
 
 

PROTOKÓŁ 

POSIEDZENIA KOMITETU 

LOKALNA GRUPA RYBACKA 

,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE ‘’ 

                                                      w dniu  12.12.2011r.  

 

 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. 

Obrady Komitetu będzie protokołował Bogumił Kozerski – sekretarz komitetu.  

Posiedzenie Komitetu  otworzył Przewodniczący Komitetu Pan Wiesław Sawicki, który 

powitał wszystkich uczestników spotkania i przedstawił porządek obrad.  

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komitetu. 

4. Przedstawienie rankingu ocenionych wniosków. 

5. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub nie wybrania operacji do 

realizacji w ramach limitu środków. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zamknięcie obrad. 

- do wolnych wniosków zgłoszono zmianę w karcie Ocena Formalna. 

- do wolnych wniosków zgłoszono wniosek w sprawie spotkania integracyjnego. 

Przewodniczący komitetu poddał porządek obrad pod głosowanie – za przyjęciem porządku 

obrad głosowało 10 członków komitetu. 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przedstawił Bogumił Kozerski – sekretarz komitetu. Do 

przedstawionego protokołu nie wnoszono uwag. 

Przewodniczący komitetu poddał protokół pod głosowanie – za przyjęciem protokołu z 

poprzedniego posiedzenia głosowało 10 członków komitetu. 

Przewodniczący komitetu przedstawił ranking ocenianych wniosków: 

Sektor publiczny I: 

1. Gmina Dobiegniew WD.2.P.I-2/2011 Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem 

Wielgie w Dobiegniewie                   693.991,18zł  - 11.00 pkt. 

2. Gmina Kłodawa WD.2.P.I–2/2011 Remont Przedszkola Gminnego w miejscowości 

Wojcieszyce – etap I                          85286,06zł  -  10,83 pkt. 

3. Gminny Ośrodek Kultury ,,Jutrzenka” w Zwierzynie WD.2.P.I-4/2011  Nie święci 

garnki lepią                                           16.600,00zł – 10,62 pkt. 

 

Sektor niepubliczny I : 
1. Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp. WD.2.N.I-9/2011,, 

Wzmocnienie konkurencyjności regionu LGR Pojezierze Dobiegniewskie poprzez 

budowę kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego dostosowanego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.”                                                               279.692,50zł – 17,30pkt 

2. Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp. WD.2.N.I-10/2011,, 

Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności terenu LGR Pojezierze 

Dobiegniewskie poprzez działania promocyjne i szkoleniowe                          



 
 

                                                                                                  123.675,00zł – 14,30pkt. 

3. Krzysztof Dariusz Jaz WD.2.N.I-2/2011 ,, Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności 

turystycznej ośrodka wypoczynkowego CADET,,                   183.741,95zł – 12,00pkt                                                                                 

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Pławinie .  WD.2.N. I -5/2011,, Rewitalizacja wsi Pławin 

poprzez zagospodarowanie terenu na ,,Centrum Sportowej Aktywności”             

                                                                                                   85.000,00zł – 10,58 pkt. 

5. Kazimierz Józef Dębski ’ WD.2.N.I-7/2011,, budowa infrastruktury turystycznej- 

krytego kortu tenisowego ‘’                                                255.780,00zł  -  9,46pkt. 

6. Kazimierz Józef Dębski WD.2.N.I-6/2011,,Budowa małej infrastruktury turystycznej-

domków kempingowych”                                                  361.200,00zł  - 9,23pkt. 

7. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Dobiegniewie ,,Renowacja wieży 

kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny” 256.636,68zł – 6,61 pkt.  

8. Skwierzyński Klub Sportowy,,Pogoń” ,,Piłka nożna w gminie Skwierzyna”   

                                                                                              48.800,00zł – 6,15pkt. 

      9.   Andrzej Świżek WD.2.N.I-1/2011 ,,Nowa infrastruktura turystyczna w Gminie  

            Zwierzyn                                                                            171.279,28zł – 5,77 pkt. 

