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PROTOKÓŁ 

z dnia 12.01.2022 r. w Krapkowicach 

  

I część. 

Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny w sprawie oceny przez 

członków Rady Programowej wyników weryfikacji wstępnej wniosków o przyznanie 

pomocy w ramach naboru 15/2021.  

 

II część. 

Posiedzenia Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny w/s wyboru i oceny 

operacji i ustalenia kwoty wsparcia wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 

15/2021. 

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia – stwierdzenie jego prawomocności. 

2. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia – głosowanie.  

3. Wybór Sekretarza – głosowanie. 

4. Część I. Ocena wyników weryfikacji wstępnej wniosków o przyznanie pomocy. 

5. Cześć II. Ocena operacji w tym podpisanie kart oceny, podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji  

i ustalenie kwoty wsparcia operacji. 

6. Wolne wnioski, dyskusja, zakończenie posiedzenia.  

 

1. Przed rozpoczęciem posiedzenia członkowie Rady Programowej wypełnili deklaracje bezstronności  

i poufności oraz wnioski o wyłączenie się z oceny operacji. Stowarzyszenie Kraina św. Anny otrzymało  

w dniu 30.11.2021 r. informacje od pań: Beaty Patoła oraz Marii Feliniak, iż nie będą brały udziału w 

pracach Rady w naborze 15/2021, usprawiedliwiając przyczyny swojej absencji. 

Przewodnicząca Rady Programowej – pani Katarzyna Tomczyk otworzyła posiedzenie,  

a następnie powitała wszystkich członków Rady. Przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady 

Programowej potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Zgodnie z listą obecnych 

członków Rady Programowej uprawnionych do głosowania było 12 osób z 14 osobowego składu 

Rady Programowej. Na podstawie listy obecności pani Przewodnicząca stwierdził, że istnieje 

quorum niezbędne dla podejmowania prawomocnych decyzji. Posiedzenie odbyło się z udziałem 

członka Zarządu pani Ewy Marii Piłat oraz członków Komisji nadzorującej proces wyboru operacji  

w naborze 15/2021 pań: Sandry Koźba i Marii Muc–Łysy. 

 

2. Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia i zwróciła się do członków Rady Programowej  

z pytaniem w/s zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty. W związku z brakiem 
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wniosków odnośnie zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia pani Przewodnicząca poprosiła  

o głosowanie w celu zatwierdzenia zaproponowanego porządku posiedzenia.  

Decyzja została podjęta głosami: za 12 przeciw 0 wstrzymało się         0 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 

3. Następnie przystąpiono do wyboru Sekretarza posiedzenia Rady Programowej. Do funkcji Sekretarza 

zgłosiła się Maria Muc-Łysy. Pani Przewodnicząca poprosiła o przegłosowanie  kandydatury Sekretarza.  

Decyzja została podjęta głosami: za 12 przeciw 0 wstrzymało się         0 

Sekretarzem posiedzenia została jednogłośnie wybrana pani Maria Muc-Łysy. 

 

4. W dalszej części posiedzenia przystąpiono do zatwierdzenia wyników weryfikacji wstępnej 

wniosków po uzupełnianiach złożonych w ramach naboru nr 15/2021, zakres wsparcia: 

„Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących 

operacje w tym zakresie” w ramach przedsięwzięcia VI. Nowa zrównoważona przedsiębiorczość.  

W niżej wskazanych wnioskach wyłączyli się z oceny: 

Cały nabór 15/2021 Feliniak Maria, Patoła Beata,  

15/2021 – 1, Ingeborga Kirsch-Iścińska 

15/2021 – 2, Weronika Lipka-Nossol 

15/2021 – 9, 15/2021-12 Katarzyna Tomczyk 

15/2021 – 16,  Beata Wielgosik 

15/2021 – 10, 15/2021 – 11, 15/2021 – 13,  

15/2021 – 16, 15/2021 – 17, 
Zimerman Adrian 

15/2021 – 18,  Marcin Wycisło 

Pani Maria Muc-Łysy poinformowała obecnych na posiedzeniu członków Rady, iż wszyscy 

wnioskodawcy złożyli uzupełnienia w wyznaczonym przez biuro terminie. Wszystkie wyjaśnienia oraz 

wskazane w uzupełnieniach dokumenty zostały dołączone do wniosków o przyznanie pomocy. 

