosek Marii Kloska WD.1.N.II-5/2012 

„Wzrost jakości i atrakcyjności gospodarstwa rybackiego Rybakówka poprzez 

zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia”. 

Wydano 10 Deklaracji Poufności i Bezstronności.   

10 członków komitetu opowiedziało się za oceną operacji. 

Wydano 10 Kart Oceny Formalnej. 10 członków komitetu uznało, że wniosek spełnia ocenę 

formalną. 

Podjęto Uchwałę Nr 3/70/2012, oceniany wniosek spełnia ocenę formalną za uchwałą 

głosowało 10 członków komitetu. 

Wydano 10 Kart Zgodności Operacji z Celami LSROR. 10 członków komitetu głosowało za 

uznaniem zgodności operacji z celami LSROR. 

Wydano 10 Kart Oceny Operacji WG Lokalnych Kryteriów Wyboru. OPERACJA uzyskała  

163 : 10 = 16,3 p. 

 

3. Trzecim wnioskiem ocenianym był wniosek Kazimierza Dębskiego  

WD.1.N.II-6/2012 

,,Budowa małej infrastruktury turystycznej – krytego kortu tenisowego z infrastrukturą 

towarzysząca w Gościńcu „Wilcze Doły”” 

Wydano 10 Deklaracji Poufności i Bezstronności.   

10 członków komitetu opowiedziało się za oceną operacji. 

Wydano 10 Kart Oceny Formalnej. 10 członków komitetu uznało, że wniosek spełnia ocenę 

formalną. 

Podjęto Uchwałę Nr 3/71/2012, oceniany wniosek spełnia ocenę formalną za uchwałą 

głosowało 10 członków komitetu. 

Wydano 10 Kart Zgodności Operacji z Celami LSROR . 10 członków komitetu głosowało 

za uznaniem zgodności operacji z celami LSROR. 

Wydano 10 Kart Oceny Operacji WG Lokalnych Kryteriów Wyboru. OPERACJA uzyskała  

112 : 10 = 11,20 p. 

 



 
 

4. Czwartym wnioskiem ocenianym był wniosek Nadleśnictwa Kłodawa WD.1.P.I-

5/2012 

„Rewitalizacja zabytkowej powozowni oraz adaptacja budynku na centrum edukacyjno-

konferencyjne dla potrzeb lokalnej społeczności”. 

Wydano 10 Deklaracji Poufności i Bezstronności.   

Wydano 10 Kart Oceny Formalnej. 11 członków komitetu uznało, że wniosek spełnia ocenę 

formalną. 

Podjęto Uchwałę Nr 3/72/2012, oceniany wniosek spełnia ocenę formalną za uchwałą 

głosowało 10 członków komitetu. 

Wydano 10 Kart Zgodności Operacji z Celami LSROR. 10 członków komitetu głosowało za 

uznaniem zgodności operacji z celami LSROR. 

Wydano 10 Kart Oceny Operacji WG Lokalnych Kryteriów Wyboru. OPERACJA uzyskała  

98 : 10 = 9,8 p. 

 

5. Piątym wnioskiem ocenianym był wniosek Strzeleckiego Ośrodka Kultury WD.1.P.I-

1/2012 

,,Majowy Festiwal Rybny 2012” 

Wydano 10 Deklaracji Poufności i Bezstronności.   

10 członków komitetu opowiedziało się za oceną operacji. 

Wydano 10 Kart Oceny Formalnej. 10 członków komitetu uznało, że wniosek spełnia ocenę 

formalną. 

Podjęto Uchwałę Nr 3/73/2012, oceniany wniosek spełnia ocenę formalną za uchwałą 

głosowało 10 członków komitetu. 

Wydano 10 Kart Zgodności Operacji z Celami LSROR. 10 członków komitetu głosowało za 

uznaniem zgodności operacji z celami LSROR. 

Wydano 10 Kart Oceny Operacji WG Lokalnych Kryteriów Wyboru. OPERACJA uzyskała  

59 : 10 = 5,9 p. 

 

Po ocenie wniosków zastępca przewodniczącego poddał pod głosowanie uchwały w sprawie: 

operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/ nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy: 

  
Uchwała nr 3/74/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt:  „Remont systemu melioracyjnego wsi Różanki 

gmina Kłodawa” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

 

 



 
 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Remont systemu melioracyjnego wsi Różanki gmina 

Kłodawa” 

wniosek nr WD.1.N.IV-1/2012, której wnioskodawcą jest Stowarzyszenie „Nasze Różanki” ul. 

Lipowa 4A 66-415 Kłodawa 

NIP: 5993161922 REGON 081023222 
Miejsce działania: Gmina: Kłodawa. 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

12 za 

0  przeciw 

                                                         

§ 2 

 

Wniosek nie podlegał dalszej ocenie 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

Uchwała nr 3/75/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Usunięcie wywróconych i ściętych przez 

bobry drzew z koryta Mierzęckiej Strugi na odcinku 23km od Drawy do torów PKP w 

Dobiegniewie” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Usunięcie wywróconych i ściętych przez bobry 

drzew z koryta Mierzęckiej Strugi na odcinku 23km od Drawy do torów PKP w 

Dobiegniewie” 

wniosek nr WD.1.N.IV-2/2012, której wnioskodawcą jest Tomasz Zawadzki                   

Kubczyce 2 66-520 Dobiegniew 

NIP: 5941017811  
Miejsce działania: Gmina: Dobiegniew 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                          

Wynik głosowania 

10 za 

4  przeciw 

 



 
 

§ 2 

Wniosek nie był dalej oceniany. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

Uchwała nr 3/76/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Stworzenie Centrum zachowania i 

zabezpieczenia obszarów objętych Naturą 2000, w tym obszarów specjalnej ochrony 

ptaków” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Stworzenie Centrum zachowania i 

zabezpieczenia obszarów objętych Naturą 2000, w tym obszarów specjalnej ochrony 

ptaków” 

wniosek nr WD.1.N.IV-3/2012, której wnioskodawcą jest Roman Kawecki; Chocień 1, 74-

304 Nowogródek Pomorski 

NIP: 597-149-57-74  
Miejsce działania: Gmina: Nowogródek Pomorski. 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

14 za 

0  przeciw 

 

§ 2 

 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 9,07 

punktów i zajęła 1 miejsce na liście rankingowej. 

2) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

 

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 467156,11 zł 



 
 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Stworzenie Centrum zachowania i 

zabezpieczenia obszarów objętych Naturą 2000, w tym obszarów specjalnej ochrony 

ptaków” 

 

Wynosi 430409,34 zł 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta. 

 

Uchwała nr 3/77/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Ciąg pieszy i ciąg rowerowy z miejscowości 

Zwierzyn do Przysieki” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Ciąg pieszy i ciąg rowerowy z miejscowości 

Zwierzyn do Przysieki” 

wniosek nr WD.1.P.I-2/2012, której wnioskodawcą jest Gmina Zwierzyn 

NIP: 599 100 80 91 REGON 210966740 
Miejsce działania: Gmina: Zwierzyn. 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

13 za 

0  przeciw 

 

§ 2 

 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 12,08 

punktów i zajęła 1 miejsce na liście rankingowej. 

2) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

 

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 899066,51 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Ciąg pieszy i ciąg rowerowy z miejscowości 

Zwierzyn do Przysieki” 



 
 

Wynosi 550000,00 zł 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/78/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Skwierzyna otwarta na rzekę – 

zagospodarowanie turystyczne brzegu Warty w Skwierzynie wraz z wykonaniem drogi 

dojazdowej” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Skwierzyna otwarta na rzekę – 

zagospodarowanie turystyczne brzegu Warty w Skwierzynie wraz z wykonaniem drogi 

dojazdowej” 

wniosek nr WD.1.P.I-3/2012, której wnioskodawcą jest Gmina Skwierzyna 

NIP: 5960007647 REGON 210966929 
Miejsce działania: Gmina: Skwierzyna. 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

14 za 

0  przeciw 

 

§ 2 

 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 11,36 

punktów i zajęła 2 miejsce na liście rankingowej. 

2) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

  

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 899066,51 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Skwierzyna otwarta na rzekę – 

zagospodarowanie turystyczne brzegu Warty w Skwierzynie wraz z wykonaniem drogi 

dojazdowej” 

 



 
 

Wynosi 300000,00 zł 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/79/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Budowa placu zabaw oraz siłowni 

zewnętrznej w miejscowości Giżyn” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej 

w miejscowości Giżyn” 

wniosek nr WD.1.P.I-4/2012, której wnioskodawcą jest Gmina Nowogródek Pomorski 

NIP: 597-16-44-837 REGON 210966958 
Miejsce działania: Gmina: Nowogródek Pomorski. 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

13 za 

0  przeciw 

 

§ 2 

 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 11,15 

punktów i zajęła 3 miejsce na liście rankingowej. 

2) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

 

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 899066,51 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Budowa placu zabaw oraz siłowni 

zewnętrznej w miejscowości Giżyn” 

 

Wynosi 43032,20 zł 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 



 
 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/80/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Rytm Pojezierza Dobiegniewskiego” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Rytm Pojezierza Dobiegniewskiego” 

wniosek nr WD.1.N.I-1/2012, której wnioskodawcą jest Stanisław Byczkiewicz                   

ul. 11 Listopada 2, 74-320 Barlinek 

NIP: 597-125-43-03 
Miejsce działania: Gminy: Strzelce Kraj., Dobiegniew, Kłodawa, Drezdenko, Nowogródek 

Pomorski, Stare Kurowo, Zwierzyn, Skwierzyna. 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

13 za 

0 przeciw 

1 wstrzymał się 

 

§ 2 

Wniosek nie był dalej oceniany 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/81/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Renowacja wieży kościoła pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 



 
 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Renowacja wieży kościoła pw. Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny” 

wniosek nr WD.1.N.I-7/2012, której wnioskodawcą jest Parafia Rzymskokatolicka                      

pw. św. Józefa, ul. Staszica 6, 66-520 Dobiegniew 

REGON 040075656 
Miejsce działania: Gmina: Dobiegniew. 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

14 za 

0  przeciw 

 

§ 2 

 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 10,50 

punktów i zajęła 3 miejsce na liście rankingowej. 

2) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

  

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 615601,70zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt:  „Renowacja wieży kościoła pw. 

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny” 

 

Wynosi 260000,00 zł 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/82/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Remont kościoła w Licheniu” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Remont kościoła w Licheniu” 



 
 

wniosek nr WD.1.N.I-6/2012, której wnioskodawcą jest Parafia Rzymsko-Katolicka  pw Św. 

Franciszka z Asyżu ul. Ks. S. Wyszyńskiego 2 66-500 Strzelce Kraj. 

NIP: -  REGON: -   
Miejsce działania: Gmina: Strzelce Kraj. 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

13 za 

1  przeciw 

 

§ 2 

 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 7,29 

punktów i zajęła 5 miejsce na liście rankingowej. 

2) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

 

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 615601,70 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Remont kościoła w Licheniu” 

 

Wynosi 48736,35 zł 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/83/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Remont konstrukcji i pokrycia dachu 

kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skwierzynie przy ulicy Plebańskiej 1, działka nr 

10 – obręb nr 3 Skwierzyna” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Remont konstrukcji i pokrycia dachu kościoła 

pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skwierzynie przy ulicy Plebańskiej 1, działka nr 10 – obręb 

nr 3 Skwierzyna” 



 
 

wniosek nr WD.1.N.I-11/2012, której wnioskodawcą jest Parafia Rzymskokatolicka pw Św. 

Mikołaja ul. Plebańska 1 66-440 Skwierzyna 

NIP: 596-154-49-91 REGON: 040075053 
Miejsce działania: Gmina: Skwierzyna. 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

14 za 

0  przeciw 

 

§ 2 

 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 6,93 

punktów i zajęła 7 miejsce na liście rankingowej. 

2) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

  

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 615601,70 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Remont konstrukcji i pokrycia dachu 

kościoła pw. Św. Mikołaja Biskupa w Skwierzynie przy ulicy Plebańskiej 1, działka nr 

10 – obręb nr 3 Skwierzyna” 

 

Wynosi 398289,51 zł 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/84/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Wzmocnienie konkurencyjności regionu 

LGR Pojezierze Dobiegniewskie poprzez budowę budynku szkoleniowego wraz z 

zapleczem i sanitariatami” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Wzmocnienie konkurencyjności regionu LGR 

Pojezierze Dobiegniewskie poprzez budowę budynku szkoleniowego wraz z zapleczem i 

sanitariatami” 



 
 

wniosek nr WD.1.N.I-3/2012, której wnioskodawcą jest PZW Gorzów Wlkp.                           

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28 66-400 Gorzów Wlkp. 

NIP: 599-111-33-85 REGON 011508773 
Miejsce działania: Gmina: Zwierzyn. 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

12 za 

0  przeciw 

 

§ 2 

 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 16,67 

punktów i zajęła 1 miejsce na liście rankingowej. 

2) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

  

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 615601,70 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Wzmocnienie konkurencyjności regionu 

LGR Pojezierze Dobiegniewskie poprzez budowę budynku szkoleniowego wraz z 

zapleczem i sanitariatami” 

 

Wynosi 354450,00 zł 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/85/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Podniebny MIT w Strzelcach Krajeńskich 

szansą na promocję obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Dobiegniewskie” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Podniebny MIT w Strzelcach Krajeńskich 

szansą na promocję obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Dobiegniewskie” 

wniosek nr WD.1.N.I-2/2012, której wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Miłośników Kultury 

Łemkowskiej ul. Wodociągowa 1a 66-500 Strzelce Kraj. 



 
 

REGON 210044331 
Miejsce działania: Gmina: Strzelce Kraj. 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

14 za 

0  przeciw 

 

§ 2 

 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 10 

punktów i zajęła 4 miejsce na liście rankingowej. 

2) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

 

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 615601,70 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt:  „Podniebny MIT w Strzelcach Krajeńskich 

szansą na promocję obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Dobiegniewskie” 

 

Wynosi 73006,00 zł 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/86/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012 r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Modernizacja stołówki ośrodka 

turystyczno-sportowego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Modernizacja stołówki ośrodka turystyczno-

sportowego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin” 

wniosek nr WD.1.N.I-8/2012, której wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu 

im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp., ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp. 

NIP: 599-24-20-801 REGON 210033416 
Miejsce działania: Gmina: Strzelce Kraj. 



 
 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

14 za 

0  przeciw 

 

§ 2 

 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 11,50 

punktów i zajęła 2 miejsce na liście rankingowej. 

2) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

  

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 615601,70 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Modernizacja stołówki ośrodka 

turystyczno-sportowego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin” 

 

Wynosi 74500,00 zł 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/87/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Przebudowa kompleksu boiska 

piłkarskiego wraz z zakupem urządzeń do ich konserwacji w miejscowości Różanki” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Przebudowa kompleksu boiska piłkarskiego 

wraz z zakupem urządzeń do ich konserwacji w miejscowości Różanki” 

wniosek nr WD.1.N.I-5/2012, której wnioskodawcą jest Wielosekcyjny Klub Sportowy 

„Róża” Różanki ul. Wiśniowa 6 66-451 Różanki 

NIP: 599-27-33-523 REGON 211198846 
Miejsce działania: Gmina: Kłodawa  

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 



 
 

7 za 

7  przeciw 

 

§ 2 

 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 7,21 

punktów i zajęła 6 miejsce na liście rankingowej. 

2) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

  

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 615601,70 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Przebudowa kompleksu boiska 

piłkarskiego wraz z zakupem urządzeń do ich konserwacji w miejscowości Różanki” 

 

Wynosi 275096,87 zł 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/88/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Remont pomieszczeń obiektu społeczno-

kulturalnego w Różankach” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Remont pomieszczeń obiektu społeczno-

kulturalnego w Różankach” 

wniosek nr WD.1.N.I-9/2012, której wnioskodawcą jest Stowarzyszenie „Szkolna Rodzina” 

ul. Dębowa 3; 66-415 Różanki 

NIP: 5993157139 REGON 080866823 
Miejsce działania: Gmina: Kłodawa. 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

10 za 

4  przeciw 



 
 

§ 2 

Wniosek nie był dalej oceniany. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/89/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Przez doświadczenie do celu” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Przez doświadczenie do celu” 

wniosek nr WD.1.N.I-10/2012, której wnioskodawcą jest Stowarzyszenie „Szkolna Rodzina” 

ul. Dębowa 3 66-415 Różanki 

NIP: 5993157139 REGON 080866823 
Miejsce działania: Gminy: Kłodawa, Dobiegniew, Strzelce Kraj. 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

11 za 

3  przeciw 

 

§ 2 

 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 6,21 

punktów i zajęła 8 miejsce na liście rankingowej. 

2) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

  

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 615601,70 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Przez doświadczenie do celu” 

 

Wynosi 60804,24 zł 

 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 



 
 

Uchwała nr 3/90/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Integracja młodzieży poprzez koła 

zainteresowań „Dziedzictwo Kulturowe” Gminy Skwierzyna” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Integracja młodzieży poprzez koła 

zainteresowań „Dziedzictwo Kulturowe” Gminy Skwierzyna” 

wniosek nr WD.1.N.I-4/2012, której wnioskodawcą jest Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku 

Harcerstwa Polskiego Hufiec Międzyrzecz ZHP Związek Drużyn Skwierzyna Mickiewicza 1 

66-400 Skwierzyna 

NIP: 929-000-27-49 REGON 080187750 
Miejsce działania: Gmina: Skwierzyna . 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

12 za 

2  przeciw 

 

§ 2 

 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 5,57 

punktów i zajęła 9 miejsce na liście rankingowej. 

2) Operacja jest zgodna z LSROR i nie została wybrana do realizacji – nie osiągnięto 

minimalnej liczby punktów. 