 
Sektor niepubliczny II: 

1. Robert Tomasz Rossowski WD.2.N.II-1/2011,, Doposażenie obiektu smażalni w 

ramach projektu:,, Restrukturyzacja  i reorientacja działalności łowiska wędkarskiego 

Azyl w Mironicach poprzez inwestycję w obiekt gastronomiczno-rekreacyjny”                                                          

                                                                                               42.224,76 zł – 15,25pkt 

2. AKME Zdzisław Wiśniewski Wrocław  WD.2.N.II-2/2011   ,,Kawiarnia”  

                                                                                                 57.338,52zł – 13,00pkt 

 
Sektor niepubliczny IV: 

1. Polski Związek Wędkarski Okręg w Gorzowie Wlkp. WD 2.N.  IV -4/2011 

,,Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb poprzez zakup 

sprzętu i wyposażenia do walki z kłusownictwem dla Społecznej Straży Rybackiej 

działającej na terenie LGR pojezierze dobiegniewskie            363,450,00zł – 16,50pkt. 

2. Stanisław Byczkiewicz WD  2.N. IV -2 /2011 ,,Wreszcie Pomoc dla środowiska   

                                                                                                  121,951,22zł – 11,54pkt. 

3. Tomasz Zawadzki WD.2.N.IV-1/2011 ,,Oczyszczanie koryta rzeki Mierzęcka Struga o  

długości 23 km”                                                                              176.136,00zł - ------ . 

4. MIKRONATURA ŚRODOWISKO Poznań ,, Rekultywacja Jeziora Wielgie 

innowacyjną metodą probiotyczną”                                             510.000,00zł  - ------- . 

 

Po przedstawieniu rankingu Przewodniczący Komitetu 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 4/108/2011 

                             Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

                                           „Pojezierze Dobiegniewskie” 

                                                  z dnia 12.12.2011r. 

 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad 

jeziorem Wielgie w Dobiegniewie” do realizacji w ramach LSROR 

 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 ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem 

Wielgie w Dobiegniewie” Wniosek nr WD.2.P.I-1/2011, której wnioskodawcą jest Gmina 

Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2,66-520 Dobiegniew 

NIP 594-10-00-845  REGON 210966770 

Miejsce działania: Gmina Dobiegniew 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

                                                  Wynik głosowania 

                                                              12 za 

                                                              0 przeciw 

                                                              § 2 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 11,00 

punktów i zajęła 1 (pierwsze) 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 826.740,03 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad 

jeziorem Wielgie w Dobiegniewie”. 

Wynosi 693.991,18 zł 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
 

Uchwała nr 4/109/2011 

                             Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

                                           „Pojezierze Dobiegniewskie” 

                                                  z dnia 12.12.2011r. 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Remont Przedszkola Gminnego                  w 

miejscowości Wojcieszyce – etap I” do realizacji w ramach LSROR 

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  Przedszkola  Gminnego                     w 

miejscowości Wojcieszyce – etap I” Wniosek nr WD.2.P.I-2/2011, której wnioskodawcą 



 
 

jest Gmina Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa 

NIP: 599-10-11-288 REGON: 210966912 

Miejsce działania: Gmina Kłodawa 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

                                                  Wynik głosowania 

                                                              12 za 

                                                              0 przeciw 

                                                             § 2 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 10,83 

punktów i zajęła 2 (drugie) 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 826.740,03 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Remont Przedszkola Gminnego             w 

miejscowości Wojcieszyce – etap I” 
Wynosi 85.286,06 zł 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
 

Uchwała nr 4/110/2011 

                             Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

                                           „Pojezierze Dobiegniewskie” 

                                                  z dnia 12.12.2011r. 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Nie święci garnki lepią” do realizacji w 

ramach LSROR 

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: : „Nie święci garnki lepią”                              

Wniosek nr WD.2.N.I-4/2011, której wnioskodawcą jest Gminny Ośrodek Kultury 

„Jutrzenka” w Zwierzynie, ul. Wojska Polskiego 6, 66-542 Zwierzyn 

NIP 599-10-09-794  REGON 210002433 

Miejsce działania: Gmina Zwierzyn 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

                                                  Wynik głosowania 

                                                              13 za 

                                                              0 przeciw 

                                                             § 2 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 10,62 

punktów i zajęła 3 (trzecie) 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 826.740,03 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Nie święci garnki lepią”  

Wynosi 16.600,00 zł 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
 
                                            Uchwała nr 4/111/2011 

                             Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

                                           „Pojezierze Dobiegniewskie” 