 

Cześć I. Weryfikacja wstępna. 

Wnioski nr 15/2021 – 1, 15/2021– 2, 15/2021 – 3, 15/2021– 4, 15/2021 – 5, 15/2021 – 6,  

15/2021 – 7, 15/2021 – 8, 15/2021 – 9, 15/2021 – 10, 15/2021 – 11, 15/2021 – 12, 15/2021 – 13,  

15/2021 – 14, 15/2021 – 15, 15/2021 – 16, 15/2021 – 17, 15/2021 – 18, 15/2021 – 19  zostały przez Radę 

Programową uznane za zgodne z: 

1. warunkami ogłoszonego naboru wniosków; 

2. z LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny; 

3. z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 
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W/w wnioski w wyniku przeprowadzonej weryfikacji wstępnej, w tym zgodności operacji z ogłoszonym 

naborem i LSR oraz z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020, przeszły 

weryfikację: pozytywnie i są zgodne z LSR. Informacja o pozytywnym rozpatrzeniu każdej z operacji  

wraz z uzasadnieniem, znajdzie się w uchwałach Rady Programowej podczas II części posiedzenia. 

 

5. Cześć II. Ocena wniosków.  

Po zatwierdzeniu weryfikacji wstępnej Członkowie Rady przystąpili do oceny wniosków naboru 15/2021  

wg. lokalnych kryteriów oceny w systemie ESOW. Ich ocena znajduje odzwierciedlenie w karcie ocen. 

Członkowie Rady wypracowali wspólnie uzasadnienia do przyznanych przez grono Rady punktów  

do poszczególnych kryteriów wyboru operacji. Dokonano wyboru operacji i ustalenia kwoty wsparcia 

wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru nr 15/2021. Wszelkie uzasadnienia  

wraz z przyznaną punktacją i sposobem podjęcia uchwały zawarto w poszczególnych uchwałach  

dla każdego wniosku zgodnie z poniższą tabelą. 

Nr ew. 

wniosku 

Nazwa 

Wnioskodawcy 
Tytuł operacji Nr uchwały 

15/2021-1 Szymon Szulc Utworzenie szkółki nauki jazdy konnej w Pietni. RP/15/2021-1 

15/2021-2 Damian Białas  Utworzenie pracowni projektowej na terenie gminy Walce. RP/15/2021-2 

15/2021-3 Łukasz Dziuk  Autolux Łukasz Dziuk RP/15/2021-3 

15/2021-4 Daniel Gogulski  
Produkcja niestandardowych części i akcesoriów do 

pojazdów. 
RP/15/2021-4 

15/2021-5 Alicja Skibińska  aKuKu Alicja Skibińska RP/15/2021-5 

15/2021-6 Jan Wieczorek  

Stworzenie innowacyjnej mobilnej firmy specjalizującej się 

w myciu oraz czyszczeniu paneli fotowoltaicznych na 

obszarze Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

RP/15/2021-6 

15/2021-7 Jarosław Kogut 
Utworzenie działalności gospodarczej pod nazwą Magic 

Moments 
RP/15/2021-7 

15/2021-8 Sylwia Dworaczek  
Podjęcie działalności w zakresie utworzenia gabinetu 

fizjoterapii i podologii. 
RP/15/2021-8 

15/2021-9 Maciej Konkolewski  
MOBILNA WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW 

ELEKTRYCZNYCH 
RP/15/2021-9 

15/2021-10 Joanna Kresa 

Podejmowanie działalności gospodarczej Your life 

prophylaxis Fizjoprofi - niekonwencjonalny gabinet 

fizjoterapii Joanna Kresa 

RP/15/2021-10 

15/2021-11 Andrzej Gołąbek 
Wykonywanie odwiertów pod studnie głębinowe i pompy 

ciepła 
RP/15/2021-11 
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15/2021-12 Adrian Buchta Wynajem Sprzętu Budowlanego i Ogrodniczego RP/15/2021-12 

15/2021-13 Daniel Stankowski 
Utworzenie wypożyczalni rowerów elektrycznych na 

Górze Świętej Anny. 
RP/15/2021-13 

15/2021-14 Dariusz Kampa  

Utworzenie firmy oferującej usługi piaskowania poprzez 

zakup specjalistycznych maszyn oraz utworzenie nowego 

miejsca pracy.  