  

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 615601,70 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Integracja młodzieży poprzez koła 

zainteresowań „Dziedzictwo Kulturowe” Gminy Skwierzyna” 

 

Wynosi 20000,00 zł 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

 



 
 

Uchwała nr 3/91/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Nowoczesne usługi estetyczne 

fundamentem rozwoju usług” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Nowoczesne usługi estetyczne fundamentem 

rozwoju usług” 

wniosek nr WD.1.N.III-10/2012, której wnioskodawcą jest Agata Kozak                              

ul. Czerwonego Krzyża 10 66-440 Skwierzyna 

NIP: 596-107-51-48 REGON 080102570 
Miejsce działania: Gminy: Skwierzyna, Drezdenko, Kłodawa, Strzelce Kraj. 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                             

Wynik głosowania 

14 za 

0  przeciw 

 

§ 2 

 

Wniosek nie był dalej oceniany. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/92/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Żywe lekcje historii Pojezierza 

Dobiegniewskiego” 
 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

 



 
 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Żywe lekcje historii Pojezierza 

Dobiegniewskiego” 

wniosek nr WD.1.N.III-11/2012, której wnioskodawcą jest Agnieszka Kuś,  ul. Poznańska 22 

66-440 Skwierzyna 

NIP: 5961204640 REGON: 211196882 
Miejsce działania: Gminy: Skwierzyna, Drezdenko, Kłodawa, Strzelce Kraj. 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

13 za 

1  wstrzymał się 

 

§ 2 

Wniosek nie był dalej oceniany. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/93/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012 r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Budowa budynku warsztatowego wraz 

wyposażeniem oraz placem manewrowym” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Budowa budynku warsztatowego wraz  

wyposażeniem oraz placem manewrowym” 

wniosek nr WD.1.III-20/2012, której wnioskodawcą jest Agnieszka Rzadkiewicz                     

ul. Chwalęcicka 1 66-415 Kłodawa 

NIP: 599-0281-49-48 REGON 211259909 
Miejsce działania: Gmina: Kłodawa. 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

12 za 

2  przeciw 

 

 



 
 

§ 2 

 

Wniosek nie był dalej oceniany. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/94/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012 r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Zakup prasy w celu świadczenia usług na 

terenie województwa lubuskiego” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Zakup prasy w celu świadczenia usług na 

terenie województwa lubuskiego” 

wniosek nr WD.1.N.III-22/2012, której wnioskodawcą jest Agnieszka Rzadkiewicz                      

ul. Chwalęcicka 1 66-415 Kłodawa 

NIP: 599-281-49-48 REGON 211259909 
Miejsce działania: Gmina: Kłodawa 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

14 za 

0  przeciw 

 

§ 2 

Wniosek nie był dalej oceniany. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/95/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18 kwiecień 2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Modernizacja Gospodarstwa 

Agroturystycznego „Dom nad brzegiem jeziora” „ 



 
 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Modernizacja Gospodarstwa Agroturystycznego 

„Dom nad brzegiem jeziora” „ 

wniosek nr WD.1.III-18/2012, której wnioskodawcą jest Aniela Dydo, Władysław Dydo ul. 

Szarych Szeregów 47 66-400  

NIP: 599-13-92-942 REGON 080427495 
Miejsce działania: Gminy: Kłodawa. 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

14 za 

0  przeciw 

 

§ 2 

 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 8,07 

punktów i zajęła 8 miejsce na liście rankingowej. 

2) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

  

                                                             § 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 675668,31 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Modernizacja Gospodarstwa 

Agroturystycznego „Dom nad brzegiem jeziora” „  

 

Wynosi 73968,36 zł 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/96/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Dywersyfikacja działalności 

przedsiębiorstwa poprzez zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń do produkcji i 

pakowania świec” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 



 
 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa 

poprzez zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń do produkcji i pakowania świec” 

wniosek nr WD.1.N.III-27/2012, której wnioskodawcą jest Artur Kozaryn                            

ul. 9 Maja 23 A 66-400 Gorzów Wlkp. 

NIP: 599-23-02-326 REGON 210452633 
Miejsce działania: Gmina: Zwierzyn. 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

12 za 

1  wstrzymał się 

 

§ 2 

 

Wniosek nie był dalej oceniany. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/97/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Rozwój gospodarstwa agroturystycznego 

Barbary i Andrzeja Jurasz w Dobiegniewie poprzez doposażenie miejsca noclegowego” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt: „Rozwój gospodarstwa agroturystycznego 

Barbary i Andrzeja Jurasz w Dobiegniewie poprzez doposażenie miejsca noclegowego” 

wniosek nr WD.1.N.III-13/2012, której wnioskodawcą jest Barbara Jurasz                             

ul. Mickiewicza 6 66-520 Dobiegniew 

NIP: 594 130 55 27 REGON 211254600 
Miejsce działania: Gmina: Dobiegniew. 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 



 
 

14 za 

0 przeciw 

1 wstrzymał się 

 

§ 2 

 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 7,07 

punktów i zajęła 9 miejsce na liście rankingowej. 

2) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

 

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 675668,31 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Rozwój gospodarstwa agroturystycznego 

Barbary i Andrzeja Jurasz w Dobiegniewie poprzez doposażenie miejsca noclegowego” 

 

Wynosi 20258,83 zł 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

                                            Uchwała nr 3/98/2012 

                             Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

                                           „Pojezierze Dobiegniewskie” 

                                                  z dnia 18.04.2012r 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Zakup prasy w celu świadczenia usług na 

terenie województwa lubuskiego oraz sprzedaży wyprodukowanych bal do firmy 

zajmującej się produkcją bio paliw” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Zakup prasy w celu świadczenia usług na 

terenie województwa lubuskiego oraz sprzedaży wyprodukowanych bal do firmy 

zajmującej się produkcją bio paliw” 

wniosek nr WD.1.N.III-21/2012, której wnioskodawcą jest Cezary Kuźmiński                             

ul. Wojcieszycka 35 66-415 Kłodawa 

NIP: 599-255-32-41 REGON 211116127 
Miejsce działania: Gmina: Kłodawa. 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              



 
 

Wynik głosowania 

11 za 

1 przeciw 

1 wstrzymał się 

 

§ 2 

Wniosek nie był dalej oceniany 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/99/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Rozwój usług świadczonych na rzecz 

społeczności zamieszkującej obszar Lokalnej Grupy Rybackiej świadczonych przez 

firmę DARGO Dariusz Bodnar” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Rozwój usług świadczonych na rzecz 

społeczności zamieszkującej obszar Lokalnej Grupy Rybackiej świadczonych przez 

firmę DARGO Dariusz Bodnar”  
Wniosek nr WD.1.III-8/2012, której wnioskodawcą jest Dariusz Bodnar                                

ul. Przemysława II 8 66-500 Strzelce Kraj. 

