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 Skała, 18 lutego 2021 roku 

 
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA Nr XXIX 

RADY LGD Jurajska Kraina 
 

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Jurajska Kraina”,  które 
odbyło się w dniu 18 lutego 2021 roku o godz. 19:40 w sprawie oceny wniosków w ramach 
przeprowadzonych naborów z tzw. operacji innych: 3/2021 – Miejsca aktywnego wypoczynku, 
4/2021 – Informacja turystyczna, 5/2021 – Obiekty rekreacji, oraz 6/2021 – Place zabaw. Posiedzenie 
wznawiano w dniu 26 lutego 2021 roku. 
Posiedzenie Rady zaplanowano na godzinę 19:40 i odbyło się ono w siedzibie LGD Jurajska Kraina w 
sali konferencyjnej przy ul. Szkolnej 4 w Skale. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady 
potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Posiedzeniu przewodniczył Paweł Knafel – 
Wiceprzewodniczący Rady LGD.  

 
1. Wiceprzewodniczący Rady otworzył posiedzenie a następnie powitał obecnych Członków Rady 

oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności, podał 
liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 8. W chwili otwarcia posiedzenia Rady, na Sali 
obecni byli następujący Członkowie Rady:  

 
1)  Paweł Knafel – Wiceprzewodniczący Rady sektor publiczny 
2)  Stanisław Gorajczyk sektor publiczny 
3)  Karol Papisz sektor publiczny 
4)  Marzanna Dziuba-Boczkowska sektor gospodarczy 
5)  Stanisław Misztal sektor społeczny 
6)  Stanisław Wójcik sektor społeczny 
7)  Bogusław Przywora sektor społeczny 
8)  Paweł Zaranek sektor społeczny 

 
2. Stwierdzono obecność quorum oraz, że zachowane są parytety, o których mowa w § 33 

Regulaminu Rady LGD Jurajska Kraina. Struktura parytetów w Tabeli powyżej. Ilekroć 
którykolwiek z Członków Rady LGD opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej 
części protokołu. 
Na posiedzeniu obecni byli ponadto: Piotr Foszcz – Dyrektor Biura LGD zarazem Skarbnik, Dorota 
Buczek – Prezes Stowarzyszenia, oraz Aleksandra Mikuła – pracownik Biura LGD. 
 

3. Po sprawdzeniu quorum i parytetów, Przewodniczący zarządził przeprowadzenie głosowania w 
celu wyboru Sekretarza Rady. Sekretarzem został  Paweł Zaranek wybrany stosunkiem głosów: 
 8 głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
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 0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum zostało zachowane. Uchwała nr XXIX/268/21 w sprawie wyboru Sekretarza Rady, zostało 
podjęta. 

 
4. Po wyborze Sekretarza Rady, Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia, a 

następnie zwrócił się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym konieczności zmiany lub 
uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty. W związku z brakiem wniosków w 
sprawie zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady zarządził 
głosowanie nad zaproponowanym porządkiem posiedzenia. W głosowaniu nad wnioskiem 
oddano: 
 8  głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum zostało zachowane. Porządek obrad został przyjęty w brzmieniu jak niżej. 
 
PORZĄDEK OBRAD 
1) Otwarcie posiedzenie. 
2) Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3) Wybór Sekretarza Rady. 
4) Zatwierdzenie porządku obrad. 
5) Złożenie deklaracji poufności i bezstronności. 
6) Omówienie operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru nr 3/2021 – Miejsca 

aktywnego wypoczynku, który był prowadzony w terminie 07.01.-26.01. 2021 roku. 
7) Omówienie operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru nr 4/2021 – 

1utworzenie informacji turystycznej, który był prowadzony w terminie 07.01.-26.01. 2021 roku. 
8) Omówienie operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru nr 5/2021 Obiekty 

rekreacji, który był prowadzony w terminie 07.01.-26.01. 2021 roku. 
9) Omówienie operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naboru nr 6/2021 – Place 

zabaw, który był prowadzony w terminie 07.01.-26.01. 2021 roku. 
10) Dokonanie oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020 o których mowa w pkt 6. 
11) Dokonanie oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020 o których mowa w pkt 7. 
12) Dokonanie oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020 o których mowa w pkt 8. 
13) Dokonanie oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020 o których mowa w pkt 9. 
14) Dokonanie oceny zgodności operacji z LSR o których mowa w pkt 6.  
15) Dokonanie oceny zgodności operacji z LSR o których mowa w pkt 7.  
16) Dokonanie oceny zgodności operacji z LSR o których mowa w pkt 8.  
17) Dokonanie oceny zgodności operacji z LSR o których mowa w pkt 9.  
18) Dokonanie oceny według lokalnych i premiujących kryteriów wyboru, oraz podjęcie uchwał w sprawie 

wybrania do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji, które zostały złożone w 
ramach naboru, o których mowa w pkt 6. 

19) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych operacji, które zostały złożone w 
ramach naboru, o którym mowa w pkt 6. 

20) Podjęcie uchwały w sprawie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie 
pomocy oraz zgodnych z LSR, które zostały złożone w ramach naboru, o których mowa w pkt 6. 
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21) Dokonanie oceny według lokalnych i premiujących kryteriów wyboru, oraz podjęcie uchwał w sprawie 
wybrania do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji, które zostały złożone w 
ramach naboru, o których mowa w pkt 7. 

22) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych operacji, które zostały złożone w 
ramach naboru, o którym mowa w pkt 7. 

23) Podjęcie uchwały w sprawie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie 
pomocy oraz zgodnych z LSR, które zostały złożone w ramach naboru, o których mowa w pkt 7. 

24) Dokonanie oceny według lokalnych i premiujących kryteriów wyboru, oraz podjęcie uchwał w sprawie 
wybrania do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji, które zostały złożone w 
ramach naboru, o których mowa w pkt 8. 

25) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych operacji, które zostały złożone w 
ramach naboru, o którym mowa w pkt 8. 

26) Podjęcie uchwały w sprawie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie 
pomocy oraz zgodnych z LSR, które zostały złożone w ramach naboru, o których mowa w pkt 8. 

27) Dokonanie oceny według lokalnych i premiujących kryteriów wyboru, oraz podjęcie uchwał w sprawie 
wybrania do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji, które zostały złożone w 
ramach naboru, o których mowa w pkt 9. 

28) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych operacji, które zostały złożone w 
ramach naboru, o którym mowa w pkt 9. 

29) Podjęcie uchwały w sprawie listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie 
pomocy oraz zgodnych z LSR, które zostały złożone w ramach naboru, o których mowa w pkt 9. 

30) Wolne głosy, wnioski i zapytania. 
31) Zakończenie obrad. 

 
5. Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy, Wiceprzewodniczący Rady 

dokonał analizy złożonych przez Członków Rady Deklaracji bezstronności i poufności oraz 
Rejestru Interesów. Po przeprowadzeniu procedury dotyczącej weryfikacji grup interesu 
stwierdzono, iż w odniesieniu do wniosków spośród obecnych  wyłączyli się:  

 Nabór nr 5/2021 – Obiekty rekreacji 
 Stanisław Gorajczyk - pkt. 3. Deklaracji w stosunku do wniosku nr 1/5/2021 

 Nabór nr 6/2021 – Place zabaw 
 Paweł Knafel - pkt. 3. Deklaracji w stosunku do wniosku nr 1/6/2021 

 

Rada LGD dokonała oceny i wyboru operacji w oparciu o zapisy Procedury oceny i wyboru operacji 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż 
LGD (operacje indywidualne) stanowiącej załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21/2017 Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia LGD Jurajska Kraina z dnia 21 października 2017 roku. 
 
6. Członkowie rady zapoznali się z treścią i zakresem poszczególnych wniosków do naboru 3/2021.  

Piotr Foszcz – Dyrektor Biura omówił poszczególne wnioski. W wyznaczonym czasie wpłynął 1 
wniosek (lista wnioskodawców została przekazana członkom rady na etapie podpisywania 
deklaracji bezstronności i poufności).  
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7. Członkowie rady zapoznali się z treścią i zakresem poszczególnych wniosków do naboru 4/2021.  
Piotr Foszcz – Dyrektor Biura omówił poszczególne wnioski. W wyznaczonym czasie wpłynął 1 
wniosek (lista wnioskodawców została przekazana członkom rady na etapie podpisywania 
deklaracji bezstronności i poufności).  
 

8. Członkowie rady zapoznali się z treścią i zakresem poszczególnych wniosków do naboru 5/2021.  
Piotr Foszcz – Dyrektor Biura omówił poszczególne wnioski. W wyznaczonym czasie wpłynęło 5 
wniosków (lista wnioskodawców została przekazana członkom rady na etapie podpisywania 
deklaracji bezstronności i poufności).  
 

9. Członkowie rady zapoznali się z treścią i zakresem poszczególnych wniosków do naboru 6/2021.  
Piotr Foszcz – Dyrektor Biura omówił poszczególne wnioski. W wyznaczonym czasie wpłynęły 2 
wnioski. (lista wnioskodawców została przekazana członkom rady na etapie podpisywania 
deklaracji bezstronności i poufności).  

 
10. Po wstępnym zapoznaniu się z wnioskami złożonymi w ww. naborach  Członkowie Rady 

przystąpili do dokonania oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020 o których mowa w pkt 6. 
Przystąpiono do oceny wniosków, Wiceprzewodniczący Rady zaproponował ocenę wniosków w 
oparciu o jedną wspólną kartę dla wszystkich Członków Rady. W głosowaniu nad wspólną kartą 
oddano: 
 8 głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum i parytety zostały zachowane. Ocena wniosków odbywać się będzie w oparciu o jedną 
wspólną kartę dla wszystkich Członków Rady.  
 

OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROW 2014-2020 
(3/2021 – MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU) 

 
Przystąpiono do omawiania operacji w ramach naboru nr 3/2021 – Miejsca aktywnego 
wypoczynku 
 
W pierwszej kolejności Rada LGD dokonała oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020. Dla każdego 
wniosku  została wypełniona karta zgodności operacji z PROW 2014-2020. Przewodniczący Rady LGD 
zaproponował, by Sekretarz odczytywał każdy punkt z karty, a po odczytaniu kryteriów, członkowie 
rady będą głosowali za uznaniem, nie uznaniem lub wezwaniem do uzupełnienia w ramach danego 
kryterium. Wymagane uzasadnienia będą zapisywane na wymienionych kartach, w zależności od 
potrzeb. W przypadku odstępstw lub różnicy zdań zostanie to odnotowane w protokole z 
posiedzenia. Zaproponował również że po zakończeniu wypełniania każdej z kart całość karty 
zostanie poddana pod głosowanie. Powyższa propozycja została poddana pod głosowanie: 
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  8  głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum i parytety zostały zachowane. Propozycja została przyjęta.  

 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 
3/2021 

 

Numer wniosku: 1/3/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Skała 

Tytuł wniosku: 
Budowa miejsc aktywnego wypoczynku w Przybysławicach na 

działkach nr 260/2i nr 164/2 oraz w Gołyszynie na działce nr 104, w 
Gminie Skała. 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. Przeprowadzono głosowanie na temat 
zgodności zadania z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku 
którego oddano: 
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania nikt się nie wyłączył. Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 

Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 

Zadanie zostało uznane za zgodne z PROW 2014-2020 i skierowane do dalszej oceny 
 

11. Członkowie Rady przystąpili do dokonania oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020 o których 
mowa w pkt 7. Przystąpiono do oceny wniosków, Wiceprzewodniczący Rady zaproponował 
ocenę wniosków w oparciu o jedną wspólną kartę dla wszystkich Członków Rady. W głosowaniu 
nad wspólną kartą oddano: 
 8 głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum i parytety zostały zachowane. Ocena wniosków odbywać się będzie w oparciu o jedną 
wspólną kartę dla wszystkich Członków Rady.  
 

OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROW 2014-2020 
(4/2021 – UTWORZENIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ) 
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Przystąpiono do omawiania operacji w ramach naboru nr 4/2021 – Utworzenie informacji 
turystycznej 
 
W pierwszej kolejności Rada LGD dokonała oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020. Dla każdego 
wniosku  została wypełniona karta zgodności operacji z PROW 2014-2020. Przewodniczący Rady LGD 
zaproponował, by Sekretarz odczytywał każdy punkt z karty, a po odczytaniu kryteriów, członkowie 
rady będą głosowali za uznaniem, nie uznaniem lub wezwaniem do uzupełnienia w ramach danego 
kryterium. Wymagane uzasadnienia będą zapisywane na wymienionych kartach, w zależności od 
potrzeb. W przypadku odstępstw lub różnicy zdań zostanie to odnotowane w protokole z 
posiedzenia. Zaproponował również że po zakończeniu wypełniania każdej z kart całość karty 
zostanie poddana pod głosowanie. Powyższa propozycja została poddana pod głosowanie: 

  8  głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum i parytety zostały zachowane. Propozycja została przyjęta.  