RP/15/2021-14 

15/2021-15 Jacek Kampa 

Utworzenie firmy oferującej usługi najmu maszyn 

budowlanych oraz budowy przydomowych zbiorników 

retencyjnych. 

RP/15/2021-15 

15/2021-16 Bartosz Bukowiński Utworzenie mobilnego punktu rozrywki i rekreacji RP/15/2021-16 

15/2021-17 Piotr Kurdyna Poprawa jakości życia poprzez kontrolę stanu powietrza. RP/15/2021-17 

15/2021-18 Renata Polak 
Podjęcie działalności gospodarczej o profilu wypożyczalni 

przyczep kempingowych. 
RP/15/2021-18 

15/2021-19 
Krystyna 

Wieszczeczyńska 
"Zachowaj wspomnienia" RP/15/2021-19 

UCHWAŁA nr RP/15/2021-1 

Nr wniosku: 15/2021-1 

Wnioskodawca: Szymon Szulc 

Tytuł operacji: Utworzenie szkółki nauki jazdy konnej w Pietni. 

Na czas oceny wniosku i głosowania salę opuściła pani Ingeborga Kirsch-Iścińska. 

Rada Programowa przyznała 12 punktów uzasadniając każde kryterium, następnie Sekretarz zapisała 

wypracowane uzasadnienie do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń 

przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały nr RP/15/2021-1, następnie członkowie Rady 

Programowej podpisali karty oceny. 

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęciu uchwały: 

Maria Feliniak, Beata Patoła nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 15/2021.  

Pani Ingeborga Kirsch-Iścińska została wyłączona z oceny wniosku na wniosek własny. W ocenie operacji  

i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 11 członków Rady Programowej z 14 osobowego 

składu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

UCHWAŁA nr RP/15/2021-2 

Nr wniosku: 15/2021-2 

Wnioskodawca: Damian Białas 

Tytuł operacji: Utworzenie pracowni projektowej na terenie gminy Walce. 
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Na czas oceny wniosku i głosowania salę opuściła pani Weronika Lipka-Nossol. 

Rada Programowa przyznała 5 punktów uzasadniając każde kryterium, następnie Sekretarz zapisała 

wypracowane uzasadnienie do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń 

przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały nr RP/15/2021-2, następnie członkowie Rady 

Programowej podpisali karty oceny. 

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęciu uchwały: 

Maria Feliniak, Beata Patoła nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 15/2021.  

Pani Weronika Lipka Nossol została wyłączona z oceny wniosku na wniosek własny. W ocenie operacji  

i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 11 członków Rady Programowej z 14 osobowego 

składu. Uchwała została podjęta jednogłośnie.  

 UCHWAŁA nr RP/15/2021-3 

Nr wniosku: 15/2021-3 

Wnioskodawca: Łukasz Dziuk 

Tytuł operacji: Autolux Łukasz Dziuk. 

Rada Programowa przyznała 8 punktów uzasadniając każde kryterium, następnie Sekretarz zapisała 

wypracowane uzasadnienie do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń 

przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały nr RP/15/2021-3, następnie członkowie Rady 

Programowej podpisali karty oceny. 

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęciu uchwały: 

Maria Feliniak, Beata Patoła nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 15/2021.  

W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 12 członków Rady Programowej  

z 14 osobowego składu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

UCHWAŁA nr RP/15/2021-4 

Nr wniosku: 15/2021-4 

Wnioskodawca: Daniel Gogulski 

Tytuł operacji: Produkcja niestandardowych części i akcesoriów do pojazdów. 