NIP: 5992349807 REGON: 210618909 
Miejsce działania: Gmina: Strzelce Kraj. 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

11 za 

2  przeciw 

 

§ 2 

 

Wniosek nie był dalej oceniany. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 



 
 

Uchwała nr 3/100/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności 

poprzez dywersyfikację działalności spółki z o.o. „GANDIA” „ 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności 

poprzez dywersyfikację działalności spółki z o.o. „GANDIA” „ wniosek nr WD.1.III-

6/2012, której wnioskodawcą jest GANDIA Sp. z o.o.,  ul. Wyzwolenia 4c 66-500 Strzelce 

Kraj. 

NIP: 782-21-80-635 REGON 639817166 
Miejsce działania: Gmina: Strzelce Kraj. 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

11 za 

2  wstrzymało się 

 

§ 2 

 

Wniosek nie był dalej oceniany. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/101/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Zakup ciągnika rolniczego na rzecz 

rozwoju usług rolniczych dla mieszkańców Pojezierza Dobiegniewskiego” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

 



 
 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Zakup ciągnika rolniczego na rzecz rozwoju 

usług rolniczych dla mieszkańców Pojezierza Dobiegniewskiego” 

wniosek nr WD.1.N.III-3/2012, której wnioskodawcą jest Grzegorz Kuźmiński                        

ul. Chwalęcicka 1 66-415 Kłodawa 

NIP: 599-255-32-35  
Miejsce działania: Gmina: Kłodawa. 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

12 za 

1  wstrzymał się 

 

§ 2 

 

Wniosek nie był dalej oceniany. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/102/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Zakup ładowarki teleskopowej na rzecz 

rozwoju usług rolniczych dla mieszkańców Pojezierza Dobiegniewskiego” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Zakup ładowarki teleskopowej na rzecz rozwoju 

usług rolniczych dla mieszkańców Pojezierza Dobiegniewskiego” 

wniosek nr WD.1.N.III-4/2012, której wnioskodawcą jest Grzegorz Kuźmiński                                      

ul. Chwalęcicka 1 66-415 Kłodawa 

NIP: 599 255 32 35  
Miejsce działania: Gmina: Kłodawa 

Za zgodną/ niezgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

13 za 

0 przeciw 

 

 



 
 

§ 2 

 

Wniosek nie był dalej oceniany. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/103/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18 kwietnia 2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Wodny dom-innowacyjna baza noclegowa 

udostępniania przez firmę IMPORTUS Julita Wojtera dzięki rozwinięciu działalności 

gospodarczej”      

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Wodny dom-innowacyjna baza noclegowa 

udostępniania przez firmę IMPORTUS Julita Wojtera dzięki rozwinięciu działalności 

gospodarczej”      

wniosek nr WD.1.N.III-1/2012, której wnioskodawcą jest Julita Wojtera IMPORTUS ul. 

Podgórna 2, 66-542 Zwierzyn 

NIP: 599 155 09 21 REGON 080488947 
Miejsce działania: Gminy: Strzelce Kraj., Zwierzyn, Drezdenko. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

10 za 

0  przeciw 

 

§ 2 

 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 10,90 

punktów i zajęła 6 miejsce na liście rankingowej. 

2) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

 

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 675668,31 zł 



 
 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Wodny dom-innowacyjna baza noclegowa 

udostępniania przez firmę IMPORTUS Julita Wojtera dzięki rozwinięciu działalności 

gospodarczej”      

 

Wynosi 116 925,11 zł 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/104/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Rozwój firmy poprzez otworzenie bawialni 

„Dziecięcy raj” „ 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Rozwój firmy poprzez otworzenie bawialni 

„Dziecięcy raj” „ 

wniosek nr WD.1.N.III-2/2012, której wnioskodawcą jest Sławomir Błaszczuk ul. Ludowa 1; 

Lipie Góry 66-500 Strzelce Kraj 

NIP: 599-138-90-64 REGON 210957505 
Miejsce działania: Gmina: Strzelce Kraj. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

 

Wynik głosowania 

11 za 

0  przeciw 

 

§ 2 

 

Wniosek nie był dalej oceniany. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

 

 

 



 
 

Uchwała nr 3/105/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Usługi transportowe na rzecz mieszkańców 

„Pojezierza Dobiegniewskiego” „ 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Usługi transportowe na rzecz mieszkańców 

„Pojezierza Dobiegniewskiego” „ 

wniosek nr WD.1.N.III-5/2012, której wnioskodawcą jest PW GORBER TRANS Maciej 

Górko ul. Platynowa 19 66-415 Kłodawa 

NIP: 599-25-01-586 REGON 081022493 
Miejsce działania: Kłodawa. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR. 

Wynik głosowania 

11 za 

0  przeciw 

 

§ 2 

 

Wniosek nie był dalej oceniany. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 
 
 

Uchwała nr 3/106/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012 r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Rozwój systemu sprzedaży produktów 

rybactwa przez gospodarstwo rybackie „Wesołówka” „ 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  



 
 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Rozwój systemu sprzedaży produktów rybactwa 

przez gospodarstwo rybackie „Wesołówka” „ wniosek nr WD.1.III-7/2012, której 

wnioskodawcą jest Stanisław Byczkiewicz ul. 11 Listopada 2; 74-320 Barlinek 

NIP:597-125-43-03 REGON - 
Miejsce działania: Gminy: Strzelce Kraj., Dobiegniew, Nowogródek Pom., Kłodawa 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

11 za 

0  przeciw 

 

§ 2 

 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 15,18 

punktów i zajęła 3 miejsce na liście rankingowej. 

2) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

  

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 675668,31 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Rozwój systemu sprzedaży produktów 

rybactwa przez gospodarstwo rybackie „Wesołówka” „ 

 

Wynosi 47967,48 zł 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/107/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012.r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: ”Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności 

firmy” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

 

 

 



 
 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : ”Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności 

firmy” wniosek nr WD.1.III-9/2012, której wnioskodawcą jest Radosław Kubiak ul. 

Północna 14 66-500 Strzelce Kraj. 

NIP:599-189-24-61 REGON 211200810 
Miejsce działania: Gminy: Strzelce Kraj. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

11 za 

0  przeciw 

 

§ 2 

 

Wniosek nie był dalej oceniany 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/108/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18 kwietnia 2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Pensjonat Hobamet” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Pensjonat Hobamet” 

wniosek nr WD.1.N.III-12/2012, której wnioskodawcą jest HOBAMET Sp. z o.o. 

Goszczanowiec 49, 66-530 Drezdenko 

NIP: 5980005692 REGON 210189986 
Miejsce działania: Gmina: Drezdenko. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                             

Wynik głosowania 

7 za 

4  przeciw 

 

§ 2 

 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 8,09 



 
 

punktów i zajęła 7 miejsce na liście rankingowej. 

2) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

 

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 675668,31 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Pensjonat Hobamet” 

 

Wynosi 61200,00 zł 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/109/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Zakup specjalistycznego urządzenia” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt: „Zakup specjalistycznego urządzenia” 

wniosek nr WD.1.N.III-14/2012, której wnioskodawcą jest Ryszard Przybyszewski Błotno 

23 66-542 Zwierzyn 

NIP: 599-256-67-17 REGON 211169307  
Miejsce działania: Gminy: Zwierzyn 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

11 za 

0  przeciw 

 

§ 2 

 

Wniosek nie był dalej oceniany 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

 



 
 

Uchwała nr 3/110/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012 .r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Zakup specjalistycznego pojazdu do 

transportu i przechowywania ryb żywych” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt: „Zakup specjalistycznego pojazdu do transportu i 

przechowywania ryb żywych” 

 

wniosek nr WD.1.N.III-16/2012, której wnioskodawcą jest Ryszard Jerzyński ul. Wojska 

Polskiego 6; 66-520 Dobiegniew 

NIP: 5941233905 REGON 211080560 
Miejsce działania: Gminy: Dobiegniew. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

 

Wynik głosowania 

10 za 

0 przeciw 

 

§ 2 

 

3) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 16,10 

punktów i zajęła 2 miejsce na liście rankingowej. 

4) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

 

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 675668,31 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Zakup specjalistycznego pojazdu do 

transportu i przechowywania ryb żywych” 

 

Wynosi 48780,48 zł 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 



 
 

Uchwała nr 3/111/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Rozwój przedsiębiorstwa „RENART” 

poprzez wprowadzenie nowej działalności gospodarczej” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Rozwój przedsiębiorstwa „RENART” poprzez 

wprowadzenie nowej działalności gospodarczej” 

wniosek nr WD.1.III-17/2012, której wnioskodawcą jest Mariola Anna Gromadzka ul. 

Władysława Łokietka 2 ;66-520 Dobiegniew 

NIP: 594-128-81-77 REGON 080111504 
Miejsce działania: Gminy: Dobiegniew. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR. 

Wynik głosowania 

3 za 

8  przeciw 

 

§ 2 

 

Wniosek nie został dalej oceniany. 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/112/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Stworzenie bazy turystyczno-

gastronomicznej nad jeziorem Chrapów dla rozwoju działalności firmy Drewgor” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

 



 
 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Stworzenie bazy turystyczno-gastronomicznej 

nad jeziorem Chrapów dla rozwoju działalności firmy Drewgor” 

wniosek nr WD.1.III-19/2012, której wnioskodawcą jest Krzysztof Kaczmarek DREWGOR 

ul. Świerczewskiego 11; 66-540 Stare Kurowo 

NIP: 5951203805 REGON 211106117 
Miejsce działania: Gminy: Dobiegniew. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

8 za 

3  przeciw 

 

§ 2 

 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 12,09 

punktów i zajęła 5 miejsce na liście rankingowej. 

2) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

 

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 675668,31 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Stworzenie bazy turystyczno-

gastronomicznej nad jeziorem Chrapów dla rozwoju działalności firmy Drewgor” 

 

Wynosi 44300,00 zł 

 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/113/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012.r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Rozwój P.H.U AGROIMPEX poprzez 

wprowadzenie nowej działalności gospodarczej” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 



 
 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Rozwój P.H.U AGROIMPEX poprzez 

wprowadzenie nowej działalności gospodarczej” 

wniosek nr WD.1.N.III-23/2012, której wnioskodawcą jest Piotr Pasieka ul. Słowackiego 9; 

66-520 Dobiegniew 

NIP: 281-002-54-35 REGON 080439681 
Miejsce działania: Gmina: Dobiegniew 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

10 za 

0  przeciw 

 

§ 2 

 

Wniosek nie był dalej oceniany. 

  
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/114/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Utworzenie magazynu do sprzedaży 

bezpośredniej ryb żywych” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Utworzenie magazynu do sprzedaży 

bezpośredniej ryb żywych” 

wniosek nr WD.1.N.III-24/2012, której wnioskodawcą jest Janusz Margan Niegosław49; 66-

530 Drezdenko 

NIP: 5951160757 REGON  
Miejsce działania: Gminy: Niegosław. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR. 

Wynik głosowania 

9 za 

0 przeciw 

 

 

 



 
 

§ 2 

 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 17 

punktów i zajęła 1 miejsce na liście rankingowej. 

2) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

  

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 675668,31 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Utworzenie magazynu do sprzedaży 

bezpośredniej ryb żywych” 

 

Wynosi 75609,75 zł 

 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 
Uchwała nr 3/115/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Profilaktyczne programy zdrowotne – 

profilaktyka raka szyjki macicy, raka piersi, oraz specjalistyczne usługi medyczne w 

zakresie ginekologii i położnictwa dla mieszkańców Pojezierza Dobiegniewskiego” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Profilaktyczne programy zdrowotne – 

profilaktyka raka szyjki macicy, raka piersi, oraz specjalistyczne usługi medyczne w 

zakresie ginekologii i położnictwa dla mieszkańców Pojezierza Dobiegniewskiego” 

wniosek nr WD.1.N.III-25/2012, której wnioskodawcą jest „Katharsis” Sp. z o.o. ul. 30 

Stycznia 15; 66-400 Gorzów Wlkp. 