 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 4/2021 

Numer wniosku: 1/4/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Skała 

Tytuł wniosku: 

Przebudowa i remont pomieszczeń korytarza wejściowego i dziennika 
podawczego wraz z adaptacją na punkt informacji turystycznej oraz 

przebudowa wewnętrznej ściany nośnej polegająca na wybiciu w niej 
otworu dla ułatwienia obsługi osób niepełnosprawnych, w budynku 

Urzędu Miasta i Gminy Skała, zlokalizowanym na dz. nr 1053/1, 
3007/4, 3000/4, przy ul. Rynek 29 w Skale 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. Przeprowadzono głosowanie na temat 
zgodności zadania z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku 
którego oddano: 
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania nikt się nie wyłączył. Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 

Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 

Zadanie zostało uznane za zgodne z PROW 2014-2020 i skierowane do dalszej oceny 
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12. Członkowie Rady przystąpili do dokonania oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020 o których 
mowa w pkt 8. Przystąpiono do oceny wniosków, Wiceprzewodniczący Rady zaproponował 
ocenę wniosków w oparciu o jedną wspólną kartę dla wszystkich Członków Rady. W głosowaniu 
nad wspólną kartą oddano: 
 8 głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum i parytety zostały zachowane. Ocena wniosków odbywać się będzie w oparciu o jedną 
wspólną kartę dla wszystkich Członków Rady.  
 

OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROW 2014-2020 
(5/2021 – OBIEKTY REKREACJI) 

 
Przystąpiono do omawiania operacji w ramach naboru nr 5/2021 – Obiekty rekreacji 
 
W pierwszej kolejności Rada LGD dokonała oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020. Dla każdego 
wniosku  została wypełniona karta zgodności operacji z PROW 2014-2020. Przewodniczący Rady LGD 
zaproponował, by Sekretarz odczytywał każdy punkt z karty, a po odczytaniu kryteriów, członkowie 
rady będą głosowali za uznaniem, nie uznaniem lub wezwaniem do uzupełnienia w ramach danego 
kryterium. Wymagane uzasadnienia będą zapisywane na wymienionych kartach, w zależności od 
potrzeb. W przypadku odstępstw lub różnicy zdań zostanie to odnotowane w protokole z 
posiedzenia. Zaproponował również że po zakończeniu wypełniania każdej z kart całość karty 
zostanie poddana pod głosowanie. Powyższa propozycja została poddana pod głosowanie: 

  8  głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum i parytety zostały zachowane. Propozycja została przyjęta.  

 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 5/2021 

Numer wniosku: 1/5/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Sułoszowa 

Tytuł wniosku: 
Modernizacja istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej na 

potrzeby stworzenia miasteczka rowerowego. 
 
Dokonano oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. Przeprowadzono głosowanie na temat 
zgodności zadania z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku 
którego oddano: 
  7 głosów za, 
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  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Stanisław Gorajczyk wg Karty Bezstronności i poufności.  Quorum i 
parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 28,57% 

Sektor społeczny 57,14% 

Sektor gospodarczy 14,29% 

Zadanie zostało uznane za zgodne z PROW 2014-2020 i skierowane do dalszej oceny 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 5/2021 

Numer wniosku: 2/5/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Iwanowice 

Tytuł wniosku: Budowa obiektu rekreacyjnego w Iwanowicach Dworskich. 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. Przeprowadzono głosowanie na temat 
zgodności zadania z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku 
którego oddano: 
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania nikt się nie wyłączył. Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 

Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 

Zadanie zostało uznane za zgodne z PROW 2014-2020 i skierowane do dalszej oceny 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 5/2021 

Numer wniosku: 3/5/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Skała 

Tytuł wniosku: 

Budowa obiektu rekreacyjnego w postaci altany wraz z 
utwardzeniem terenu oraz montażem elementów małej 

architektury na terenie Poręby Laskowskiej, dz. Nr ewid. 52/1 
obręb Poręba Laskowska. 
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Dokonano oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. Przeprowadzono głosowanie na temat 
zgodności zadania z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku 
którego oddano: 
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania nikt się nie wyłączył. Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 

Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 

Zadanie zostało uznane za zgodne z PROW 2014-2020 i skierowane do dalszej oceny 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 5/2021 

Numer wniosku: 4/5/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Jerzmanowice-Przeginia 

Tytuł wniosku: 

Modernizacja i doposażenie dwóch obiektów rekreacyjnych o 
nowe wyposażenie w tym edukacyjne w miejscowościach 

Gotkowice i Przeginia. 
 
Dokonano oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. Przeprowadzono głosowanie na temat 
zgodności zadania z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku 
którego oddano: 
  7 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała  wg Karty Bezstronności i poufności.  Quorum i 
parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 28,57% 

Sektor społeczny 57,14% 

Sektor gospodarczy 14,29% 

Zadanie zostało uznane za zgodne z PROW 2014-2020 i skierowane do dalszej oceny 
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OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 5/2021 

Numer wniosku: 5/5/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Jerzmanowice-Przeginia 

Tytuł wniosku: 
Doposażenie obiektów rekreacyjnych w miejscowościach 

Jerzmanowice i Przeginia 
 
Dokonano oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. Przeprowadzono głosowanie na temat 
zgodności zadania z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku 
którego oddano: 
  7 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała  wg Karty Bezstronności i poufności.  Quorum i 
parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 28,57% 

Sektor społeczny 57,14% 

Sektor gospodarczy 14,29% 

Zadanie zostało uznane za zgodne z PROW 2014-2020 i skierowane do dalszej oceny 
 

13. Członkowie Rady przystąpili do dokonania oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020 o których 
mowa w pkt 9. Przystąpiono do oceny wniosków, Wiceprzewodniczący Rady zaproponował 
ocenę wniosków w oparciu o jedną wspólną kartę dla wszystkich Członków Rady. W głosowaniu 
nad wspólną kartą oddano: 
 8 głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum i parytety zostały zachowane. Ocena wniosków odbywać się będzie w oparciu o jedną 
wspólną kartę dla wszystkich Członków Rady.  
 

OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROW 2014-2020 
(6/2021 – PLACE ZABAW) 

 
Przystąpiono do omawiania operacji w ramach naboru nr 6/2021 – Place zabaw 
 
W pierwszej kolejności Rada LGD dokonała oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020. Dla każdego 
wniosku  została wypełniona karta zgodności operacji z PROW 2014-2020. Przewodniczący Rady LGD 
zaproponował, by Sekretarz odczytywał każdy punkt z karty, a po odczytaniu kryteriów, członkowie 
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rady będą głosowali za uznaniem, nie uznaniem lub wezwaniem do uzupełnienia w ramach danego 
kryterium. Wymagane uzasadnienia będą zapisywane na wymienionych kartach, w zależności od 
potrzeb. W przypadku odstępstw lub różnicy zdań zostanie to odnotowane w protokole z 
posiedzenia. Zaproponował również że po zakończeniu wypełniania każdej z kart całość karty 
zostanie poddana pod głosowanie. Powyższa propozycja została poddana pod głosowanie: 

  8  głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum i parytety zostały zachowane. Propozycja została przyjęta.  

 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 6/2021 

Numer wniosku: 1/6/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Słomniki 

Tytuł wniosku: 
Budowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Gminy 

Słomniki. 
 
Dokonano oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. Przeprowadzono głosowanie na temat 
zgodności zadania z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku 
którego oddano: 
  7 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Paweł Knafel wg Karty Bezstronności i poufności.  Quorum i parytety 
zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 28,57% 

Sektor społeczny 57,14% 

Sektor gospodarczy 14,29% 

Zadanie zostało uznane za zgodne z PROW 2014-2020 i skierowane do dalszej oceny 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z PROW 2014-2020 

Numer konkursu: 6/2021 

Numer wniosku: 2/6/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Skała 

Tytuł wniosku: 
Budowa otwartego obiektu rekreacyjnego pn. "Plac zabaw 

Bajka" w miejscowości Skała. 
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Dokonano oceny zgodności zadania z PROW 2014-2020. Przeprowadzono głosowanie na temat 
zgodności zadania z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku 
którego oddano: 
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania nikt się nie wyłączył. Quorum i parytety zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 

Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 

Zadanie zostało uznane za zgodne z PROW 2014-2020 i skierowane do dalszej oceny 
 
 

Z uwagi na późną porę i obowiązki poszczególnych Członków Rady LGD, Wiceprzewodniczący Rady 
LGD złożył wniosek formalny o przerwanie obrad i ustalenie terminu wznowienia posiedzenia na 26 
lutego 2021 roku, o godzinie 20:15 w Centrum Kultury w Sułoszowej przy ul. Szkolnej 5. Wniosek 
poddano pod głosowanie: 

  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum i parytety zostały zachowane. Obrady zostały przerwane. 
 
Zobowiązano Biuro LGD o powiadomieniu wszystkich Członków Rady o posiedzeniu i 

przygotowanie Sali na kolejne posiedzenie zgodnie z ustaleniami oraz zapewnienie warunków reżimu 
sanitarnego. 
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WZNOWIENIE OBRAD W DNIU 26 LUTEGO 2021 ROKU O GODZ. 20:15 

 
 
Przewodniczący Rady LGD wznowił obrady XXIX posiedzenia, a następnie powitał obecnych 

Członków Rady oraz pozostałe osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy 
obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która wynosiła 9 i ustalił, że istnieje quorum oraz, 
że zachowane są parytety, o których mowa w § 33 Regulaminu Rady LGD Jurajska Kraina. 
 
W chwili otwarcia posiedzenia Rady, na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady: 
 

1)  Krzysztof Wójtowicz – Przewodniczący Rady sektor publiczny 
2)  Paweł Knafel – Wiceprzewodniczący Rady sektor publiczny 
3)  Tomasz Gwizdała sektor publiczny 
4)  Karol Papisz sektor publiczny 
5)  Marzanna Dziuba-Boczkowska sektor gospodarczy 
6)  Stanisław Misztal sektor społeczny 
7)  Stanisław Wójcik sektor społeczny 
8)  Bogusław Przywora sektor społeczny 
9)  Paweł Zaranek sektor społeczny 

 
Stwierdzono obecność quorum oraz, że zachowane są parytety, o których mowa w § 33 

Regulaminu Rady LGD Jurajska Kraina. Struktura parytetów w Tabeli powyżej. Ilekroć którykolwiek z 
Członków Rady LGD opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane w dalszej części protokołu. 
Na posiedzeniu obecni byli ponadto: Piotr Foszcz – Dyrektor Biura LGD zarazem Skarbnik, Dorota 
Buczek – Prezes Stowarzyszenia, oraz Aleksandra Mikuła i Ewelina Wilk– pracownice Biura LGD. 

 
Przed rozpoczęciem omawiania wniosków o przyznanie pomocy, Przewodniczący Rady dokonał 
analizy złożonych przez Członków Rady Deklaracji bezstronności i poufności oraz Rejestru Interesów. 
Po przeprowadzeniu procedury dotyczącej weryfikacji grup interesu stwierdzono, iż w odniesieniu do 
wniosków wyłączyli się: dotyczącej weryfikacji grup interesu stwierdzono, iż w odniesieniu do 
wniosków wyłączyli się:  
 Nabór nr  3/2021 – Miejsca aktywnego wypoczynku 

 Krzysztof Wójtowicz - pkt. 3. Deklaracji w stosunku do wniosku nr 1/3/2021 
 Nabór nr 4/2021 – Informacja turystyczna 

 Krzysztof Wójtowicz - pkt. 3. Deklaracji w stosunku do wniosku nr 1/4/2021 
 Nabór nr 5/2021 – Obiekty rekreacji 

 Krzysztof Wójtowicz - pkt. 3. Deklaracji w stosunku do wniosku nr 3/5/2021 
 Tomasz Gwizdała - pkt. 3. Deklaracji w stosunku do wniosku nr 4/5/2021 i 5/5/2021 

 Nabór nr 6/2021 – Place zabaw 
 Krzysztof Wójtowicz - pkt. 3. Deklaracji w stosunku do wniosku nr 2/6/2021 
 Paweł Knafel - pkt. 3. Deklaracji w stosunku do wniosku nr 1/6/2021 
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OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 
(MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU) 

 
14. Przystąpiono do oceny zgodności operacji z LSR w ramach naboru nr 3/2021 – Miejsca 

aktywnego wypoczynku.  
 
Przewodniczący Rady LGD zaproponował, by Sekretarz odczytywał każdy punkt z karty, a po 
odczytaniu kryteriów, członkowie rady będą głosowali za uznaniem lub nie uznaniem danego 
kryterium. Wymagane uzasadnienia będą zapisywane na wymienionych kartach, w zależności od 
potrzeb. W przypadku odstępstw lub różnicy zdań zostanie to odnotowane w protokole z 
posiedzenia. Zaproponował również że po zakończeniu wypełniania każdej z kart całość karty 
zostanie poddana pod głosowanie. W przypadku wniosków wymagających uzupełnień, 
kontynuacja zgodności z PROW odnośnie tych wniosków zostanie wykonana przed oceną 
zgodności z LSR. Powyższa propozycja została poddana pod głosowanie: 
  9 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum i parytety zostały zachowane. Propozycja została przyjęta. 

 
OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 

Numer konkursu: 3/2021 

Numer wniosku: 1/3/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Skała 

Tytuł wniosku: 

Budowa miejsc aktywnego wypoczynku w Przybysławicach na 
działkach nr 260/2i nr 164/2 oraz w Gołyszynie na działce nr 

104, w Gminie Skała. 
 