Rada Programowa przyznała 8 punktów uzasadniając każde kryterium, następnie Sekretarz zapisała 

wypracowane uzasadnienie do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń 

przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały nr RP/15/2021-4, następnie członkowie Rady 

Programowej podpisali karty oceny. 

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęciu uchwały: 

Maria Feliniak, Beata Patoła nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 15/2021.  

W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 12 członków Rady Programowej  

z 14 osobowego składu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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UCHWAŁA nr RP/15/2021-5 

Nr wniosku: 15/2021-5 

Wnioskodawca: Alicja Skibińska 

Tytuł operacji: aKuKu Alicja Skibińska. 

Rada Programowa przyznała 13 punktów uzasadniając każde kryterium, następnie Sekretarz zapisała 

wypracowane uzasadnienie do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń 

przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały nr RP/15/2021-5, następnie członkowie Rady 

Programowej podpisali karty oceny. 

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęciu uchwały: 

Maria Feliniak, Beata Patoła nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 15/2021.  

W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 12 członków Rady Programowej  

z 14 osobowego składu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

UCHWAŁA nr RP/15/2021-6 

Nr wniosku: 15/2021-6 

Wnioskodawca: Jan Wieczorek 

Tytuł operacji: 
Stworzenie innowacyjnej mobilnej firmy specjalizującej się w myciu oraz czyszczeniu 

paneli fotowoltaicznych na obszarze Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

Rada Programowa przyznała 7 punktów uzasadniając każde kryterium, następnie Sekretarz zapisała 

wypracowane uzasadnienie do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń 

przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały nr RP/15/2021-6, następnie członkowie Rady 

Programowej podpisali karty oceny. 

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęciu uchwały: 

Maria Feliniak, Beata Patoła nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 15/2021.  

W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 12 członków Rady Programowej  

z 14 osobowego składu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

UCHWAŁA nr RP/15/2021-7 

Nr wniosku: 15/2021-7 

Wnioskodawca: Jarosław Kogut 

Tytuł operacji: Utworzenie działalności gospodarczej pod nazwą Magic Moments 

Rada Programowa przyznała 2 punkty uzasadniając każde kryterium, następnie Sekretarz zapisała 

wypracowane uzasadnienie do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń 

przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały nr RP/15/2021-7, następnie członkowie Rady 

Programowej podpisali karty oceny. 
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Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęciu uchwały: 

Maria Feliniak, Beata Patoła nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 15/2021.  

W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 12 członków Rady Programowej  

z 14 osobowego składu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

UCHWAŁA nr RP/15/2021-8 

Nr wniosku: 15/2021-8 

Wnioskodawca: Sylwia Dworaczek 

Tytuł operacji: Podjęcie działalności w zakresie utworzenia gabinetu fizjoterapii i podologii. 

Rada Programowa przyznała 9 punktów uzasadniając każde kryterium, następnie Sekretarz zapisała 

wypracowane uzasadnienie do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń 

przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały nr RP/15/2021-8, następnie członkowie Rady 

Programowej podpisali karty oceny. 

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęciu uchwały: 

Maria Feliniak, Beata Patoła nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 15/2021.  

W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 12 członków Rady Programowej  

z 14 osobowego składu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

UCHWAŁA nr RP/15/2021-9 

Nr wniosku: 15/2021-9 

Wnioskodawca: Maciej Konkolewski 

Tytuł operacji: MOBILNA WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH. 

Na czas oceny wniosku i głosowania salę opuściła pani Katarzyna Tomczyk. 

Rada Programowa przyznała 9 punktów uzasadniając każde kryterium, następnie Sekretarz zapisała 

wypracowane uzasadnienie do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń 

przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały nr RP/15/2021-9, następnie członkowie Rady 

Programowej podpisali karty oceny. 

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęciu uchwały: 

Maria Feliniak, Beata Patoła nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 15/2021.  