                                                  z dnia 12.12.2011r. 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Nowa infrastruktura turystyczna                 

w Gminie Zwierzyn”.  
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 : „Nowa infrastruktura turystyczna                 w 

Gminie Zwierzyn”, wniosek nr WD.2.N.I-1/2011, której wnioskodawcą jest Andrzej 

Świżek, ul. Nowa 12, 66-450 Strzelce Krajeńskie 

NIP: 599-108-65-18 REGON 003137751 

Miejsce działania: Gminy: Zwierzyn. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

                                                  Wynik głosowania 

                                                              12 za 

                                                                1  przeciw 

                                                             § 2 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 5,77 

punktów i zajęła 9 (dziewiąte) 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 889.847,61 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Nowa infrastruktura turystyczna                 

w Gminie Zwierzyn”.  
Wynosi 171.279,28 zł 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
 

   Uchwała nr 4/112/2011 

                             Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

                                           „Pojezierze Dobiegniewskie” 

                                                  z dnia 12.12.2011r. 

w sprawie wybrania / nie wybrania operacji pt: „Poprawa konkurencyjności                             

i atrakcyjności turystycznej ośrodka wypoczynkowego CADET” 

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 turystycznej ośrodka wypoczynkowego CADET”, wniosek                  nr 

WD.2.N.I-2/2011,  której wnioskodawcą jest Krzysztof Dariusz Jaz, Długie,                         

ul. Dobiegniewska 22, 66-520 Dobiegniew 

NIP: 599-102-22-40 REGON 812622115 

Miejsce działania: Gminy: Strzelce Krajeńskie. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

                                                  Wynik głosowania 

                                                              13 za 

                                                                0  przeciw 

                                                             § 2 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 12,00 

punktów i zajęła 3 (trzecie) 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 889.847,61 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności 

turystycznej ośrodka wypoczynkowego CADET”. 

Wynosi 183.741,95 zł 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
 
                                            Uchwała nr 4/113/2011 

                             Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

                                           „Pojezierze Dobiegniewskie” 

                                                  z dnia 12.12.2011r. 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Piłka nożna w gminie 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 : „Piłka nożna w gminie Skwierzyna”, wniosek nr 

WD.2.N.I-3/2011, której wnioskodawcą jest Skwierzyński Klub Sportowy ”Pogoń” 

Skwierzyna, Sportowa 1, 66-440 Skwierzyna. 

NIP: 596-15-58-473  REGON 210310614 

Miejsce działania: Gminy: Skwierzyna. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

                                                  Wynik głosowania 

                                                              12  za 

                                                                1  przeciw 



 
 

                                                             § 2 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 6,15 

punktów i zajęła 8 (ósme) 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 889.847,61 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Piłka nożna w gminie Skwierzyna”. 

Wynosi 48.800,00 zł 

Za przyjęciem uchwały głosowało 9 członków komitetu, 1 członek komitetu wstrzymał się od 
głosowania. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
 

Uchwała nr 4/114/2011 

                             Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

                                           „Pojezierze Dobiegniewskie” 

                                                  z dnia 12.12.2011r. 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Rewitalizacja wsi Pławin poprzez 

zagospodarowanie terenu na „Centrum Sportowej Aktywności””. 

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 wsi Pławin poprzez 

zagospodarowanie terenu na „Centrum Sportowej Aktywności””, wniosek                  nr 

WD.2.N.I-5/2011, której wnioskodawcą jest Ochotnicza Straż Pożarna w Pławinie, Pławin, 

66-540 Stare Kurowo  

NIP: 599-26-30-970 REGON 21140401 

Miejsce działania: Gminy: Stare Kurowo. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                             

 

                                                  Wynik głosowania 

                                                              12 za 

                                                                0  przeciw 

                                                             § 2 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 10,58 

punktów i zajęła 4 (czwarte) 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 889.847,61 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Rewitalizacja wsi Pławin poprzez 

zagospodarowanie terenu na „Centrum Sportowej Aktywności””. 

Wynosi 85.000,00 zł 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 



 
 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
 

                                            Uchwała nr 4/115/2011 

                             Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

                                           „Pojezierze Dobiegniewskie” 

                                                  z dnia 12.12.2011r. 