Dokonano oceny zgodności zadania z LSR. Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność LGD Jurajska Kraina, wpisuje się w cele określone w ogłoszeniu o 
naborze. Spełnia wszystkie wymagania określone w PROW Operacja realizuje zakładany w 
ogłoszeniu wskaźnik produktu. Operacja wpływa również na realizację wskaźnika rezultatu. 
Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z LSR, w wyniku którego oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz wg. Deklaracji bezstronności i poufności. 
Quorum i parytety zostały zachowane.  
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Struktura sektorowa 
Sektor publiczny 37,50% 

Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 

Zadanie zostało uznane za zgodne z LSR i skierowane do dalszej oceny.  
 

OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 
(4/2021 - UTWORZENIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ) 

 
15. Przystąpiono do oceny zgodności operacji z LSR w ramach naboru nr 4/2021 – Utworzenie 

informacji turystycznej 
 
Przewodniczący Rady LGD zaproponował, by Sekretarz odczytywał każdy punkt z karty, a po 
odczytaniu kryteriów, członkowie rady będą głosowali za uznaniem lub nie uznaniem danego 
kryterium. Wymagane uzasadnienia będą zapisywane na wymienionych kartach, w zależności od 
potrzeb. W przypadku odstępstw lub różnicy zdań zostanie to odnotowane w protokole z 
posiedzenia. Zaproponował również że po zakończeniu wypełniania każdej z kart całość karty 
zostanie poddana pod głosowanie. W przypadku wniosków wymagających uzupełnień, 
kontynuacja zgodności z PROW odnośnie tych wniosków zostanie wykonana przed oceną 
zgodności z LSR. Powyższa propozycja została poddana pod głosowanie: 
  9 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum i parytety zostały zachowane. Propozycja została przyjęta. 

 

OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 

Numer konkursu: 4/2021 

Numer wniosku: 1/4/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Skała 

Tytuł wniosku: 

Przebudowa i remont pomieszczeń korytarza wejściowego i dziennika 
podawczego wraz z adaptacją na punkt informacji turystycznej oraz 

przebudowa wewnętrznej ściany nośnej polegająca na wybiciu w niej 
otworu dla ułatwienia obsługi osób niepełnosprawnych, w budynku 

Urzędu Miasta i Gminy Skała, zlokalizowanym na dz. nr 1053/1, 
3007/4, 3000/4, przy ul. Rynek 29 w Skale 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z LSR. Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność LGD Jurajska Kraina, wpisuje się w cele określone w ogłoszeniu o 
naborze. Spełnia wszystkie wymagania określone w PROW Operacja realizuje zakładany w 
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ogłoszeniu wskaźnik produktu. Operacja wpływa również na realizację wskaźnika rezultatu. 
Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z LSR, w wyniku którego oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz wg. Deklaracji bezstronności i poufności. 
Quorum i parytety zostały zachowane.  
 
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 

Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 

Zadanie zostało uznane za zgodne z LSR i skierowane do dalszej oceny.  
 

OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 
(5/2021 – OBIEKTY REKREACJI) 

 
16. Przystąpiono do oceny zgodności operacji z LSR w ramach naboru nr 5/2021 – Obiekty rekreacji 

 
Przewodniczący Rady LGD zaproponował, by Sekretarz odczytywał każdy punkt z karty, a po 
odczytaniu kryteriów, członkowie rady będą głosowali za uznaniem lub nie uznaniem danego 
kryterium. Wymagane uzasadnienia będą zapisywane na wymienionych kartach, w zależności od 
potrzeb. W przypadku odstępstw lub różnicy zdań zostanie to odnotowane w protokole z 
posiedzenia. Zaproponował również że po zakończeniu wypełniania każdej z kart całość karty 
zostanie poddana pod głosowanie. W przypadku wniosków wymagających uzupełnień, 
kontynuacja zgodności z PROW odnośnie tych wniosków zostanie wykonana przed oceną 
zgodności z LSR. Powyższa propozycja została poddana pod głosowanie: 
  9 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum i parytety zostały zachowane. Propozycja została przyjęta. 

 
OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 

Numer konkursu: 5/2021 

Numer wniosku: 1/5/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Sułoszowa 

Tytuł wniosku: 
Modernizacja istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej na 

potrzeby stworzenia miasteczka rowerowego. 
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Dokonano oceny zgodności zadania z LSR. Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność LGD Jurajska Kraina, wpisuje się w cele określone w ogłoszeniu o 
naborze. Spełnia wszystkie wymagania określone w PROW Operacja realizuje zakładany w 
ogłoszeniu wskaźnik produktu. Operacja wpływa również na realizację wskaźnika rezultatu. 
Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z LSR, w wyniku którego oddano:  
  9 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania nikt się nie wyłączył. Quorum i parytety zostały zachowane.  
 
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 44,44% 

Sektor społeczny 44,44% 

Sektor gospodarczy 11,11% 

Zadanie zostało uznane za zgodne z LSR i skierowane do dalszej oceny.  
 

OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 

Numer konkursu: 5/2021 

Numer wniosku: 2/5/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Iwanowice 

Tytuł wniosku: Budowa obiektu rekreacyjnego w Iwanowicach Dworskich. 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z LSR. Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność LGD Jurajska Kraina, wpisuje się w cele określone w ogłoszeniu o 
naborze. Spełnia wszystkie wymagania określone w PROW Operacja realizuje zakładany w 
ogłoszeniu wskaźnik produktu. Operacja wpływa również na realizację wskaźnika rezultatu. 
Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z LSR, w wyniku którego oddano:  
  9 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania nikt się nie wyłączył. Quorum i parytety zostały zachowane.  
 
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 44,44% 

Sektor społeczny 44,44% 

Sektor gospodarczy 11,11% 

Zadanie zostało uznane za zgodne z LSR i skierowane do dalszej oceny.  
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OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 

Numer konkursu: 5/2021 

Numer wniosku: 3/5/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Skała 

Tytuł wniosku: 

Budowa obiektu rekreacyjnego w postaci altany wraz z 
utwardzeniem terenu oraz montażem elementów małej 

architektury na terenie Poręby Laskowskiej, dz. Nr ewid. 52/1 
obręb Poręba Laskowska. 

 
Dokonano oceny zgodności zadania z LSR. Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność LGD Jurajska Kraina, wpisuje się w cele określone w ogłoszeniu o 
naborze. Spełnia wszystkie wymagania określone w PROW Operacja realizuje zakładany w 
ogłoszeniu wskaźnik produktu. Operacja wpływa również na realizację wskaźnika rezultatu. 
Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z LSR, w wyniku którego oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz wg. Deklaracji bezstronności i poufności. 
Quorum i parytety zostały zachowane.  
 
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 

Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 

Zadanie zostało uznane za zgodne z LSR i skierowane do dalszej oceny.  
 

OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 

Numer konkursu: 5/2021 

Numer wniosku: 4/5/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Jerzmanowice-Przeginia 

Tytuł wniosku: 

Modernizacja i doposażenie dwóch obiektów rekreacyjnych o 
nowe wyposażenie w tym edukacyjne w miejscowościach 

Gotkowice i Przeginia. 
 

Dokonano oceny zgodności zadania z LSR. Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność LGD Jurajska Kraina, wpisuje się w cele określone w ogłoszeniu o 
naborze. Spełnia wszystkie wymagania określone w PROW Operacja realizuje zakładany w 
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ogłoszeniu wskaźnik produktu. Operacja wpływa również na realizację wskaźnika rezultatu. 
Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z LSR, w wyniku którego oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  
 
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 

Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 

Zadanie zostało uznane za zgodne z LSR i skierowane do dalszej oceny.  
 

OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 

Numer konkursu: 5/2021 

Numer wniosku: 5/5/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Jerzmanowice-Przeginia 

Tytuł wniosku: 
Doposażenie obiektów rekreacyjnych w miejscowościach 

Jerzmanowice i Przeginia 
 

Dokonano oceny zgodności zadania z LSR. Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność LGD Jurajska Kraina, wpisuje się w cele określone w ogłoszeniu o 
naborze. Spełnia wszystkie wymagania określone w PROW Operacja realizuje zakładany w 
ogłoszeniu wskaźnik produktu. Operacja wpływa również na realizację wskaźnika rezultatu. 
Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z LSR, w wyniku którego oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  
 
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 

Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 

Zadanie zostało uznane za zgodne z LSR i skierowane do dalszej oceny.  
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OCENA ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 
(6/2021 – PLACE ZABAW) 

 
17. Przystąpiono do oceny zgodności operacji z LSR w ramach naboru nr 6/2021 – Place zabaw 

 
Przewodniczący Rady LGD zaproponował, by Sekretarz odczytywał każdy punkt z karty, a po 
odczytaniu kryteriów, członkowie rady będą głosowali za uznaniem lub nie uznaniem danego 
kryterium. Wymagane uzasadnienia będą zapisywane na wymienionych kartach, w zależności od 
potrzeb. W przypadku odstępstw lub różnicy zdań zostanie to odnotowane w protokole z 
posiedzenia. Zaproponował również że po zakończeniu wypełniania każdej z kart całość karty 
zostanie poddana pod głosowanie. W przypadku wniosków wymagających uzupełnień, 
kontynuacja zgodności z PROW odnośnie tych wniosków zostanie wykonana przed oceną 
zgodności z LSR. Powyższa propozycja została poddana pod głosowanie: 
  9 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum i parytety zostały zachowane. Propozycja została przyjęta. 

 
OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 

Numer konkursu: 6/2021 

Numer wniosku: 1/6/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Słomniki 

Tytuł wniosku: 
Budowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Gminy 

Słomniki. 
 

Dokonano oceny zgodności zadania z LSR. Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność LGD Jurajska Kraina, wpisuje się w cele określone w ogłoszeniu o 
naborze. Spełnia wszystkie wymagania określone w PROW Operacja realizuje zakładany w 
ogłoszeniu wskaźnik produktu. Operacja wpływa również na realizację wskaźnika rezultatu. 
Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z LSR, w wyniku którego oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Paweł Knafel wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  
 
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
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Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 

Zadanie zostało uznane za zgodne z LSR i skierowane do dalszej oceny.  
 

OCENA ZGODNOŚCI Z LSR 

Numer konkursu: 6/2021 

Numer wniosku: 2/6/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Skała 

Tytuł wniosku: 
Budowa otwartego obiektu rekreacyjnego pn. "Plac zabaw 

Bajka" w miejscowości Skała. 
 

Dokonano oceny zgodności zadania z LSR. Operacja jest zgodna ze Strategią Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność LGD Jurajska Kraina, wpisuje się w cele określone w ogłoszeniu o 
naborze. Spełnia wszystkie wymagania określone w PROW Operacja realizuje zakładany w 
ogłoszeniu wskaźnik produktu. Operacja wpływa również na realizację wskaźnika rezultatu. 
Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z LSR, w wyniku którego oddano:  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz wg. Deklaracji bezstronności i poufności. 
Quorum i parytety zostały zachowane.  
 
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 

Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 

Zadanie zostało uznane za zgodne z LSR i skierowane do dalszej oceny.  
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OCENA OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH I PREMIUJĄCYCH KRYTERIÓW 

ORAZ PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE WYBRANIA DO DOFINANSOWANIA ORAZ USTALENIA 
KWOTY WSPARCIA DLA OPERACJI W NABORZE 3/2021 –  

MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU 
 
18. Przystąpiono do oceny według lokalnych i premiujących kryteriów operacji w ramach naboru 

3/2021 – Miejsca aktywnego wypoczynku. oraz podjęcia uchwał w sprawie wybrania do 
dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 
 Przewodniczący zaproponował, że każdy wniosek najpierw będzie oceniany wg lokalnych 
kryteriów wyboru, następnie wg kryteriów premiujących. Przewodniczący zaproponował 
również, że Sekretarz będzie odczytywał punkt po punkcie każde kryterium na każdej z kart. Nad 
każdym z kryteriów odbędzie się dyskusja podczas której wypracowana zostanie liczba 
przyznanych punktów na podstawie propozycji wyklarowanych na poprzednim posiedzeniu. 
Ustalono, że zgodnie z przyjętą Procedurą odbędą się głosowania nad każdym z kryteriów 
oddzielnie, uzasadnienia będą podawane na kartach oceny. Po zakończeniu oceny i wyliczeniu 
ilości punktów oraz sprawdzeniu czy wniosek osiągnie minimum punktowe (15 pkt), zostanie 
przeprowadzona czynność ustalenia kwoty wsparcia. Powyższa propozycja została poddana pod 
głosowanie: 
 9  głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum i parytety zostały zachowane. Propozycja została przyjęta.  

 

OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI 

Numer konkursu: 3/2021 

Numer wniosku: 1/3/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Skała 

Tytuł wniosku: 

Budowa miejsc aktywnego wypoczynku w Przybysławicach na 
działkach nr 260/2i nr 164/2 oraz w Gołyszynie na działce nr 

104, w Gminie Skała. 
 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium oceny 
Przyznane 

punkty Uzasadnienie Głosowanie 

1 

Operacje przyczyniające 
się do wykorzystania 
niżej wymienionych 

obszarów otrzymują po 
1 pkt. za każdy: 

1) walory przyrodniczo-

2 

Rada uznała, że operacja przyczynia się do 
wykorzystania zarówno walorów przyrodniczo-
krajobrazowych  jak również wpływa na 
wykorzystanie obszaru aktywności i gospodarności 
społecznej. Realizacja operacji jest efektem działań 
lokalnej społeczności, która od kilku lat zabiegała o 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 

tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 
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krajobrazowe, 
2)dziedzictwo 
historyczno-kulturowe, 

3) aktywność i 
gospodarność 

społeczna 

stworzenie rekreacyjneych terenów, gdzie można by 
aktywnie wypoczywać. 