Pani Katarzyna Tomczyk została wyłączona z oceny wniosku na wniosek własny. W ocenie operacji  

i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 11 członków Rady Programowej z 14 osobowego 

składu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

UCHWAŁA nr RP/15/2021-10 

Nr wniosku: 15/2021-10 
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Wnioskodawca: Joanna Kresa 

Tytuł operacji: 
Podejmowanie działalności gospodarczej Your life prophylaxis Fizjoprofi - 

niekonwencjonalny gabinet fizjoterapii Joanna Kresa 

Na czas oceny wniosku i głosowania salę opuścił pan Adrian Zimerman. 

Rada Programowa przyznała 7 punktów uzasadniając każde kryterium, następnie Sekretarz zapisała 

wypracowane uzasadnienie do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń 

przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały nr RP/15/2021-10, następnie członkowie Rady 

Programowej podpisali karty oceny. 

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęciu uchwały: 

Maria Feliniak, Beata Patoła nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 15/2021.  

Pan Adrian Zimerman został wyłączony z oceny wniosku na wniosek własny. W ocenie operacji  

i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 11 członków Rady Programowej z 14 osobowego 

składu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

UCHWAŁA nr RP/15/2021-11 

Nr wniosku: 15/2021-11 

Wnioskodawca: Andrzej Gołąbek 

Tytuł operacji: Wykonywanie odwiertów pod studnie głębinowe i pompy ciepła. 

Na czas oceny wniosku i głosowania salę opuścił pan Adrian Zimerman. 

Rada Programowa przyznała 7 punktów uzasadniając każde kryterium, następnie Sekretarz zapisała 

wypracowane uzasadnienie do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń 

przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały nr RP/15/2021-11, następnie członkowie Rady 

Programowej podpisali karty oceny. 

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęciu uchwały: 

Maria Feliniak, Beata Patoła nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 15/2021.  

Pan Adrian Zimerman został wyłączony z oceny wniosku na wniosek własny. W ocenie operacji  

i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 11 członków Rady Programowej z 14 osobowego 

składu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

UCHWAŁA nr RP/15/2021-12 

Nr wniosku: 15/2021-12 

Wnioskodawca: Adrian Buchta 

Tytuł operacji: Wynajem Sprzętu Budowlanego i Ogrodniczego. 

Na czas oceny wniosku i głosowania salę opuściła pani Katarzyna Tomczyk. 
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Rada Programowa przyznała 5 punktów uzasadniając każde kryterium, następnie Sekretarz zapisała 

wypracowane uzasadnienie do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń 

przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały nr RP/15/2021-12, następnie członkowie Rady 

Programowej podpisali karty oceny. 

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęciu uchwały: 

Maria Feliniak, Beata Patoła nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 15/2021.  

Pani Katarzyna Tomczyk została wyłączona z oceny wniosku na wniosek własny. W ocenie operacji  

i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 11 członków Rady Programowej z 14 osobowego 

składu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

UCHWAŁA nr RP/15/2021-13 

Nr wniosku: 15/2021-13 

Wnioskodawca: Daniel Stankowski 

Tytuł operacji: Utworzenie wypożyczalni rowerów elektrycznych na Górze Świętej Anny. 

Na czas oceny wniosku i głosowania salę opuścił pan Adrian Zimerman. 

Rada Programowa przyznała 11 punktów uzasadniając każde kryterium, następnie Sekretarz zapisała 

wypracowane uzasadnienie do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń 

przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały nr RP/15/2021-13, następnie członkowie Rady 

Programowej podpisali karty oceny. 

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęciu uchwały: 

Maria Feliniak, Beata Patoła nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 15/2021.  

Pan Adrian Zimerman został wyłączony z oceny wniosku na wniosek własny. W ocenie operacji  

i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 11 członków Rady Programowej z 14 osobowego 

składu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

UCHWAŁA nr RP/15/2021-14 

Nr wniosku: 15/2021-14 

Wnioskodawca: Dariusz Kampa 

Tytuł operacji: 
Utworzenie firmy oferującej usługi piaskowania poprzez zakup specjalistycznych maszyn 

oraz utworzenie nowego miejsca pracy. 