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

– domków kempingowych.”.  
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 – 

domków kempingowych.”, wniosek nr WD.2.N.I-6/2011, której wnioskodawcą jest 

Kazimierz Józef 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 

                                                              13 za 

                                                                0  przeciw 

                                                             § 2 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 9,23 

punktów i zajęła 6 (szóste) 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 889.847,61 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt „Budowa małej infrastruktury turystycznej – 

domków kempingowych.” 

Wynosi 361.200,00 zł 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

 
    Uchwała nr 4/116/2011 

                             Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

                                           „Pojezierze Dobiegniewskie” 

                                                  z dnia 12.12.2011r. 

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

– krytego kortu tenisowego”.  
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” wniosek nr WD.2.N.I-7/2011, której wnioskodawcą jest 

Kazimierz Józef 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 

                                                              13 za 

                                                                0  przeciw 

                                                             § 2 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 9,46 

punktów i zajęła 5 (piąte) 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 889.847,61 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt „Budowa małej infrastruktury turystycznej – 

krytego kortu tenisowego”. 

Wynosi 255.780,00 zł 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
 

                                            Uchwała nr 4/117/2011 

                             Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

                                           „Pojezierze Dobiegniewskie” 

                                                  z dnia 12.12.2011r. 

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.2.N.I-8/2011, której 

wnioskodawcą jest Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa, Staszica 6,                       66-

520 Dobiegniew 

NIP: 594-13-48-689  REGON 040075656 

Miejsce działania: Gminy: Dobiegniew. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

                                                  Wynik głosowania 

                                                              13 za 

                                                                0  przeciw 

                                                             § 2 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 6,61 

punktów i zajęła 7 (siódme) 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 889.847,61 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt „Renowacja wieży kościoła pod wezwaniem                         

Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny”. 

Wynosi 256.636,68 zł 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
 

                                            Uchwała nr 4/118/2011 

                             Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

                                           „Pojezierze Dobiegniewskie” 

                                                  z dnia 12.12.2011r. 

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

LGR Pojezierze Dobiegniewskie poprzez budowę kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego 

dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych”.  
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 kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego 

dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych”, wniosek nr WD.2.N.I-9/2011, której 

wnioskodawcą jest  Polski Związek Wędkarski Okręg             w Gorzowie Wlkp. Ul. Kard. 

Wyszyńskiego 28/30, 66-400 Gorzów Wlkp. 

NIP: 599-111-33-85 REGON 011508773 

Miejsce działania: Gminy: Zwierzyn. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

                                                  Wynik głosowania 

                                                              10  za 

                                                                0  przeciw 

                                                             § 2 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 17,30 

punktów i zajęła 1 (pierwsze) 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 889.847,61 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Wzmocnienie konkurencyjności regionu 

LGR Pojezierze Dobiegniewskie poprzez budowę kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego 

dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych”. 

Wynosi 279.692,50 zł 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 



 
 

 

Uchwała nr 4/118/2011 

                             Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

                                           „Pojezierze Dobiegniewskie” 

                                                  z dnia 12.12.2011r. 

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

LGR Pojezierze Dobiegniewskie poprzez budowę kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego 

dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych”.  
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 kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego 

dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych”, wniosek nr WD.2.N.I-9/2011, której 

wnioskodawcą jest  Polski Związek Wędkarski Okręg             w Gorzowie Wlkp. Ul. Kard. 

Wyszyńskiego 28/30, 66-400 Gorzów Wlkp. 

NIP: 599-111-33-85 REGON 011508773 

Miejsce działania: Gminy: Zwierzyn. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

                                                  Wynik głosowania 

                                                              10  za 

                                                                0  przeciw 

                                                             § 2 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 17,30 

punktów i zajęła 1 (pierwsze) 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 889.847,61 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Wzmocnienie konkurencyjności regionu 

LGR Pojezierze Dobiegniewskie poprzez budowę kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego 

dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych”. 

Wynosi 279.692,50 zł 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
 

Uchwała nr 4/119/2011 

                             Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

                                           „Pojezierze Dobiegniewskie” 

                                                  z dnia 12.12.2011r. 