NIP: 599-30-01-555 REGON 080166706 
Miejsce działania: Gminy: Strzelce Kraj. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

9 za 

1  przeciw 

 



 
 

§ 2 

Wniosek nie był dalej oceniany. 

  
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/116/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012.r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Biuro Rachunkowe” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Biuro Rachunkowe” 

wniosek nr WD.1.N.III-26/2012, której wnioskodawcą jest Renata Mielczarkowska ul. 

Kościuszki 3c; 66-500 Strzelce Kraj. 

NIP: 599-17-73-945 REGON  
Miejsce działania: Gminy: Strzelce Kraj. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR. 

Wynik głosowania 

10 za 

0  przeciw 

 

§ 2 

 

Wniosek nie był dalej oceniany 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/117/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Rozwój usług na rzecz lokalnej 

społeczności” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 



 
 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności” 

wniosek nr WD.1.N.III-28/2012, której wnioskodawcą jest Kazimierz Sokołowski, ul. 

Sportowa 12 66-415 Kłodawa, Tomasz Bicki ul. Brzozowa 19 66-415 Kłodawa 

NIP: 599-174-04-26; 599-155-34-86 REGON 210520837; 210240701 
Miejsce działania: Gminy: Nowogródek Pomorski, Kłodawa, Strzelce Kraj., Dobiegniew, 

Stare Kurowo, Zwierzyn, Drezdenko, Skwierzyna. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

10 za 

0  przeciw 

 

§ 2 

Wniosek nie został dalej oceniany. 

 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 
Uchwała nr 3/118/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Zakup ładowacza teleskopowego MARLO 

28.8 L rocznik 2009” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Zakup ładowacza teleskopowego MARLO 28.8 

L rocznik 2009” 

wniosek nr WD.1.N.III-29/2012, której wnioskodawcą jest ROL-BUD Sp. z o.o. Brzoza 13; 

66-500 Strzelce Kraj. 

NIP: 644-328-56-60 REGON 240363521  
Miejsce działania: Gminy: Strzelce Kraj. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

10 za 



 
 

0  przeciw 

                                                             

§ 2 

Wniosek nie był dalej oceniany. 

 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 
Uchwała nr 3/119/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Budowa budynku noclegowego” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Budowa budynku noclegowego” 

wniosek nr WD.1.N.III-30/2012, której wnioskodawcą jest Hołyński Tomasz, Danków 5A; 

66-500 Strzelce Kraj. 

NIP: 599-236-80-12 REGON 211059234-00040 
Miejsce działania: Gminy: Strzelce Kraj.  

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

10 za 

0  przeciw 

                                                     

§ 2 

Wniosek nie był dalej oceniany. 

 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/120/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Zakup wyposażenia centrum fitness” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 



 
 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Zakup wyposażenia centrum fitness” 

wniosek nr WD.1.N.III-31/2012, której wnioskodawcą jest Katarzyna Nowowiejska, ul. 

Generała Bora Komorowskiego 39, 66-400 Gorzów Wlkp. 

NIP: 599-271-92-04 REGON 211309932 
Miejsce działania: Gminy: Strzelce Kraj. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

10 za 

0  przeciw 

                                                             

§ 2 

Wniosek nie był dalej oceniany. 

 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 
Uchwała nr 3/121/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Rozwinięcie działalności biura 

rachunkowego o usługi mobilne oraz szkolenia na obszarze LGR Pojezierze 

Dobiegniewskie” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Rozwinięcie działalności biura rachunkowego o 

usługi mobilne oraz szkolenia na obszarze LGR Pojezierze Dobiegniewskie” 

wniosek nr WD.1.N.III-32/2012, której wnioskodawcą jest Lidia Mądrawska, ul. Wiejska 21, 

66-530 Drezdenko. 

NIP: 595-133-06-85 REGON 080462008 
Miejsce działania: Gminy: Drezdenko. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

10 za 



 
 

0  przeciw 

 

§ 2 

Wniosek nie był dalej oceniany. 

 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 
 

Uchwała nr 3/122/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Rozwój działalności gospodarczej w 

zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Rozwój działalności gospodarczej w zakresie 

konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli” 

wniosek nr WD.1.N.II-1/2012, której wnioskodawcą jest Marek Tatała ul. Gorzowska 34, 66-

500 Strzelce Kraj 

NIP: 5990111958 REGON 211054484 
Miejsce działania: Strzelce Kraj. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                       

 

 

Wynik głosowania 

9 za 

0 przeciw 

 

§ 2 

 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 15,11. 

punktów i zajęła 4 miejsce na liście rankingowej. 

2) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

  

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 675668,31zł 



 
 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Rozwój działalności gospodarczej w 

zakresie konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli” 

 

Wynosi 57951,00 zł 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 
 

Uchwała nr 3/123/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04./2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Samochód do patrolowania, przewozu ryb i 

łodzi” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Samochód do patrolowania, przewozu ryb i 

łodzi” 

wniosek nr WD.1.N.II-2/2012, której wnioskodawcą jest AKME Z. Wiśniewski Sp. z o.o. 

ul. Wierzbowa 3 ;  50-056 Wrocław 

NIP: 894 25 47 961 REGON 932052596  

Miejsce działania: Drezdenko. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

9 za 

0 przeciw 

1 wstrzymał się 

 

§ 2 

 

5) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 13,44 

punktów i zajęła 3 miejsce na liście rankingowej. 

6) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

 

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 596795,31 zł 



 
 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Samochód do patrolowania, przewozu ryb i 

łodzi” 

 

Wynosi 74430,24 zł 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/124/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Kawiarnia” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Kawiarnia” 

wniosek nr     WD.1.N.II-3/2012,  której wnioskodawcą jest AKME Z. Wiśniewski     Sp. z 

o.o ul. Wierzbowa 3; 50-056 Wrocław 

NIP: 894 25 47 961 REGON 932052596 
Miejsce działania: Gminy: Drezdenko. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR. 