Rada Programowa przyznała 5 punktów uzasadniając każde kryterium, następnie Sekretarz zapisała 

wypracowane uzasadnienie do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń 

przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały nr RP/15/2021-14, następnie członkowie Rady 

Programowej podpisali karty oceny. 

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęciu uchwały: 



 
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

 

10 

 

Maria Feliniak, Beata Patoła nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 15/2021.  

W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 12 członków Rady Programowej  

z 14 osobowego składu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

UCHWAŁA nr RP/15/2021-15 

Nr wniosku: 15/2021-15 

Wnioskodawca: Jacek Kampa 

Tytuł operacji: 
Utworzenie firmy oferującej usługi najmu maszyn budowlanych oraz budowy 

przydomowych zbiorników retencyjnych. 

Rada Programowa przyznała 5 punktów uzasadniając każde kryterium, następnie Sekretarz zapisała 

wypracowane uzasadnienie do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń 

przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały nr RP/15/2021-15, następnie członkowie Rady 

Programowej podpisali karty oceny. 

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęciu uchwały: 

Maria Feliniak, Beata Patoła nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 15/2021.  

W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 12 członków Rady Programowej z 

14 osobowego składu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

UCHWAŁA nr RP/15/2021-16 

Nr wniosku: 15/2021-16 

Wnioskodawca: Bartosz Bukowiński 

Tytuł operacji: Utworzenie mobilnego punktu rozrywki i rekreacji 

Na czas oceny wniosku i głosowania salę opuścili pani Beata Wielgosik i pan Adrian Zimerman. 

Rada Programowa przyznała 11 punktów uzasadniając każde kryterium, następnie Sekretarz zapisała 

wypracowane uzasadnienie do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń 

przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały nr RP/15/2021-16, następnie członkowie Rady 

Programowej podpisali karty oceny. 

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęciu uchwały: 

Maria Feliniak, Beata Patoła nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 15/2021.  

Pani Beata Wielgosik i pan Adrian Zimerman zostali wyłączeni z oceny wniosku na wniosek własny.  

Ze względów na zachowanie parytetów wyłączono panią B. Pytel. W ocenie operacji i głosowaniu w 

sprawie podjęcia uchwały brało udział: 9 członków Rady Programowej z 14 osobowego składu. Uchwała 

została podjęta jednogłośnie. 
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UCHWAŁA nr RP/15/2021-17 

Nr wniosku: 15/2021-17 

Wnioskodawca: Piotr Kurdyna 

Tytuł operacji: Poprawa jakości życia poprzez kontrolę stanu powietrza. 

Na czas oceny wniosku i głosowania salę opuścił pan Adrian Zimerman. 

Rada Programowa przyznała 5 punktów uzasadniając każde kryterium, następnie Sekretarz zapisała 

wypracowane uzasadnienie do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń 

przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały nr RP/15/2021-17, następnie członkowie Rady 

Programowej podpisali karty oceny. 

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęciu uchwały: 

Maria Feliniak, Beata Patoła nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 15/2021.  

Pan Adrian Zimerman został wyłączony z oceny wniosku na wniosek własny. W ocenie operacji  

i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 11 członków Rady Programowej z 14 osobowego 

składu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

UCHWAŁA nr RP/15/2021-18 

Nr wniosku: 15/2021-18 

Wnioskodawca: Renata Polak 

Tytuł operacji: Podjęcie działalności gospodarczej o profilu wypożyczalni przyczep kempingowych. 

Na czas oceny wniosku i głosowania salę opuścił pan Marcin Wycisło. 

Rada Programowa przyznała 14 punktów uzasadniając każde kryterium, następnie Sekretarz zapisała 

wypracowane uzasadnienie do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń 

przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały nr RP/15/2021-18, następnie członkowie Rady 

Programowej podpisali karty oceny. 

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęciu uchwały: 

Maria Feliniak, Beata Patoła nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 15/2021.  