2 
Operacja służy jak 
największej liczbie 

mieszkańców 
1 

Operacja głównie służy mieszkańcom Gminy Skała, 
to dla nich jest realizowana operacja. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

3 Czas realizacji projektu 1 
 Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, 
Wnioskodawca zakłada, że zrealizuje operację w 
przeciągu 11 miesięcy. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

4 

Operacja dotyczy 
działań w zakresie 

infrastruktury służącej 
rozwojowi kultury, 
sportu i rekreacji 

2 

Zakres przedmiotowej operacji zgodnie z 
zestawieniem rzeczowo-finansowym dotyczy 
tworzeniu infrastruktury służącej rozwojowi szeroko 
rozumianej infrastruktury rekreacyjnej. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

5 

Projekt dotyczy 
budowania więzi 

społeczności lokalnej 
poprzez pobudzenie 

aktywności wśród 
mieszkańców 

2 

Operacja wpływa na pobudzenie aktywności, 
wpływa na budowanie więzi społeczności lokalnej. 
Dotychczas brak było takiego miejsca we wsi gdzie 
na otwartym zielonym terenie mogła się spotykać 
społeczność, to z kolei wpłynie na zwiększona ich 
aktywność. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

6 

Wnioskodawca posiada 
doświadczenie w 

realizacji projektów 
współfinansowanych ze 
środków zewnętrznych. 

2 
Wnioskodawcą jest Gmina Skała, która wielokrotnie 
korzystała ze środków zewnętrznych pochodzących z 
UE. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

7 
Beneficjent korzystał z 

doradztwa i/lub 
uczestniczył w szkoleniu 

2 
Wnioskodawca korzystał z doradztwa w Biurze 
Lokalnej Grupy działania Jurajska Kraina 
świadczonym przez pracowników Biura. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

8 
Miejsce realizacji 

operacji 
2 

Realizacja operacji będzie prowadzona w dwóch 
miejscowościach: w Przybysławicach (2 lokalizacje) i 
Gołyszynie. Obydwie miejscowości liczą poniżej 1000 
mieszkańców . 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

9 Przedmiot operacji 0 Operacja dotyczy zakupu prac budowlanych. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

10 
Wpływ operacji na 

osiągnięcie wskaźników 
LSR 

3 Operacja realizuje 3 wskaźniki produktu 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

11 
Wpływ na ochronę 

środowiska lub 
przeciwdziałanie 

0 Operacja nie wpływa na kwestie środowiskowe i 
przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 

tym: 8 za, 0 przeciw, 
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zmianom klimatu 0 wstrzymało się 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

I. Innowacyjność operacji 1 

Rada uznała, że innowacyjność może być 
ograniczona wyłącznie do miejscowości i tylko w 
takim aspekcie może być oceniana. Trudno tutaj 
odnieść się do szerszego oddziaływania 
innowacyjnego, gdyż tereny ukierunkowane  na 
aktywny wypoczynek,  funkcjonują w każdej Gminie, 
natomiast zakres przewidzianych działań nie 
wskazuje na żadne elementy, które by nie 
funkcjonowały na obszarze Gmin. Jednocześnie Rada 
uznała, że w tym kryterium można przyznać 1 punk 
za innowacyjność na poziomie miejscowości. W 
odniesieniu do miejscowości inwestycja ma 
charakter innowacyjny, z uwagi na brak innych 
miejsc o podobnym charakterze. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

II. 

Oddziaływanie operacji  
na grupę 

defaworyzowaną 
zidentyfikowaną  

w LSR 

6 

Z uwagi na charakter inwestycji, Rada uznała, że 
operacja będzie pozytywnie oddziaływała na co 
najmniej dwie grupy defaworyzowane. Przyjęto 
tutaj, że operacja będzie oddziaływała na : 
- młodych ludzi poniżej 30 roku życia 
- osób powyżej 50 roku życia. 
Osoby z tych przedziałów wiekowych będą 
korzystały z efektów realizowanej operacji. 
Zarówno młodzi ludzie, dzieci jak również seniorzy 
chętnie będą odwiedzały tereny zielone - miejsca 
aktywnego wypoczynku. 
 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

SUMA PUNKTÓW 24  

 
Dokonano oceny według lokalnych i premiujących kryteriów, głosowaniu poddano każde z kryteriów 
oddzielnie, wyniki zamieszczono w oddzielnej kolumnie.  
 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 
Wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Operacja została 
wybrana do dofinansowania.  
 

USTALENIE KWOTY WSPARCIA 

Numer konkursu: 3/2021 

Numer wniosku: 1/3/2021 
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Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Skała 

Tytuł wniosku: 

Budowa miejsc aktywnego wypoczynku w Przybysławicach na 
działkach nr 260/2i nr 164/2 oraz w Gołyszynie na działce nr 

104, w Gminie Skała. 
 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości  45522,00 zł (kwota zgodna z ogłoszeniem o 
naborze). Kwota została przeanalizowana i uznano ją za zasadną, zgodną z zasadami 
programowymi. Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano: 
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz  wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 
Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla powyższej operacji, Rada LGD 
podjęła następującą uchwałę: 

 
Uchwała Nr XXIX/297/21 w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 
(dot. Gmina Skała) w głosowaniu (jawnym):  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz  wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
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PODJĘCIE UCHWAŁ  
W SPRAWIE PRZYJĘCIA LISTY OPERACJI WYBRANYCH ORAZ 

W SPRAWIE PRZYJĘCIA LISTY OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW 
O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ ZGODNYCH Z LSR 

(MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU) 

 
 
Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji objętych wnioskami złożonymi 
w ramach naboru 3/2021, Rada LGD podjęła następujące uchwały: 
 
19. Uchwała Nr XXIX/298/21 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych. 
 
w głosowaniu (jawnym): 

 9 głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania nikt się nie wyłączył. Quorum i parytety zostały zachowane. Uchwała została 
podjęta.  
 

20. Uchwała Nr XXIX/299/21 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru 
wniosków o przyznanie mocy oraz zgodnych z LSR. 
 

w głosowaniu (jawnym): 
 8 głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania nikt się nie wyłączył. Quorum i parytety zostały zachowane. Uchwała została 
podjęta.  

 
OCENA OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH I PREMIUJĄCYCH KRYTERIÓW 

ORAZ PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE WYBRANIA DO DOFINANSOWANIA ORAZ USTALENIA 
KWOTY WSPARCIA DLA OPERACJI W NABORZE 4/2021 –  

UTWORZENIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
 
21. Przystąpiono do oceny według lokalnych i premiujących kryteriów operacji w ramach naboru 

4/2021 – U. oraz podjęcia uchwał w sprawie wybrania do dofinansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia. 
 Przewodniczący zaproponował, że każdy wniosek najpierw będzie oceniany wg lokalnych 
kryteriów wyboru, następnie wg kryteriów premiujących. Przewodniczący zaproponował 
również, że Sekretarz będzie odczytywał punkt po punkcie każde kryterium na każdej z kart. Nad 
każdym z kryteriów odbędzie się dyskusja podczas której wypracowana zostanie liczba 
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przyznanych punktów na podstawie propozycji wyklarowanych na poprzednim posiedzeniu. 
Ustalono, że zgodnie z przyjętą Procedurą odbędą się głosowania nad każdym z kryteriów 
oddzielnie, uzasadnienia będą podawane na kartach oceny. Po zakończeniu oceny i wyliczeniu 
ilości punktów oraz sprawdzeniu czy wniosek osiągnie minimum punktowe (15 pkt), zostanie 
przeprowadzona czynność ustalenia kwoty wsparcia. Powyższa propozycja została poddana pod 
głosowanie: 
 9  głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum i parytety zostały zachowane. Propozycja została przyjęta.  

 
OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI 

Numer konkursu: 4/2021 

Numer wniosku: 1/4/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Skała 

Tytuł wniosku: 

Przebudowa i remont pomieszczeń korytarza wejściowego i dziennika 
podawczego wraz z adaptacją na punkt informacji turystycznej oraz 

przebudowa wewnętrznej ściany nośnej polegająca na wybiciu w niej 
otworu dla ułatwienia obsługi osób niepełnosprawnych, w budynku 

Urzędu Miasta i Gminy Skała, zlokalizowanym na dz. nr 1053/1, 
3007/4, 3000/4, przy ul. Rynek 29 w Skale 

 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium oceny Przyznane 
punkty 

Uzasadnienie Głosowanie 

1 

Operacje przyczyniające 
się do wykorzystania 
niżej wymienionych 

obszarów otrzymują po 
1 pkt. za każdy: 

1) walory przyrodniczo-
krajobrazowe, 

2)dziedzictwo 
historyczno-kulturowe, 

3) aktywność i 
gospodarność 

społeczna 

1 

Rada uznała, że operacja przyczynia się do 
wykorzystania tylko jednego obszaru – aktywność i 
gospodarność społeczna. Realizacja operacji wpłynie 
na wykorzystanie aktywności, gospodarności osób 
zaangażowanych w realizację projektu, który wpływa 
na zrealizowanie potrzeb lokalnej społeczności. 
Operacja jest realizowana w szerokim zakresie 
dotyczy kilku miejscowości położonych w Gminie 
Sułoszowa 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 

tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

2 
Operacja służy jak 
największej liczbie 

mieszkańców 
3 Operacja będzie służyła wszystkim mieszkańcom z 

obszaru LSR oraz przyjeżdżającym turystom. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

3 Czas realizacji projektu 2 
 Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, 
Wnioskodawca zakłada, że zrealizuje operację w 
przeciągu 5 miesięcy. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 
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4 

Operacja dotyczy 
działań w zakresie 

infrastruktury służącej 
rozwojowi kultury, 
sportu i rekreacji 

2 

Zakres przedmiotowej operacji zgodnie z 
zestawieniem rzeczowo-finansowym dotyczy 
tworzeniu infrastruktury służącej rozwojowi szeroko 
rozumianej infrastruktury rekreacyjnej. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

5 

Projekt dotyczy 
budowania więzi 

społeczności lokalnej 
poprzez pobudzenie 

aktywności wśród 
mieszkańców 

0 

Operacja nie wpływa na pobudzenie lokalnej 
aktywności, miejsce będzie służyło głownie turystom 
w celu pozyskania informacji o atrakcjach na naszym 
terenie. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

6 

Wnioskodawca posiada 
doświadczenie w 

realizacji projektów 
współfinansowanych ze 
środków zewnętrznych. 

2 
Wnioskodawcą jest Gmina Skała, która wielokrotnie 
korzystała ze środków zewnętrznych pochodzących z 
UE. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

7 
Beneficjent korzystał z 

doradztwa i/lub 
uczestniczył w szkoleniu 

2 
Wnioskodawca korzystał z doradztwa w Biurze 
Lokalnej Grupy działania Jurajska Kraina 
świadczonym przez pracowników Biura. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

8 
Miejsce realizacji 

operacji 
0 

Realizacja operacji będzie prowadzona w 
miejscowości Skała miejscowość liczy ponad 3 tys. 
mieszkańców. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

9 Przedmiot operacji 0 Operacja dotyczy zakupu prac budowlanych. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

10 
Wpływ operacji na 

osiągnięcie wskaźników 
LSR 

0 
Realizacja operacji nie wpływa na osiągnięcie 
dodatkowych wskaźników produktu w większej ilości 
niż 1 sztuka. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

11 

Wpływ na ochronę 
środowiska lub 

przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

0 
Operacja nie wpływa na kwestie środowiskowe i 
przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 

tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

I. Innowacyjność operacji 1 

Rada uznała, że innowacyjność dotyczy głownie 
miejscowości Skała, gdzie obecnie na terenie 
miejscowości nie ma takiego punktu z informacją 
turystyczną. Jednocześnie Rada uznała, że w tym 
kryterium można przyznać 1 punk za innowacyjność 
na poziomie miejscowości. W odniesieniu do 
miejscowości inwestycja ma charakter innowacyjny, 
z uwagi na brak innych miejsc o podobnym 
charakterze. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

II. 
Oddziaływanie operacji  

na grupę 
defaworyzowaną 

6 
Z uwagi na charakter inwestycji, Rada uznała, że 
operacja będzie pozytywnie oddziaływała na co 
najmniej dwie grupy defaworyzowane. Przyjęto 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
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zidentyfikowaną  
w LSR 

tutaj, że operacja będzie oddziaływała na : 
- młodych ludzi poniżej 30 roku życia 
- osób powyżej 50 roku życia. 
Osoby z tych przedziałów wiekowych będą 
korzystały z efektów realizowanej operacji. 
Zarówno młodzi ludzie, dzieci jak również seniorzy 
chętnie będą odwiedzały tereny zielone. 
 

0 wstrzymało się 

SUMA PUNKTÓW 19  

 
Dokonano oceny według lokalnych i premiujących kryteriów, głosowaniu poddano każde z kryteriów 
oddzielnie, wyniki zamieszczono w oddzielnej kolumnie.  
 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 
Wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Operacja została 
wybrana do dofinansowania.  
 