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

atrakcyjności terenu LGR Pojezierze Dobiegniewskie poprzez działania promocyjne i 

szkoleniowe”.  
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           i 

atrakcyjności terenu LGR Pojezierze Dobiegniewskie poprzez działania promocyjne i 

szkoleniowe”, wniosek nr WD.2.N.I-10/2011, której wnioskodawcą jest  Polski Związek 

Wędkarski Okręg  w Gorzowie Wlkp. ul. Kard. Wyszyńskiego 28/30, 66-400 Gorzów Wlkp. 

NIP: 599-111-33-85 REGON 011508773 

Miejsce działania: Gminy: Dobiegniew, Drezdenko, Kłodawa, Nowogródek Pomorski, 

Skwierzyna, Zwierzyn, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

                                                  Wynik głosowania 

                                                              10  za 

                                                                0  przeciw 

                                                             § 2 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 14,30 

punktów i zajęła 2 (drugie) 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 889.847,61 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Wzmocnienie konkurencyjności                   

i atrakcyjności terenu LGR Pojezierze Dobiegniewskie poprzez działania promocyjne i 

szkoleniowe”.  
Wynosi 123.675,00 zł 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
 

                                        Uchwała nr 4/120/2011 

                             Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

                                           „Pojezierze Dobiegniewskie” 

                                                  z dnia 12.12.2011r. 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Doposażenie obiektu smażalni w ramach 

projektu: „Restrukturyzacja  i reorientacja działalności łowiska wędkarskiego Azyl w 

Mironicach poprzez inwestycję w obiekt gastronomiczno-rekreacyjny”” do realizacji w 

ramach LSROR 

 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: „Doposażenie obiektu smażalni w ramach 

projektu: „Restrukturyzacja  i reorientacja działalności łowiska wędkarskiego Azyl w 

Mironicach poprzez inwestycję w obiekt gastronomiczno-rekreacyjny””, wniosek nr 

WD.2.N.II-1/2011, której wnioskodawcą jest Robert Tomasz Rossowski ul. Kilińskiego 5, 

66-400 Gorzów Wlkp. 



 
 

NIP: 599-101-77-30  

Miejsce działania: Gmina Kłodawa 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

                                                  Wynik głosowania 

                                                              12 za 

                                                              0 przeciw 

                                                             § 2 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 15,25 

punktów i zajęła 1 (pierwsze) 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 42.224,76 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: : „Doposażenie obiektu smażalni w ramach 

projektu: „Restrukturyzacja  i reorientacja działalności łowiska wędkarskiego Azyl w 

Mironicach poprzez inwestycję w obiekt gastronomiczno-rekreacyjny”” 

Wynosi 42.224,76 zł 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
 

Uchwała nr 4/121/2011 

                             Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

                                           „Pojezierze Dobiegniewskie” 

                                                  z dnia 12.12.2011r. 

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.2.N.II-2/2011, której wnioskodawcą jest AKME Zdzisław 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 

                                                              12 za 

                                                                0  przeciw 

                                                             § 2 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 13,00 

punktów i zajęła 2 (drugie) 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 42.224,76 zł 



 
 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „KAWIARNIA”.  

 

Wynosi 57.338,52 zł 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
 

                                            Uchwała nr 4/122/2011 

                             Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

                                           „Pojezierze Dobiegniewskie” 

                                                  z dnia 12.12.2011r. 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Oczyszczenie koryta rzeki Mierzęcka 

Struga o długości  23 km”. 

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 : „Oczyszczenie koryta rzeki Mierzęcka Struga o 

długości  23 km”. 

wniosek nr WD.2.N.IV-1/2011, której wnioskodawcą jest Tomasz Zawadzki,               

Kubczyce 2, 66-520 Dobiegniew 

NIP: 594-101-78-11 REGON 210037957 

Miejsce działania: Gminy: Dobiegniew.  

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

                                                  Wynik głosowania 

                                                              5 za 

                                                              8 przeciw 

§ 2 

Wniosek nie podlegał dalszej ocenie. 

                                        

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
 

 

Uchwała nr 4/123/2011 

                             Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

                                           „Pojezierze Dobiegniewskie” 

                                                  z dnia 12.12.2011r. 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Wreszcie POmoc dla środowiska”.  