Pan Marcin Wycisło został wyłączony z oceny wniosku na wniosek własny. W ocenie operacji  

i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 11 członków Rady Programowej z 14 osobowego 

składu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

UCHWAŁA nr RP/15/2021-19 

Nr wniosku: 15/2021-19 

Wnioskodawca: Krystyna Wieszczeczyńska 

Tytuł operacji: "Zachowaj wspomnienia" 
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Rada Programowa przyznała 4 punkty uzasadniając każde kryterium, następnie Sekretarz zapisała 

wypracowane uzasadnienie do poszczególnych kryteriów oceny operacji. Wobec braku zastrzeżeń 

przystąpiono do głosowania nad podjęciem uchwały nr RP/15/2021-19, następnie członkowie Rady 

Programowej podpisali karty oceny. 

Informacja o wyłączeniach z oceny operacji i podjęciu uchwały: 

Maria Feliniak, Beata Patoła nie brały udziału w pracach Rady Programowej dla naboru 15/2021.  

W ocenie operacji i głosowaniu w sprawie podjęcia uchwały brało udział: 12 członków Rady Programowej z 

14 osobowego składu. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Pani Przewodnicząca poprosiła ze względów zdrowotnych o przegłosowanie podpisania sporządzonych 

uchwał przez Wiceprzewodniczącego Rady pana Andrzeja Iwanowskiego.  

Decyzja została podjęta głosami: za 12 przeciw 0 wstrzymało się         0 

Uchwały sporządzone na Posiedzeniu Rady w dniu 12.01.2022 roku zostały podpisane przez 

Wiceprzewodniczącego Rady pana Andrzeja Iwanowskiego i przekazane pani Prezes. 

 

Lista rankingowa. 

Na podstawie wyników oceny wniosków dokonanej przez członków Rady Programowej według lokalnych 

kryteriów wyboru operacji, niektóre z wniosków otrzymały taką samą liczbę punków. Wobec powyższego  

zgodnie z zapisem Regulaminu Rady Programowej §15 ust. 2 lit. a uznaje się, że „W przypadku dwóch  

lub więcej operacji, które po ocenie według lokalnych kryteriów wyboru otrzymały tę samą liczbę punktów,  

o ich kolejności na liście operacji wybranych decyduje liczba punktów w kryterium: Charakter/rodzaj 

działalności gospodarczej –prowadzenie w zakresie działalności związanej z turystyką lub rekreacją.” 

Następnie, zgodnie z §15 ust. 3 „W przypadku, gdy w dalszym ciągu po zastosowaniu ust. 2 operacje 

posiadają tę samą liczbę punktów, o kolejności na liście decyduje wcześniejsza data złożenia wniosku”.  

Lista operacji wybranych dofinansowania porządkuje się następująco: 

Nr ewidencyjny 

wniosku 

Liczba 

przyzna

nych 

punktów 

Charakter/rodzaj działalności 

gospodarczej –prowadzenie w 

zakresie działalności związanej 

z turystyką lub rekreacją. 

Data i godzina złożenia wniosku 
Ustalona kwota wsparcia 

przez LGD 

15/2021-18 14 - - 100 000,00 

15/2021-5 13 - - 70 000,00 

15/2021-1 12 - - 100 000,00 

15/2021-13 11 5 26.11.2021 r., godz. 08.56 100 000,00 

15/2021-16 11 5 01.12.2021 r.,  godz. 08.01 100 000,00 

15/2021-9 9 5 22.11.2021 r., godz. 07.17 100 000,00 

15/2021-8 9 3 19.11.2021 r., godz. 10.47 70 000,00 

15/2021-3 8 1 18.11.2021 r., godz. 07.17 70 000,00 

15/2021-4 8 1 18.11.2021 r., godz. 07.53 70 000,00 
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15/2021-10 7 1 23.11.2021 r., godz. 09.29 100 000,00 

15/2021-6 7 1 18.11.2021 r., godz. 08.39 70 000,00 

15/2021-11 7 1 23.11.2021 r., godz. 10.03 70 000,00 

15/2021-2 5 1 18.11.2021 r., godz. 07.16 70 000,00 
A.  Suma operacji wybranych do dofinasowanych mieszczących się w limicie wskazanym w ogłoszeniu w 

walucie EURO 274 773,02 € indykatywnie w przeliczeniu po kursie 4,00 zł limit środków wynosi: 1 099 092,08 

zł. Jednocześnie limit ten zostanie ponownie przeliczony przez Zarząd Województwa Opolskiego po kursie 

bieżącym, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC). 