USTALENIE KWOTY WSPARCIA 

Numer konkursu: 4/2021 

Numer wniosku: 1/4/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Skała 

Tytuł wniosku: 

Przebudowa i remont pomieszczeń korytarza wejściowego i dziennika 
podawczego wraz z adaptacją na punkt informacji turystycznej oraz 

przebudowa wewnętrznej ściany nośnej polegająca na wybiciu w niej 
otworu dla ułatwienia obsługi osób niepełnosprawnych, w budynku 

Urzędu Miasta i Gminy Skała, zlokalizowanym na dz. nr 1053/1, 
3007/4, 3000/4, przy ul. Rynek 29 w Skale 

 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości  31815,00 zł (kwota zgodna z ogłoszeniem o 
naborze). Kwota została przeanalizowana i uznano ją za zasadną, zgodną z zasadami 
programowymi. Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano: 
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 
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Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz  wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 
Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla powyższej operacji, Rada LGD 
podjęła następującą uchwałę: 

 
Uchwała Nr XXIX/300/21 w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 
(dot. Gmina Skała) w głosowaniu (jawnym):  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz  wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
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PODJĘCIE UCHWAŁ  
W SPRAWIE PRZYJĘCIA LISTY OPERACJI WYBRANYCH ORAZ 

W SPRAWIE PRZYJĘCIA LISTY OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW 
O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ ZGODNYCH Z LSR 

(UTWORZENIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ) 

 
 
Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji objętych wnioskami złożonymi 
w ramach naboru 4/2021, Rada LGD podjęła następujące uchwały: 
 
22. Uchwała Nr XXIX/301/21 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych. 
 
w głosowaniu (jawnym): 

 9 głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania nikt się nie wyłączył. Quorum i parytety zostały zachowane. Uchwała została 
podjęta.  
 

23. Uchwała Nr XXIX/302/21 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru 
wniosków o przyznanie mocy oraz zgodnych z LSR. 
 

w głosowaniu (jawnym): 
 8 głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania nikt się nie wyłączył. Quorum i parytety zostały zachowane. Uchwała została 
podjęta.  

 
OCENA OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH I PREMIUJĄCYCH KRYTERIÓW 

ORAZ PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE WYBRANIA DO DOFINANSOWANIA ORAZ USTALENIA 
KWOTY WSPARCIA DLA OPERACJI W NABORZE 5/2021 –  

OBIEKTY REKREACJI 
 
24. Przystąpiono do oceny według lokalnych i premiujących kryteriów operacji w ramach naboru 

5/2021. oraz podjęcia uchwał w sprawie wybrania do dofinansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia. 
 
 Przewodniczący zaproponował, że każdy wniosek najpierw będzie oceniany wg lokalnych 
kryteriów wyboru, następnie wg kryteriów premiujących. Przewodniczący zaproponował 
również, że Sekretarz będzie odczytywał punkt po punkcie każde kryterium na każdej z kart. Nad 
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każdym z kryteriów odbędzie się dyskusja podczas której wypracowana zostanie liczba 
przyznanych punktów na podstawie propozycji wyklarowanych na poprzednim posiedzeniu. 
Ustalono, że zgodnie z przyjętą Procedurą odbędą się głosowania nad każdym z kryteriów 
oddzielnie, uzasadnienia będą podawane na kartach oceny. Po zakończeniu oceny i wyliczeniu 
ilości punktów oraz sprawdzeniu czy wniosek osiągnie minimum punktowe (15 pkt), zostanie 
przeprowadzona czynność ustalenia kwoty wsparcia. Powyższa propozycja została poddana pod 
głosowanie: 
 9  głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum i parytety zostały zachowane. Propozycja została przyjęta.  

 

OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI 

Numer konkursu: 5/2021 

Numer wniosku: 1/5/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Sułoszowa 

Tytuł wniosku: 
Modernizacja istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej na 

potrzeby stworzenia miasteczka rowerowego. 
 

1 

Operacje przyczyniające 
się do wykorzystania 
niżej wymienionych 

obszarów otrzymują po 
1 pkt. za każdy: 

1) walory przyrodniczo-
krajobrazowe, 

2)dziedzictwo 
historyczno-kulturowe, 

3) aktywność i 
gospodarność 

społeczna 

1 

Rada uznała, że operacja przyczynia się do 
wykorzystania tylko jednego obszaru – aktywność i 
gospodarność społeczna. Realizacja operacji wpłynie 
na wykorzystanie aktywności, gospodarności osób 
zaangażowanych w realizację projektu, który wpływa 
na zrealizowanie potrzeb lokalnej społeczności. 
Operacja jest realizowana w szerokim zakresie 
dotyczy kilku miejscowości położonych w Gminie 
Sułoszowa 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 

tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

2 
Operacja służy jak 
największej liczbie 

mieszkańców 
1 

Operacja  służy głównie mieszkańcom Gminy 
Sułoszowa 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

3 Czas realizacji projektu 2 
 Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, 
Wnioskodawca zakłada, że zrealizuje operację w 
przeciągu 3 miesięcy. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

4 

Operacja dotyczy 
działań w zakresie 

infrastruktury służącej 
rozwojowi kultury, 
sportu i rekreacji 

2 

Zakres przedmiotowej operacji zgodnie z 
zestawieniem rzeczowo-finansowym dotyczy 
tworzeniu infrastruktury służącej rozwojowi szeroko 
rozumianej infrastruktury rekreacyjnej. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 
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Projekt dotyczy 
budowania więzi 

społeczności lokalnej 
poprzez pobudzenie 

aktywności wśród 
mieszkańców 

2 

Operacja wpłynie na pogłębienie i budowanie więzi 
mieszkańców miejscowości, gdzie będą realizowane 
działania. Mieszkańcy zyskując atrakcyjne miejsca 
rekreacji uzyskują jednocześnie nowe miejsca 
spotkań, co bezpośrednio wpływa na pobudzanie ich 
aktywności. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

6 

Wnioskodawca posiada 
doświadczenie w 

realizacji projektów 
współfinansowanych ze 
środków zewnętrznych. 

2 
Wnioskodawcą jest Gmina Sułoszowa która 
wielokrotnie korzystała ze środków zewnętrznych 
pochodzących z UE. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

7 
Beneficjent korzystał z 

doradztwa i/lub 
uczestniczył w szkoleniu 

2 
Wnioskodawca korzystał z doradztwa w Biurze 
Lokalnej Grupy działania Jurajska Kraina 
świadczonym przez pracowników Biura. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

8 Miejsce realizacji 
operacji 

0 
Realizacja operacji będzie prowadzona w 
miejscowości Sułoszowa, miejscowość liczy ponad 3 
tys. mieszkańców. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

9 Przedmiot operacji 0 Operacja dotyczy zakupu prac budowlanych. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

10 
Wpływ operacji na 

osiągnięcie wskaźników 
LSR 

0 
Realizacja operacji nie wpływa na osiągnięcie 
dodatkowych wskaźników produktu w większej ilości 
niż 1 sztuka. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

11 

Wpływ na ochronę 
środowiska lub 

przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

0 
Operacja nie wpływa na kwestie środowiskowe i 
przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 

tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

I. Innowacyjność operacji 3 

Rada uznała, że można mówić o innowacyjności w 
skali Gminy Sułoszowa. Podobne miasteczko 
komunikacyjne funkcjonuje w Gminie Słomniki. 
Dlatego też można mówić wyłącznie o innwacyjności 
w odniesieniu do 1 Gminy. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

II. 

Oddziaływanie operacji  
na grupę 

defaworyzowaną 
zidentyfikowaną  

w LSR 

6 

Z uwagi na charakter inwestycji, Rada uznała, że 
operacja będzie pozytywnie oddziaływała na co 
najmniej dwie grupy defaworyzowane. Przyjęto 
tutaj, że operacja będzie oddziaływała na : 
- młodych ludzi poniżej 30 roku życia 
- osób powyżej 50 roku życia. 
Osoby z tych przedziałów wiekowych będą 
korzystały z efektów realizowanej operacji. 
Z terenów rekreacyjnych korzystają wszystkie grup 
wiekowe i społeczne, stąd też nie ma żadnych 
wątpliwości na oddziaływanie operacji na wskazane 
powyżej grupy defaworyzowane.  
 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 
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SUMA PUNKTÓW 21  

 
Dokonano oceny według lokalnych i premiujących kryteriów, głosowaniu poddano każde z kryteriów 
oddzielnie, wyniki zamieszczono w oddzielnej kolumnie.  
 
Z głosowania nikt się nie wyłączył . Quorum i parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 
Sektor publiczny 44,44% 

Sektor społeczny 44,44% 

Sektor gospodarczy 11,11% 

 
Wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Operacja została 
wybrana do dofinansowania.  
 

USTALENIE KWOTY WSPARCIA 

Numer konkursu: 5/2021 

Numer wniosku: 1/5/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Sułoszowa 

Tytuł wniosku: 
Modernizacja istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej na 

potrzeby stworzenia miasteczka rowerowego. 
 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości  55103,00 zł (kwota zgodna z ogłoszeniem o 
naborze). Kwota została przeanalizowana i uznano ją za zasadną, zgodną z zasadami 
programowymi. Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano: 
  9 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania nikt się nie wyłączył . Quorum i parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 
Sektor publiczny 44,44% 

Sektor społeczny 44,44% 

Sektor gospodarczy 11,11% 

 
Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla powyższej operacji, Rada LGD 
podjęła następującą uchwałę: 
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Uchwała Nr XXIX/303/21 w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 
(dot. Gmina Sułoszowa) w głosowaniu (jawnym):  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania nikt się nie wyłączył . Quorum i parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 
Sektor publiczny 44,44% 

Sektor społeczny 44,44% 

Sektor gospodarczy 11,11% 

 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI 

Numer konkursu: 5/2021 

Numer wniosku: 2/5/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Iwanowice 

Tytuł wniosku: Budowa obiektu rekreacyjnego w Iwanowicach Dworskich. 

 

1 

Operacje przyczyniające 
się do wykorzystania 
niżej wymienionych 

obszarów otrzymują po 
1 pkt. za każdy: 

1) walory przyrodniczo-
krajobrazowe, 

2)dziedzictwo 
historyczno-kulturowe, 

3) aktywność i 
gospodarność 

społeczna 

1 

Rada uznała, że operacja przyczynia się do 
wykorzystania tylko jednego obszaru – aktywność i 
gospodarność społeczna. Realizacja operacji wpłynie 
na wykorzystanie aktywności, gospodarności osób 
zaangażowanych w realizację projektu, który wpływa 
na zrealizowanie potrzeb lokalnej społeczności. 
Operacja jest realizowana w szerokim zakresie 
dotyczy kilku miejscowości położonych w Gminie 
Iwanowice. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 

tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

2 
Operacja służy jak 
największej liczbie 

mieszkańców 
1 Operacja  służy głównie mieszkańcom Gminy 

Iwanowice. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

3 Czas realizacji projektu 1 
 Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, 
Wnioskodawca zakłada, że zrealizuje operację w 
przeciągu 10 miesięcy. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

4 

Operacja dotyczy 
działań w zakresie 

infrastruktury służącej 
rozwojowi kultury, 
sportu i rekreacji 

2 

Operacja bezpośrednio się wpisuje we wskazany 
zakres, zostaną zmodernizowane i doposażone 
miejsca, które służą lokalnej społeczności jako 
miejsca służące do rozwoju kultury, do rozwoju 
rekreacji. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 
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Projekt dotyczy 
budowania więzi 

społeczności lokalnej 
poprzez pobudzenie 

aktywności wśród 
mieszkańców 

2 

Operacja wpłynie na pogłębienie i budowanie więzi 
mieszkańców miejscowości, gdzie będą realizowane 
działania. Mieszkańcy zyskując atrakcyjne miejsca 
rekreacji uzyskują jednocześnie nowe miejsca 
spotkań, co bezpośrednio wpływa na pobudzanie ich 
aktywności. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

6 

Wnioskodawca posiada 
doświadczenie w 

realizacji projektów 
współfinansowanych ze 
środków zewnętrznych. 

2 
Wnioskodawcą jest Gmina Iwanowice, która 
wielokrotnie korzystała ze środków zewnętrznych 
pochodzących z UE. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

7 
Beneficjent korzystał z 

doradztwa i/lub 
uczestniczył w szkoleniu 

2 
Wnioskodawca korzystał z doradztwa w Biurze 
Lokalnej Grupy działania Jurajska Kraina 
świadczonym przez pracowników Biura. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

8 Miejsce realizacji 
operacji 

2 
Realizacja operacji będzie prowadzona w 
miejscowości Iwanowice Dworskie miejscowość liczy 
553 mieszkańców. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

9 Przedmiot operacji 0 Operacja dotyczy zakupu prac budowlanych. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

10 
Wpływ operacji na 

osiągnięcie wskaźników 
LSR 

0 
Realizacja operacji nie wpływa na osiągnięcie 
dodatkowych wskaźników produktu w większej ilości 
niż 1 sztuka. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

11 

Wpływ na ochronę 
środowiska lub 

przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

0 
Operacja nie wpływa na kwestie środowiskowe i 
przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 

tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

I. Innowacyjność operacji 1 

Rada uznała, że innowacyjność może być 
ograniczona wyłącznie do miejscowości i tylko w 
takim aspekcie może być oceniana. Trudno tutaj 
odnieść się do szerszego oddziaływania 
innowacyjnego, gdyż tereny rekreacyjne funkcjonują 
w każdej Gminie, natomiast zakres przewidzianych 
działań nie wskazuje na żadne elementy, które by 
nie funkcjonowały na obszarze Gmin. Jednocześnie 
Rada uznała, że w tym kryterium można przyznać 1 
punk za innowacyjność na poziomie miejscowości. 
W odniesieniu do miejscowości inwestycja ma 
charakter innowacyjny, z uwagi na brak innych 
miejsc o podobnym charakterze. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

II. 