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 : „Wreszcie POmoc dla środowiska”, wniosek nr 

WD.2.N.IV-2/2011, której wnioskodawcą jest  Stanisław Byczkiewicz,                 ul. 11 

listopada 2/5, 74-320 Barlinek  

NIP: 597-125-43-03 

Miejsce działania: Gminy: Dobiegniew, Kłodawa, Nowogródek Pomorski, Strzelce 

Krajeńskie. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

                                                  Wynik głosowania 

                                                              7  za 

                                                              6  przeciw 

                                                             § 2 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 11,54 

punktów i zajęła 2 (drugie) 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 514.907,43 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Wreszcie POmoc dla środowiska”. 

Wynosi 121.951,22 zł 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 
 

Uchwała nr 4/124/2011 

                             Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

                                           „Pojezierze Dobiegniewskie” 

                                                  z dnia 12.12.2011r. 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „REKULTYWACJA JEZIORA WIELGIE 

INNOWACYJNĄ METODĄ PROBIOTYCZNĄ”. 

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 : „REKULTYWACJA JEZIORA WIELGIE 

INNOWACYJNĄ METODĄ PROBIOTYCZNĄ”, wniosek nr WD.2.N.IV-3/2011, której 

wnioskodawcą jest MIKRONATURA ŚRODOWISKO Spółka z o.o.,                                         

ul. Wachowiaka 8A, 60-861 Poznań 

NIP: 972-12-35-270 REGON 301910841 

Miejsce działania: Gminy: Dobiegniew.  

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

                                                  Wynik głosowania 

                                                              1 za 

                                                              11 przeciw 

§ 2 

Wniosek nie podlegał dalszej ocenie. 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 



 
 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

 

                                            Uchwała nr 4/125/2011 

                             Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

                                           „Pojezierze Dobiegniewskie” 

                                                  z dnia 12.12.2011r. 

w sprawie wybrania/nie wybrania operacji pt: „Zachowanie różnorodności biologicznej i 

chronionych gatunków ryb poprzez zakup sprzętu i wyposażenia do walki z 

kłusownictwem dla Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie 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 : „Zachowanie różnorodności biologicznej i 

chronionych gatunków ryb poprzez zakup sprzętu i wyposażenia do walki z 

kłusownictwem dla Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie LGR Pojezierze 

Dobiegniewskie”, wniosek nr WD.2.N.IV-4/2011, której wnioskodawcą jest  Polski Związek 

Wędkarski Okręg  w Gorzowie Wlkp. ul. Kard. Wyszyńskiego 28/30, 66-400 Gorzów Wlkp. 

NIP: 599-111-33-85 REGON 011508773 

Miejsce działania: Gminy: Dobiegniew, Drezdenko, Kłodawa, Nowogródek Pomorski, 

Skwierzyna, Zwierzyn, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie. 

Za zgodną/ nie zgodną z LSROR.                                                              

                                                  Wynik głosowania 

                                                              10  za 

                                                                0  przeciw 

                                                             § 2 

1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 16,50 

punktów i zajęła 1 (pierwsze) 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 514.907,43 zł 

Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Zachowanie różnorodności biologicznej i 

chronionych gatunków ryb poprzez zakup sprzętu i wyposażenia do walki z 

kłusownictwem dla Społecznej Straży Rybackiej działającej na terenie LGR Pojezierze 

Dobiegniewskie”. 

Wynosi 363.450,00 zł 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

 

W wolnych wnioskach zgłoszono zmianę w Karcie Oceny Formalnej – wykreślić punkt nr 6. 

Podjęto:  

            Uchwałę nr 4/126/2011 

Komitetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  



 
 

          „Pojezierze Dobiegniewskie” 

                 z dnia 12.12.2011r. 

w Karcie Oceny Formalnej skreśla się  punkt  nr 6 . 

 

Za przyjęciem uchwały głosowało 10 członków komitetu. 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

 

W wolnych wnioskach zaproponowano aby zwrócić się do Zarządu LGR „Pojezierze 

Dobiegniewskie” z propozycją zorganizowania spotkania integracyjno – karnawałowego. 

Propozycja została zaakceptowana przez 10 członków komitetu. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretarz Komitetu                                                              Przewodniczący Komitetu 

 

 

 

 

                                                               

 
 
 
 
                                           
 

 
                 