Wynik głosowania 

9 za 

0 przeciw 

1 wstrzymała się 

 

§ 2 

 

7) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 15,22 

punktów i zajęła 2 miejsce na liście rankingowej. 

8) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

  

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 596795,31 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Kawiarnia” 

 

Wynosi 46616,68zł 



 
 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/125/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Monitoring ośrodka” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Monitoring ośrodka” 

wniosek nr       WD.1.N.II-4/2012,   której wnioskodawcą jest AKME Z. Wiśniewski Sp. z 

o.o. ul. Wierzbowa 3   50-056 Wrocław 

NIP: 894 25 47 961 REGON 932052596  
Miejsce działania: Drezdenko. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

9 za 

0 przeciw 

1 wstrzymał się 

 

§ 2 

 

9) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 13,11 

punktów i zajęła 4 miejsce na liście rankingowej. 

10) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

  

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 596795,31 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Monitoring ośrodka” 

 

Wynosi 79200,00 zł 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 



 
 

Uchwała nr 3/126/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Wzrost jakości i atrakcyjności 

gospodarstwa rybackiego Rybakówka poprzez zagospodarowanie terenu i zakup 

wyposażenia” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Wzrost jakości i atrakcyjności gospodarstwa 

rybackiego Rybakówka poprzez zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia” 

wniosek nr WD.1.N.II-5/2012, której wnioskodawcą jest Maria Kloska ul. 

Wojciechowskiego 29; 71-476 Szczecin 

NIP: 851-109-94-98 REGON 812487479 
Miejsce działania: Gminy: Kłodawa. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

9 za 

0  przeciw 

 

§ 2 

 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 16,30 

punktów i zajęła 1 miejsce na liście rankingowej. 

2) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

  

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 596795,31 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Wzrost jakości i atrakcyjności 

gospodarstwa rybackiego Rybakówka poprzez zagospodarowanie terenu i zakup 

wyposażenia” 

 

Wynosi 57058,05 zł 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 



 
 

Uchwała nr 3/127/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04./2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Budowa małej infrastruktury turystycznej 

– krytego kortu tenisowego z infrastrukturą towarzyszącą w Goscińcu „Wilcze Doły” „ 

  

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Budowa małej infrastruktury turystycznej – 

krytego kortu tenisowego z infrastrukturą towarzyszącą w Goscińcu „Wilcze Doły” „ 

wniosek nr WD.1.N.II-6/2012, której wnioskodawcą jest Kazimierz Dębski, Zielątkowo 40; 

66-530 Drezdenko 

NIP: 595-116-10-47 REGON 210392150 
Miejsce działania: Gminy: Drezdenko. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR. 

Wynik głosowania 

10za 

0  przeciw 

 

§ 2 

 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 11,20 

punktów i zajęła 5miejsce na liście rankingowej. 

2) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

  

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 596795,31 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „budowa małej infrastruktury turystycznej 

– krytego kortu tenisowego z infrastrukturą towarzyszącą w Goscińcu „Wilcze Doły” „ 

 

Wynosi 291000,00 zł 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

Uchwała nr 3/128/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 



 
 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Rewitalizacja zabytkowej powozowni oraz 

adaptacja budynku na centrum edukacyjno-konferencyjne dla potrzeb lokalnej 

społeczności” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Rewitalizacja zabytkowej powozowni oraz 

adaptacja budynku na centrum edukacyjno-konferencyjne dla potrzeb lokalnej 

społeczności” 

wniosek nr WD.1.P.I-5/2012, której wnioskodawcą jest Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa, ul. Gorzowska 31; 66-415 Kłodawa 

NIP: 599-000-59-14 REGON 810539166 
Miejsce działania: Gminy: Kłodawa. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

10 za 

0   przeciw 

 

§ 2 

 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 9,8 

punktów i zajęła 4 miejsce na liście rankingowej. 

2) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

 

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 899066,51 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Rewitalizacja zabytkowej powozowni oraz 

adaptacja budynku na centrum edukacyjno-konferencyjne dla potrzeb lokalnej 

społeczności” 

 

Wynosi 200000,00 zł 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

 



 
 

Uchwała nr 3/129/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Majowy Festiwal Rybny 2012” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Majowy Festiwal Rybny 2012” 

wniosek nr WD.1.P.I-1/2012, której wnioskodawcą jest Strzelecki Ośrodek Kultury ul. 

Wojska Polskiego 7, 66-500 Strzelce Kraj 

NIP: 281 006 5239 REGON 080347738 
Miejsce działania: Gminy: Strzelce Kraj. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

Wynik głosowania 

10 za 

0  przeciw 

 

§ 2 

 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 5,9 

punktów i zajęła 5  miejsce na liście rankingowej. 

2) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do 

realizacji ze względu na limit finansowy. 

  

§ 3 

 

Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 899066,51 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Majowy Festiwal Rybny 2012” 

 

Wynosi 44873,77 zł 

 
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Zastępca przewodniczącego stwierdził, że uchwała została przyjęta 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Uchwała nr 3/130/2012 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Pojezierze Dobiegniewskie” 

z dnia 18.04.2012r. 

 

 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Zakup specjalistycznego wyposażenia” 

 

Na podstawie § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze 

Dobiegniewskie” oraz § 23 Regulaminu Komitetu Stowarzyszenia LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie”- ustala się co następuje:  

 

§ 1 

 

W wyniku oceny uznaje się operację pt: „Zakup specjalistycznego wyposażenia” 

wniosek nr WD.1.N.III-15/2012, której wnioskodawcą jest Ryszard Przybyszewski Błotno 

23 66-542 Zwierzyn 

NIP: 599-256-67-17 REGON 211169307   
Miejsce działania: Gminy: Zwierzyn. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

 

 

 

 

Wynik głosowania 

11 za 

0  przeciw 

 

 

 

§ 2 

 

 

Wniosek nie był dalej oceniany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Na tym posiedzenie zakończono dnia 18.04.2012r. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