Oddziaływanie operacji  
na grupę 

defaworyzowaną 
zidentyfikowaną  

w LSR 

6 

Z uwagi na charakter inwestycji, Rada uznała, że 
operacja będzie pozytywnie oddziaływała na 
wszystkie wskazane grupy defaworyzowane. 
Przyjęto tutaj, że operacja będzie oddziaływała na : 
- młodych ludzi poniżej 30 roku życia 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 
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- osób powyżej 50 roku życia. 
- mikroprzedsiębiorcy 
Osoby z tych przedziałów wiekowych będą 
korzystały z efektów realizowanej operacji. 
Świetlice wiejskie to miejsca, gdzie dzieci mają 
miejsce, gdzie mogą się spotykać, organizowane są 
dla nich zajęcia. W świetlicach wiejskich tradycyjnie 
zbierają się Koła Gospodyń Wiejskich, a najczęściej 
są to osoby po 50 roku życia. 
Na terenie świetlic wiejskich odbywają się również 
spotkania biznesowe lokalnych 
mikroprzedsiębiorców. Stąd też rada uznała że 
operacja pozytywnie oddziaływuje na wskazane 
grupy defaworyzowane i przyznała 6 punktów. 

SUMA PUNKTÓW 20  

 
Dokonano oceny według lokalnych i premiujących kryteriów, głosowaniu poddano każde z kryteriów 
oddzielnie, wyniki zamieszczono w oddzielnej kolumnie.  
 
Z głosowania nikt się nie wyłączył . Quorum i parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 
Sektor publiczny 44,44% 

Sektor społeczny 44,44% 

Sektor gospodarczy 11,11% 

 
Wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Operacja została 
wybrana do dofinansowania.  
 

USTALENIE KWOTY WSPARCIA 

Numer konkursu: 5/2021 

Numer wniosku: 2/5/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Iwanowice 

Tytuł wniosku: Budowa obiektu rekreacyjnego w Iwanowicach Dworskich. 

 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości  47425,00 zł (kwota zgodna z ogłoszeniem o 
naborze). Kwota została przeanalizowana i uznano ją za zasadną, zgodną z zasadami 
programowymi. Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano: 
  9 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania nikt się nie wyłączył . Quorum i parytety zostały zachowane.  
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Struktura sektorowa 
Sektor publiczny 44,44% 

Sektor społeczny 44,44% 

Sektor gospodarczy 11,11% 

 
Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla powyższej operacji, Rada LGD 
podjęła następującą uchwałę: 

 
Uchwała Nr XXIX/304/21 w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 
(dot. Gmina Iwanowice) w głosowaniu (jawnym):  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania nikt się nie wyłączył . Quorum i parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 
Sektor publiczny 44,44% 

Sektor społeczny 44,44% 

Sektor gospodarczy 11,11% 

 

OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI 

Numer konkursu: 5/2021 

Numer wniosku: 3/5/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Skała 

Tytuł wniosku: 

Budowa obiektu rekreacyjnego w postaci altany wraz z 
utwardzeniem terenu oraz montażem elementów małej 

architektury na terenie Poręby Laskowskiej, dz. Nr ewid. 52/1 
obręb Poręba Laskowska. 

 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium oceny 
Przyznane 

punkty 
Uzasadnienie Głosowanie 

1 

Operacje przyczyniające 
się do wykorzystania 
niżej wymienionych 

obszarów otrzymują po 
1 pkt. za każdy: 

1) walory przyrodniczo-
krajobrazowe, 

2)dziedzictwo 
historyczno-kulturowe, 

3) aktywność i 

1 

Rada uznała, że operacja przyczynia się do 
wykorzystania tylko jednego obszaru – aktywność i 
gospodarność społeczna. Realizacja operacji wpłynie 
na wykorzystanie aktywności, gospodarności osób 
zaangażowanych w realizację projektu, który wpływa 
na zrealizowanie potrzeb lokalnej społeczności. 
Operacja jest realizowana w szerokim zakresie 
dotyczy kilku miejscowości położonych w Gminie 
Iwanowice. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 

tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 
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gospodarność 
społeczna 

2 
Operacja służy jak 
największej liczbie 

mieszkańców 
1 Operacja głównie służy mieszkańcom Gminy Skała, 

to dla nich jest realizowana operacja. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

3 Czas realizacji projektu 1 
 Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, 
Wnioskodawca zakłada, że zrealizuje operację w 
przeciągu 11 miesięcy. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

4 

Operacja dotyczy 
działań w zakresie 

infrastruktury służącej 
rozwojowi kultury, 
sportu i rekreacji 

2 

Operacja polega na zagospodarowaniu terenu  w 
Porębie Laskowska w wyniku czego uatrakcyjniony 
zostanie teren zielony. Miejscowość zyska atrakcyjne 
miejsce do rekreacji. Elementy te sprawiają, że 
operacja bezpośrednio wpływa w przedmiotowy 
zakres. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

5 

Projekt dotyczy 
budowania więzi 

społeczności lokalnej 
poprzez pobudzenie 

aktywności wśród 
mieszkańców 

2 

Operacja wpłynie na pogłębienie i budowanie więzi 
mieszkańców miejscowości, gdzie będą realizowane 
działania. Mieszkańcy zyskując atrakcyjne miejsca 
rekreacji uzyskują jednocześnie nowe miejsca 
spotkań, co bezpośrednio wpływa na pobudzanie ich 
aktywności. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

6 

Wnioskodawca posiada 
doświadczenie w 

realizacji projektów 
współfinansowanych ze 
środków zewnętrznych. 

2 
Wnioskodawcą jest Gmina Skała, która wielokrotnie 
korzystała ze środków zewnętrznych pochodzących z 
UE. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

7 
Beneficjent korzystał z 

doradztwa i/lub 
uczestniczył w szkoleniu 

2 
Wnioskodawca korzystał z doradztwa w Biurze 
Lokalnej Grupy działania Jurajska Kraina 
świadczonym przez pracowników Biura. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

8 
Miejsce realizacji 

operacji 
2 

Realizacja operacji będzie prowadzona w 
miejscowości Iwanowice Dworskie miejscowość liczy 
174 mieszkańców. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

9 Przedmiot operacji 0 Operacja dotyczy zakupu prac budowlanych. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

10 
Wpływ operacji na 

osiągnięcie wskaźników 
LSR 

0 
Realizacja operacji nie wpływa na osiągnięcie 
dodatkowych wskaźników produktu w większej ilości 
niż 1 sztuka. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

11 

Wpływ na ochronę 
środowiska lub 

przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

0 
Operacja nie wpływa na kwestie środowiskowe i 
przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 

tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 
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I. Innowacyjność operacji 1 

Rada uznała, że innowacyjność może być 
ograniczona wyłącznie do miejscowości i tylko w 
takim aspekcie może być oceniana. Trudno tutaj 
odnieść się do szerszego oddziaływania 
innowacyjnego, gdyż tereny rekreacyjne funkcjonują 
w każdej Gminie, natomiast zakres przewidzianych 
działań nie wskazuje na żadne elementy, które by 
nie funkcjonowały na obszarze Gmin. Jednocześnie 
Rada uznała, że w tym kryterium można przyznać 1 
punk za innowacyjność na poziomie miejscowości. 
W odniesieniu do miejscowości inwestycja ma 
charakter innowacyjny, z uwagi na brak innych 
miejsc o podobnym charakterze. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

II. 

Oddziaływanie operacji  
na grupę 

defaworyzowaną 
zidentyfikowaną  

w LSR 

6 

Z uwagi na charakter inwestycji, Rada uznała, że 
operacja będzie pozytywnie oddziaływała na co 
najmniej dwie grupy defaworyzowane. Przyjęto 
tutaj, że operacja będzie oddziaływała na : 
- młodych ludzi poniżej 30 roku życia 
- osób powyżej 50 roku życia. 
Osoby z tych przedziałów wiekowych będą 
korzystały z efektów realizowanej operacji. 
Zarówno młodzi ludzie, dzieci jak również seniorzy 
chętnie będą odwiedzały tereny zielone. 
 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

SUMA PUNKTÓW 20  

 
Dokonano oceny według lokalnych i premiujących kryteriów, głosowaniu poddano każde z kryteriów 
oddzielnie, wyniki zamieszczono w oddzielnej kolumnie.  
 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 
Wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Operacja została 
wybrana do dofinansowania.  
 

USTALENIE KWOTY WSPARCIA 

Numer konkursu: 5/2021 

Numer wniosku: 3/5/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Skała 



 
 

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

 

 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „JURAJSKA KRAINA” 
32-043 Skała, ul. Szkolna 4     |     tel. 12/3801061     |     www.jurajskakraina.pl     |     biuro@ jurajska kraina.pl 

St
ro

na
 4

1 

Tytuł wniosku: 

Budowa obiektu rekreacyjnego w postaci altany wraz z 
utwardzeniem terenu oraz montażem elementów małej 

architektury na terenie Poręby Laskowskiej, dz. Nr ewid. 52/1 
obręb Poręba Laskowska. 

 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości  31815,00 zł (kwota zgodna z ogłoszeniem o 
naborze). Kwota została przeanalizowana i uznano ją za zasadną, zgodną z zasadami 
programowymi. Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano: 
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz  wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 
Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla powyższej operacji, Rada LGD 
podjęła następującą uchwałę: 

 
Uchwała Nr XXIX/305/21 w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 
(dot. Gmina Skała) w głosowaniu (jawnym):  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz  wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 
 

OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI 

Numer konkursu: 5/2021 
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Numer wniosku: 4/5/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Jerzmanowice-Przeginia 

Tytuł wniosku: 

Modernizacja i doposażenie dwóch obiektów rekreacyjnych o 
nowe wyposażenie w tym edukacyjne w miejscowościach 

Gotkowice i Przeginia. 
 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium oceny Przyznane 
punkty 

Uzasadnienie Głosowanie 

1 

Operacje przyczyniające 
się do wykorzystania 
niżej wymienionych 

obszarów otrzymują po 
1 pkt. za każdy: 

1) walory przyrodniczo-
krajobrazowe, 

2)dziedzictwo 
historyczno-kulturowe, 

3) aktywność i 
gospodarność 

społeczna 

1 

Rada uznała, że operacja przyczynia się do 
wykorzystania tylko jednego obszaru – aktywność i 
gospodarność społeczna. Realizacja operacji wpłynie 
na wykorzystanie aktywności, gospodarności osób 
zaangażowanych w realizację projektu, który wpływa 
na zrealizowanie potrzeb lokalnej społeczności. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 

tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

2 
Operacja służy jak 
największej liczbie 

mieszkańców 
1 

Operacja głównie służy mieszkańcom Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia, to dla nich jest realizowana 
operacja. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

3 Czas realizacji projektu 2 
 Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, 
Wnioskodawca zakłada, że zrealizuje operację w 
przeciągu 5 miesięcy. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

4 

Operacja dotyczy 
działań w zakresie 

infrastruktury służącej 
rozwojowi kultury, 
sportu i rekreacji 

2 

Operacja bezpośrednio się wpisuje we wskazany 
zakres, powstanie nowe miejsce zielone służące 
rekreacji, z którego będą korzystały głównie osoby 
zamieszkujące Gminę Jerzmanowice-Przeginia. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

5 

Projekt dotyczy 
budowania więzi 

społeczności lokalnej 
poprzez pobudzenie 

aktywności wśród 
mieszkańców 

2 

Stworzenie nowego miejsca rekreacji, odpoczynku w 
centrum Gminy Jerzmanowice-Przeginia , teren 
gdzie lokalna społeczność pozyska nowe miejsce do 
spotkań wpłynie na pobudzenie aktywności wśród 
lokalnej społeczności. Ludzie będą mogli wymieniać 
swoje doświadczenia, szukać nowych pomysłów. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

6 

Wnioskodawca posiada 
doświadczenie w 

realizacji projektów 
współfinansowanych ze 
środków zewnętrznych. 

2 
Wnioskodawcą jest Gmina Jerzmanowice-Przeginia, 
która wielokrotnie korzystała ze środków 
zewnętrznych pochodzących z UE. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 
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7 
Beneficjent korzystał z 

doradztwa i/lub 
uczestniczył w szkoleniu 

2 
Wnioskodawca korzystał z doradztwa w Biurze 
Lokalnej Grupy działania Jurajska Kraina 
świadczonym przez pracowników Biura. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

8 
Miejsce realizacji 

operacji 
1 

Realizacja operacji będzie prowadzona w dwóch 
miejscowościach: w Gotkowicach gdzie liczba 
mieszkańców liczy 453 osoby oraz w Przeginii gdzie 
jest 2461 mieszkańców. Z uwagi na fakt że zadanie 
większe jest realizowane w miejscowości Przeginia, 
Rada przyznał 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

9 Przedmiot operacji 0 Operacja dotyczy zakupu prac budowlanych. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

10 
Wpływ operacji na 

osiągnięcie wskaźników 
LSR 

2 Operacja realizuje 2 wskaźniki produktu 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

11 

Wpływ na ochronę 
środowiska lub 

przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

0 
Operacja nie wpływa na kwestie środowiskowe i 
przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 

tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

I. Innowacyjność operacji 1 

Rada uznała, że innowacyjność może być 
ograniczona wyłącznie do miejscowości gdzie będą 
realizowane zadania i tylko w takim aspekcie może 
być oceniana. Trudno tutaj odnieść się do szerszego 
oddziaływania innowacyjnego, gdyż tereny zielone 
funkcjonują w każdej Gminie, natomiast zakres 
przewidzianych działań nie wskazuje na żadne 
elementy, które by nie funkcjonowały na obszarze 
Gmin. Jednocześnie Rada uznała, że w tym kryterium 
można przyznać 1 punk za innowacyjność na 
poziomie miejscowości. W odniesieniu do 
miejscowości inwestycja ma charakter innowacyjny, 
z uwagi na brak innych miejsc o podobnym 
charakterze. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

II. 