1 090 000,00 

15/2021-12 5 1 26.11.2021 r., godz. 08.49 70 000,00 

15/2021-14 5 1 29.11.2021 r., godz. 10.15 70 000,00 

15/2021-15 5 1 26.11.2021 r., godz. 10.27 70 000,00 

15/2021-17 5 1 01.12.2021 r., godz. 09.14 70 000,00 

15/2021-19 4 - - 70 000,00 

15/2021-7 2 - - 50 000,00 
B.  Suma operacji wybranych do dofinasowanych nie mieszczących się w limicie wskazanym w ogłoszeniu 

w walucie EURO 274 773,02 € indykatywnie w przeliczeniu po kursie 4,00 zł limit środków wynosi: 

1 099 092,08 zł. Jednocześnie limit ten zostanie ponownie przeliczony przez Zarząd Województwa 

Opolskiego po kursie bieżącym, publikowany przez Europejski Bank Centralny (EBC). 

400 000,00 

SUMA A+B 1 490 000,00 
 

Na podstawie w/w uchwał oraz podjętych decyzji przez Radę Programową sporządzone zostały aktualne listy 

rankingowe w ramach naboru 15/2021. 

 

1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy, zgodnych z LSR 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny i zgodnych z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Lista zawiera 19 wniosków: 15/2021 – 1, 15/2021– 2, 

15/2021 – 3, 15/2021– 4, 15/2021 – 5, 15/2021 – 6, 15/2021 – 7, 15/2021 – 8, 15/2021 – 9,  

15/2021 – 10, 15/2021 – 11, 15/2021 – 12, 15/2021 – 13, 15/2021 – 14, 15/2021 – 15, 15/2021 – 16, 

15/2021 – 17, 15/2021 – 18, 15/2021 – 19. 

 

2. Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy lub niezgodnych z LSR 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny lub zgodnych z warunkami przyznania pomocy określonymi  

w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.    – Brak –  

 

3. Lista operacji wybranych do dofinansowania w tym wnioski mieszczące się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu w walucie EURO 204 982,49 € indykatywnie w przeliczeniu po kursie 4,00 zł 

limit środków wynosi: 819 929,96 zł to: 15/2021 – 1, 15/2021– 2, 15/2021 – 3, 15/2021– 4,  

15/2021 – 5, 15/2021 – 6, 15/2021 – 8, 15/2021 – 9, 15/2021 – 10, 15/2021 – 11, 15/2021 – 13, 15/2021 – 

16, 15/2021 – 18 oraz operacje wybrane do dofinansowania nie mieszczące się w limicie środków 
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wskazanym w ogłoszeniu: 15/2021 – 7, 15/2021 – 12, 15/2021 – 14, 15/2021 – 15, 15/2021 – 17,  

15/2021 – 19 z czego wnioski numer: 15/2021 – 7, 15/2021 – 19 nie uzyskały minimum punktowego  

z sumy wszystkich kryteriów wynoszący: 5 punktów.  

 

Sekretarz poinformowała członków Rady Programowej, że protokół z posiedzenia oraz listy zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej www.annaland.pl, a informacje o ocenie i podjętych uchwałach 

zostaną przekazane wnioskodawcom w terminie do 19 stycznia 2022 roku.  

 

6. Wobec wyczerpania porządku obrad pani Przewodnicząca zakończyła posiedzenie dziękując obecnym za 

aktywność. 

 

W załączeniu: 

1. Lista Obecności część I oraz część II 

2. Uchwały od nr RP/15/2021-1 do RP/15/2021-19. 

http://www.annaland.pl/