Oddziaływanie operacji  
na grupę 

defaworyzowaną 
zidentyfikowaną  

w LSR 

6 

Z uwagi na charakter inwestycji, Rada uznała, że 
operacja będzie pozytywnie oddziaływała na co 
najmniej dwie grupy defaworyzowane. Przyjęto 
tutaj, że operacja będzie oddziaływała na : 
- młodych ludzi poniżej 30 roku życia 
- osób powyżej 50 roku życia. 
Osoby z tych przedziałów wiekowych będą 
korzystały z efektów realizowanej operacji. 
 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 
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Dokonano oceny według lokalnych i premiujących kryteriów, głosowaniu poddano każde z kryteriów 
oddzielnie, wyniki zamieszczono w oddzielnej kolumnie.  
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Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 
Wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Operacja została 
wybrana do dofinansowania.  
 

USTALENIE KWOTY WSPARCIA 

Numer konkursu: 5/2021 

Numer wniosku: 4/5/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Jerzmanowice-Przeginia 

Tytuł wniosku: 

Modernizacja i doposażenie dwóch obiektów rekreacyjnych o 
nowe wyposażenie w tym edukacyjne w miejscowościach 

Gotkowice i Przeginia. 
 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości  74230,00 zł (kwota zgodna z ogłoszeniem o 
naborze). Kwota została przeanalizowana i uznano ją za zasadną, zgodną z zasadami 
programowymi. Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano: 
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Gwizdała wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i parytety 
zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 
Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla powyższej operacji, Rada LGD 
podjęła następującą uchwałę: 

 
Uchwała Nr XXIX/306/21 w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 
(dot. Gmina Jerzmanowice - Przeginia) w głosowaniu (jawnym):  
  8 głosów za, 
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  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Gwizdała wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i parytety 
zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 

 

OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI 

Numer konkursu: 5/2021 

Numer wniosku: 5/5/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Jerzmanowice-Przeginia 

Tytuł wniosku: 
Doposażenie obiektów rekreacyjnych w miejscowościach 

Jerzmanowice i Przeginia 
 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium oceny 
Przyznane 

punkty 
Uzasadnienie Głosowanie 

1 

Operacje przyczyniające 
się do wykorzystania 
niżej wymienionych 

obszarów otrzymują po 
1 pkt. za każdy: 

1) walory przyrodniczo-
krajobrazowe, 

2)dziedzictwo 
historyczno-kulturowe, 

3) aktywność i 
gospodarność 

społeczna 

1 

Rada uznała, że operacja przyczynia się do 
wykorzystania tylko jednego obszaru – aktywność i 
gospodarność społeczna. Realizacja operacji wpłynie 
na wykorzystanie aktywności, gospodarności osób 
zaangażowanych w realizację projektu, który wpływa 
na zrealizowanie potrzeb lokalnej społeczności. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 

tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

2 
Operacja służy jak 
największej liczbie 

mieszkańców 
1 

Operacja głównie służy mieszkańcom Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia, to dla nich jest realizowana 
operacja. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

3 Czas realizacji projektu 2 
 Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, 
Wnioskodawca zakłada, że zrealizuje operację w 
przeciągu 5 miesięcy. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

4 

Operacja dotyczy 
działań w zakresie 

infrastruktury służącej 
rozwojowi kultury, 
sportu i rekreacji 

2 

Operacja bezpośrednio się wpisuje we wskazany 
zakres, powstanie nowe miejsce zielone służące 
rekreacji, z którego będą korzystały głównie osoby 
zamieszkujące Gminę Jerzmanowice-Przeginia. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 
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Projekt dotyczy 
budowania więzi 

społeczności lokalnej 
poprzez pobudzenie 

aktywności wśród 
mieszkańców 

2 

Stworzenie nowego miejsca rekreacji, odpoczynku w 
centrum Gminy Jerzmanowice-Przeginia , teren 
gdzie lokalna społeczność pozyska nowe miejsce do 
spotkań wpłynie na pobudzenie aktywności wśród 
lokalnej społeczności. Ludzie będą mogli wymieniać 
swoje doświadczenia, szukać nowych pomysłów. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

6 

Wnioskodawca posiada 
doświadczenie w 

realizacji projektów 
współfinansowanych ze 
środków zewnętrznych. 

2 
Wnioskodawcą jest Gmina Jerzmanowice-Przeginia, 
która wielokrotnie korzystała ze środków 
zewnętrznych pochodzących z UE. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

7 
Beneficjent korzystał z 

doradztwa i/lub 
uczestniczył w szkoleniu 

2 
Wnioskodawca korzystał z doradztwa w Biurze 
Lokalnej Grupy działania Jurajska Kraina 
świadczonym przez pracowników Biura. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

8 Miejsce realizacji 
operacji 

1 

Realizacja operacji będzie prowadzona w dwóch 
miejscowościach: w Jerzmanowicach gdzie liczba 
mieszkańców liczy 2900 osoby oraz w Przeginii gdzie 
jest 2461 mieszkańców. Z uwagi na fakt że zadanie 
większe jest realizowane w miejscowości Przeginia, 
Rada przy 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

9 Przedmiot operacji 0 Operacja dotyczy zakupu prac budowlanych. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

10 
Wpływ operacji na 

osiągnięcie wskaźników 
LSR 

2 Operacja realizuje 2 wskaźniki produktu 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

11 

Wpływ na ochronę 
środowiska lub 

przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

0 Operacja nie wpływa na kwestie środowiskowe i 
przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 

tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

I. Innowacyjność operacji 1 

Rada uznała, że innowacyjność może być 
ograniczona wyłącznie do miejscowości i tylko w 
takim aspekcie może być oceniana. Trudno tutaj 
odnieść się do szerszego oddziaływania 
innowacyjnego, gdyż tereny zielone funkcjonują w 
każdej Gminie, natomiast zakres przewidzianych 
działań nie wskazuje na żadne elementy, które by 
nie funkcjonowały na obszarze Gmin. Jednocześnie 
Rada uznała, że w tym kryterium można przyznać 1 
punk za innowacyjność na poziomie miejscowości. 
W odniesieniu do miejscowości inwestycja ma 
charakter innowacyjny, z uwagi na brak innych 
miejsc o podobnym charakterze. 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

II. 

Oddziaływanie operacji  
na grupę 

defaworyzowaną 
zidentyfikowaną  

w LSR 

6 

Z uwagi na charakter inwestycji, Rada uznała, że 
operacja będzie pozytywnie oddziaływała na co 
najmniej dwie grupy defaworyzowane. Przyjęto 
tutaj, że operacja będzie oddziaływała na : 
- młodych ludzi poniżej 30 roku życia 

W głosowaniu brało 
udział: 8 osób, w 
tym: 8 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 
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- osób powyżej 50 roku życia. 
Osoby z tych przedziałów wiekowych będą 
korzystały z efektów realizowanej operacji. 
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Dokonano oceny według lokalnych i premiujących kryteriów, głosowaniu poddano każde z kryteriów 
oddzielnie, wyniki zamieszczono w oddzielnej kolumnie.  
 
Z głosowania wyłączył się p. Tomasz Gwizdała wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 
Wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Operacja została 
wybrana do dofinansowania.  
 

USTALENIE KWOTY WSPARCIA 

Numer konkursu: 5/2021 

Numer wniosku: 5/5/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Jerzmanowice-Przeginia 

Tytuł wniosku: 
Doposażenie obiektów rekreacyjnych w miejscowościach 

Jerzmanowice i Przeginia 
 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości  84218,00 zł (kwota zgodna z ogłoszeniem o 
naborze). Kwota została przeanalizowana i uznano ją za zasadną, zgodną z zasadami 
programowymi. Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano: 
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Gwizdała wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i parytety 
zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
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Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla powyższej operacji, Rada LGD 
podjęła następującą uchwałę: 

 
Uchwała Nr XXIX/307/21 w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 
(dot. Gmina Jerzmanowice - Przeginia) w głosowaniu (jawnym):  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Gwizdała wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i parytety 
zostały zachowane.  
Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 

PODJĘCIE UCHWAŁ  
W SPRAWIE PRZYJĘCIA LISTY OPERACJI WYBRANYCH ORAZ 

W SPRAWIE PRZYJĘCIA LISTY OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW 
O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ ZGODNYCH Z LSR 

(OBIEKTY REKREACji) 
 
 
Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji objętych wnioskami złożonymi 
w ramach naboru 5/2021, Rada LGD podjęła następujące uchwały: 
 
25. Uchwała Nr XXIX/308/21 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych. 
 
w głosowaniu (jawnym): 

 9 głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania nikt się nie wyłączył. Quorum i parytety zostały zachowane. Uchwała została 
podjęta.  
 

26. Uchwała Nr XXIX/309/21 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru 
wniosków o przyznanie mocy oraz zgodnych z LSR. 
 

w głosowaniu (jawnym): 
 9 głosów za, 
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 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania nikt się nie wyłączył. Quorum i parytety zostały zachowane. Uchwała została 
podjęta.  
 

 
OCENA OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH I PREMIUJĄCYCH KRYTERIÓW 

ORAZ PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE WYBRANIA DO DOFINANSOWANIA ORAZ USTALENIA 
KWOTY WSPARCIA DLA OPERACJI W NABORZE 6/2021 –  

PLACE ZABAW 
 
27. Przystąpiono do oceny według lokalnych i premiujących kryteriów operacji w ramach naboru 

6/2021 – Place zabaw. oraz podjęcia uchwał w sprawie wybrania do dofinansowania oraz 
ustalenia kwoty wsparcia. 
 Przewodniczący zaproponował, że każdy wniosek najpierw będzie oceniany wg lokalnych 
kryteriów wyboru, następnie wg kryteriów premiujących. Przewodniczący zaproponował 
również, że Sekretarz będzie odczytywał punkt po punkcie każde kryterium na każdej z kart. Nad 
każdym z kryteriów odbędzie się dyskusja podczas której wypracowana zostanie liczba 
przyznanych punktów na podstawie propozycji wyklarowanych na poprzednim posiedzeniu. 
Ustalono, że zgodnie z przyjętą Procedurą odbędą się głosowania nad każdym z kryteriów 
oddzielnie, uzasadnienia będą podawane na kartach oceny. Po zakończeniu oceny i wyliczeniu 
ilości punktów oraz sprawdzeniu czy wniosek osiągnie minimum punktowe (15 pkt), zostanie 
przeprowadzona czynność ustalenia kwoty wsparcia. Powyższa propozycja została poddana pod 
głosowanie: 
 9  głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 
Quorum i parytety zostały zachowane. Propozycja została przyjęta.  

 

OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI 

Numer konkursu: 6/2021 

Numer wniosku: 1/6/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Słomniki 

Tytuł wniosku: 
Budowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Gminy 

Słomniki. 
 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium oceny 
Przyznane 

punkty 
Uzasadnienie Głosowanie 
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Operacje przyczyniające 
się do wykorzystania 
niżej wymienionych 

obszarów otrzymują po 
1 pkt. za każdy: 

1) walory przyrodniczo-
krajobrazowe, 

2)dziedzictwo 
historyczno-kulturowe, 

3) aktywność i 
gospodarność 

społeczna 

1 

Rada uznała, że operacja przyczynia się do 
wykorzystania tylko jednego obszaru – aktywność i 
gospodarność społeczna. Realizacja operacji wpłynie 
na wykorzystanie aktywności, gospodarności osób 
zaangażowanych w realizację projektu, który wpływa 
na zrealizowanie potrzeb lokalnej społeczności. 
Operacja jest realizowana w szerokim zakresie 
dotyczy kilku miejscowości położonych w Gminie 
Słomniki. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 

tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

2 
Operacja służy jak 
największej liczbie 

mieszkańców 
1 

Operacja mimo, że realizowana jest w kilku 
miejscowościach, to wszystkie one służą głównie 
mieszkańcom Gminy Słomniki. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

3 Czas realizacji projektu 2 
 Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, 
Wnioskodawca zakłada, że zrealizuje operację w 
przeciągu 5 miesięcy. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

4 

Operacja dotyczy 
działań w zakresie 

infrastruktury służącej 
rozwojowi kultury, 
sportu i rekreacji 

2 

Zakres przedmiotowej operacji zgodnie z 
zestawieniem rzeczowo-finansowym dotyczy 
tworzeniu infrastruktury służącej rozwojowi szeroko 
rozumianej infrastruktury rekreacyjnej. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

5 

Projekt dotyczy 
budowania więzi 

społeczności lokalnej 
poprzez pobudzenie 

aktywności wśród 
mieszkańców 

2 

Operacja wpłynie na pogłębienie i budowanie więzi 
mieszkańców miejscowości, gdzie będą realizowane 
działania. Mieszkańcy zyskując atrakcyjne miejsca 
rekreacji uzyskują jednocześnie nowe miejsca 
spotkań, co bezpośrednio wpływa na pobudzanie ich 
aktywności. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

6 

Wnioskodawca posiada 
doświadczenie w 

realizacji projektów 
współfinansowanych ze 
środków zewnętrznych. 

2 
Wnioskodawcą jest Gmina Słomniki, która 
wielokrotnie korzystała ze środków zewnętrznych 
pochodzących z UE. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

7 
Beneficjent korzystał z 

doradztwa i/lub 
uczestniczył w szkoleniu 

2 
Wnioskodawca korzystał z doradztwa w Biurze 
Lokalnej Grupy działania Jurajska Kraina 
świadczonym przez pracowników Biura.. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

8 Miejsce realizacji 
operacji 

2 

Realizacja operacji będzie prowadzona w dwóch 
miejscowościach: w Wesołej i Prandocin Iły. 
Obydwie miejscowości liczą poniżej 1000 
mieszkańców . 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

9 Przedmiot operacji 0 Operacja dotyczy zakupu prac budowlanych. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

10 Wpływ operacji na 2 Operacja realizuje 2 wskaźniki produktu W głosowaniu brało 
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osiągnięcie wskaźników 
LSR 

udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

11 

Wpływ na ochronę 
środowiska lub 

przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

0 
Operacja nie wpływa na kwestie środowiskowe i 
przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 

tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

I. Innowacyjność operacji 1 

RRada oceniając projekt dotyczący infrastruktury 
rekreacyjnej, uznała, że innowacyjność może być 
ograniczona wyłącznie do miejscowości i tylko w 
takim aspekcie może być oceniana. Trudno tutaj 
odnieść się do szerszego oddziaływania 
innowacyjnego, gdyż place zabaw funkcjonują w 
każdej Gminie, natomiast zakres przewidzianych 
działań nie wskazuje na żadne elementy, które by 
nie funkcjonowały na obszarze Gmin. Jednocześnie 
Rada uznała, że w tym kryterium można przyznać 1 
punk za innowacyjność na poziomie miejscowości. 
W odniesieniu do miejscowości inwestycja ma 
charakter innowacyjny, z uwagi na brak innych 
miejsc lub miejsca są o innym przeznaczeniu 
rekreacyjnym. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

II. 

Oddziaływanie operacji  
na grupę 

defaworyzowaną 
zidentyfikowaną  

w LSR 

6 

Z uwagi na charakter inwestycji, Rada uznała, że 
operacja będzie pozytywnie oddziaływała na co 
najmniej dwie grupy defaworyzowane. Przyjęto 
tutaj, że operacja będzie oddziaływała na : 
- młodych ludzi poniżej 30 roku życia 
- osób powyżej 50 roku życia. 
Osoby z tych przedziałów wiekowych będą 
korzystały z efektów realizowanej operacji. 
Z terenów rekreacyjnych korzystają wszystkie grup 
wiekowe i społeczne, stąd też nie ma żadnych 
wątpliwości na oddziaływanie operacji na wskazane 
powyżej grupy defaworyzowane.  
 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

SUMA PUNKTÓW 23  

 
Dokonano oceny według lokalnych i premiujących kryteriów, głosowaniu poddano każde z kryteriów 
oddzielnie, wyniki zamieszczono w oddzielnej kolumnie.  
 
Z głosowania wyłączył się p. Paweł Knafel wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i parytety 
zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 
Wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Operacja została 
wybrana do dofinansowania.  
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USTALENIE KWOTY WSPARCIA 

Numer konkursu: 6/2021 

Numer wniosku: 1/6/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Słomniki 

Tytuł wniosku: 
Budowa i wyposażenie placów zabaw na terenie Gminy 

Słomniki. 
 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości  71200,00 zł (kwota zgodna z ogłoszeniem o 
naborze). Kwota została przeanalizowana i uznano ją za zasadną, zgodną z zasadami 
programowymi. Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano: 
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Paweł Knafel  wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 
Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla powyższej operacji, Rada LGD 
podjęła następującą uchwałę: 

 
Uchwała Nr XXIX/310/21 w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 
(dot. Gmina Słomniki) w głosowaniu (jawnym):  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Paweł Knafel wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i parytety 
zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
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OCENA ZGODNOŚCI Z KRYTERIAMI 

Numer konkursu: 6/2021 

Numer wniosku: 2/6/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Skała 

Tytuł wniosku: 
Budowa otwartego obiektu rekreacyjnego pn. "Plac zabaw 

Bajka" w miejscowości Skała. 
 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU 

Lp. Nazwa kryterium oceny Przyznane 
punkty 

Uzasadnienie Głosowanie 

1 

Operacje przyczyniające 
się do wykorzystania 
niżej wymienionych 

obszarów otrzymują po 
1 pkt. za każdy: 

1) walory przyrodniczo-
krajobrazowe, 

2)dziedzictwo 
historyczno-kulturowe, 

3) aktywność i 
gospodarność 

społeczna 

1 

Rada uznała, że operacja przyczynia się do 
wykorzystania tylko jednego obszaru – aktywność i 
gospodarność społeczna. Realizacja operacji wpłynie 
na wykorzystanie aktywności, gospodarności osób 
zaangażowanych w realizację projektu, który wpływa 
na zrealizowanie potrzeb lokalnej społeczności. 
Operacja jest realizowana w szerokim zakresie 
dotyczy kilku miejscowości położonych w Gminie 
Słomniki. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 

tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

2 
Operacja służy jak 
największej liczbie 

mieszkańców 
1 

Rada uznała, że operacja przyczynia się do 
wykorzystania tylko jednego obszaru – aktywność i 
gospodarność społeczna. Realizacja operacji wpłynie 
na wykorzystanie aktywności, gospodarności osób 
zaangażowanych w realizację projektu, który wpływa 
na zrealizo 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

3 Czas realizacji projektu 1 
 Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, 
Wnioskodawca zakłada, że zrealizuje operację w 
przeciągu 11 miesięcy. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

4 

Operacja dotyczy 
działań w zakresie 

infrastruktury służącej 
rozwojowi kultury, 
sportu i rekreacji 

2 

Zakres przedmiotowej operacji zgodnie z 
zestawieniem rzeczowo-finansowym dotyczy 
tworzeniu infrastruktury służącej rozwojowi szeroko 
rozumianej infrastruktury rekreacyjnej. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

5 

Projekt dotyczy 
budowania więzi 

społeczności lokalnej 
poprzez pobudzenie 

aktywności wśród 
mieszkańców 

2 

Operacja wpłynie na pogłębienie i budowanie więzi 
mieszkańców miejscowości, gdzie będą realizowane 
działania. Mieszkańcy zyskując atrakcyjne miejsca 
rekreacji uzyskują jednocześnie nowe miejsca 
spotkań, co bezpośrednio wpływa na pobudzanie ich 
aktywności. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 
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Wnioskodawca posiada 
doświadczenie w 

realizacji projektów 
współfinansowanych ze 
środków zewnętrznych. 

2 
Wnioskodawcą jest Gmina Skała, która wielokrotnie 
korzystała ze środków zewnętrznych pochodzących z 
UE. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

7 
Beneficjent korzystał z 

doradztwa i/lub 
uczestniczył w szkoleniu 

2 
Wnioskodawca korzystał z doradztwa w Biurze 
Lokalnej Grupy działania Jurajska Kraina 
świadczonym przez pracowników Biura. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

8 
Miejsce realizacji 

operacji 
0 

Realizacja operacji będzie prowadzona w 
miejscowości Skała miejscowość liczy ponad 3 tys. 
mieszkańców. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

9 Przedmiot operacji 0 Operacja dotyczy zakupu prac budowlanych. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

10 
Wpływ operacji na 

osiągnięcie wskaźników 
LSR 

0 
Realizacja operacji nie wpływa na osiągnięcie 
dodatkowych wskaźników produktu w większej ilości 
niż 1 sztuka. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

11 

Wpływ na ochronę 
środowiska lub 

przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

0 
Operacja nie wpływa na kwestie środowiskowe i 
przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 

tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 

I. Innowacyjność operacji 1 

Rada oceniając projekt dotyczący infrastruktury 
rekreacyjnej, uznała, że innowacyjność może być 
ograniczona wyłącznie do miejscowości i tylko w 
takim aspekcie może być oceniana. Trudno tutaj 
odnieść się do szerszego oddziaływania 
innowacyjnego, gdyż place zabaw funkcjonują w 
każdej Gminie, natomiast zakres przewidzianych 
działań nie wskazuje na żadne elementy, które by 
nie funkcjonowały na obszarze Gmin. Jednocześnie 
Rada uznała, że w tym kryterium można przyznać 1 
punk za innowacyjność na poziomie miejscowości. 
W odniesieniu do miejscowości inwestycja ma 
charakter innowacyjny, z uwagi na brak innych 
miejsc lub miejsca są o innym przeznaczeniu 
rekreacyjnym. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 

II. 

Oddziaływanie operacji  
na grupę 

defaworyzowaną 
zidentyfikowaną  

w LSR 

6 

Z uwagi na charakter inwestycji, Rada uznała, że 
operacja będzie pozytywnie oddziaływała na co 
najmniej dwie grupy defaworyzowane. Przyjęto 
tutaj, że operacja będzie oddziaływała na : 
- młodych ludzi poniżej 30 roku życia 
- osób powyżej 50 roku życia. 
Osoby z tych przedziałów wiekowych będą 
korzystały z efektów realizowanej operacji. 
Zarówno młodzi ludzie, dzieci jak również seniorzy 
chętnie będą odwiedzały tereny zielone. 

W głosowaniu brało 
udział: 9 osób, w 
tym: 9 za, 0 przeciw, 
0 wstrzymało się 
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SUMA PUNKTÓW 18  

 
Dokonano oceny według lokalnych i premiujących kryteriów, głosowaniu poddano każde z kryteriów 
oddzielnie, wyniki zamieszczono w oddzielnej kolumnie.  
 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 
Wniosek uzyskał minimalną liczbę punktów wskazanych w ogłoszeniu o naborze. Operacja została 
wybrana do dofinansowania.  
 

USTALENIE KWOTY WSPARCIA 

Numer konkursu: 6/2021 

Numer wniosku: 2/6/2021 

Imię i nazwisko/ nazwa 
Wnioskodawcy: 

Gmina Skała 

Tytuł wniosku: 
Budowa otwartego obiektu rekreacyjnego pn. "Plac zabaw 

Bajka" w miejscowości Skała. 
 

Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości  31815,00 zł (kwota zgodna z ogłoszeniem o 
naborze). Kwota została przeanalizowana i uznano ją za zasadną, zgodną z zasadami 
programowymi. Przeprowadzono głosowanie na temat zgodności zadania z Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wyniku którego oddano: 
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
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Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla powyższej operacji, Rada LGD 
podjęła następującą uchwałę: 

 
Uchwała Nr XXIX/311/21 w sprawie wybrania do finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia. 
(dot. Gmina Skała) w głosowaniu (jawnym):  
  8 głosów za, 
  0 głosów przeciw, 
  0 głosów wstrzymujących się. 

 
Z głosowania wyłączył się p. Krzysztof Wójtowicz wg. Deklaracji bezstronności i poufności. Quorum i 
parytety zostały zachowane.  

Struktura sektorowa 

Sektor publiczny 37,50% 
Sektor społeczny 50,00% 

Sektor gospodarczy 12,50% 
 

PODJĘCIE UCHWAŁ  
W SPRAWIE PRZYJĘCIA LISTY OPERACJI WYBRANYCH ORAZ 

W SPRAWIE PRZYJĘCIA LISTY OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM NABORU WNIOSKÓW 
O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ ZGODNYCH Z LSR 

(6/2021 – PLACE ZABAW) 
 
 
Na podstawie wyników głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych i premiujących 
kryteriów wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia dla operacji objętych wnioskami złożonymi 
w ramach naboru 6/2021, Rada LGD podjęła następujące uchwały: 
 
28. Uchwała Nr XXIX/312/21 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych. 
 
w głosowaniu (jawnym): 

 9 głosów za, 
 0 głosów przeciw, 
 0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania nikt się nie wyłączył. Quorum i parytety zostały zachowane. Uchwała została 
podjęta.  
 

29. Uchwała Nr XXIX/313/21 w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru 
wniosków o przyznanie mocy oraz zgodnych z LSR. 
 

w głosowaniu (jawnym): 
 8 głosów za, 
 0 głosów przeciw, 



 
 

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

 

 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „JURAJSKA KRAINA” 
32-043 Skała, ul. Szkolna 4     |     tel. 12/3801061     |     www.jurajskakraina.pl     |     biuro@ jurajska kraina.pl 

St
ro

na
 5

7 

 0 głosów wstrzymujących się. 
Z głosowania nikt się nie wyłączył. Quorum i parytety zostały zachowane. Uchwała została 
podjęta.  

 
30. W związku z zakończeniem Procedury oceny i wyboru operacji Przewodniczący Rady LGD 

zobowiązał Biuro LGD do przekazania stosownej dokumentacji do ZW i Wnioskodawców. 
 
31. W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia, Przewodniczący Rady LGD zamknął XXIX 

posiedzenie Rady LGD. 
 
 
 
 

  Sekretarz Rady 
PAWEŁ ZARANEK 

 


