PROTOKÓŁ
POSIEDZENIA KOMITETU
LOKALNA GRUPA RYBACKA
,,POJEZIERZE DOBIEGNIEWSKIE”
w dniu 08.05.2012r.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komitetu w/g listy obecności załączonej do
protokołu. Na posiedzeniu obecnych jest 11 członków komitetu.
Wobec tego podejmowane uchwały i decyzje będą ważne.
Obrady Komitetu będzie protokołowała Mirella Pierzakowska – sekretarz komitetu.
Posiedzenie Komitetu otworzył Przewodniczący Komitetu Pan Wiesław Sawicki, który
powitał wszystkich uczestników spotkania i przedstawił porządek obrad.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komitetu.
4. Przedstawienie pism , które wpłynęły do Komitetu.
5. Głosowanie i podjęcie uchwał w sprawie pism , które wpłynęły do Komitetu.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący komitetu poddał porządek obrad pod głosowanie – za przyjęciem porządku
obrad głosowało 11 członków komitetu.
Protokół z poprzedniego posiedzenia przedstawiła Mirella Pierzakowska – sekretarz komitetu.
Do przedstawionego protokołu nie wnoszono uwag.
Przewodniczący komitetu poddał protokół pod głosowanie – za przyjęciem protokołu
z poprzedniego posiedzenia głosowało 11 członków komitetu.
Przewodniczący komitetu poinformował, że do Komitetu wpłynęły dwa pisma i 13 odwołań.
I. Wniosek Sławomira Błaszczuk, ul. Ludowa 1, 66-500 Lipie Góry o ponowne
rozpatrzenie
wniosku
WD.1.N.III-2/2012
o
dofinansowanie
operacji
„Rozwój firmy poprzez otworzenie Bawialni „Dziecięcy raj”.
Komitet podtrzymuje stanowisko o niezgodności z celami LSROR. Decyzję swą
Komitet uzasadnił: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 15 października 2009 roku pomoc na realizację operacji Podnoszenie wartości
produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary
zależne od rybactwa obejmuje m.in. podejmowanie lub rozwój działalności
gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej
społeczności. Jednakże Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie zgodnie ze
strategią i zawartymi w niej wskaźnikami oraz umową ramową z MRiRW z dnia
23 listopada 2010 roku, preferuje rozwój działalności gospodarczej przyczyniającej się
do rozwoju turystyki na obszarze działania LGR w szczególności dla podmiotów
mających związek z działalnością rybacką.
W tym stanie rzeczy decyzja Komitetu jest ostateczna i nie podlega dalszemu
zaskarżaniu.
II. Odwołanie Stowarzyszenia Przyjaciół Studia Tańca „Remix” ul. Teatralna 5,
66-440 Skwierzyna dotyczące wniosku „X Artystyczne Spotkania Dzieci i Młodzieży.
Komitet podtrzymuje stanowisko, iż WD.1.N.I-12/2012 nie spełnia oceny formalnej
ponieważ nie był złożony w terminie naboru oraz zwierał braki w postaci
niewypełnionych rubryk. o niezgodności z celami. Odwołanie dotyczy wniosku

złożonego w naborze 06.02.2012r. - 29.03.2012 r., wniosek złożony wraz z odwołaniem
nie podlega ocenie
W tym stanie rzeczy decyzja Komitetu jest ostateczna i nie podlega dalszemu
zaskarżaniu.
III. Odwołanie Artura Kozaryn ul. 9 maja 23A, 66-400 Gorzów Wlkp. wniosek o ponowne
rozpatrzenie
wniosku
WD.1.N.III-27/2012
„Dywersyfikacja
działalności
przedsiębiorstwa poprzez zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń do produkcji
i pakowania świec ”. Komitet podtrzymuje stanowisko o niezgodności z celami.
Decyzję swą Komitet uzasadnił: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 roku pomoc na realizację operacji
Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności
zamieszkującej obszary zależne od rybactwa obejmuje m.in. podejmowanie lub rozwój
działalności gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz
lokalnej społeczności. Jednakże Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie
zgodnie ze strategią i zawartymi w niej wskaźnikami oraz umową ramową z MRiRW
z dnia 23 listopada 2010 roku, preferuje rozwój działalności gospodarczej
przyczyniającej się do rozwoju turystyki na obszarze działania LGR w szczególności
dla podmiotów mających związek z działalnością rybacką.
W tym stanie rzeczy decyzja Komitetu jest ostateczna i nie podlega dalszemu
zaskarżaniu.
IV. Odwołanie „KATHARSIS” Sp. z o.o. ul. 30 stycznia 15/9, 66-400 Gorzów Wlkp.
dotyczy wniosku WD.1.N.III-25/2012 o dofinansowanie operacji „ Profilaktyczne
programy zdrowotne – profilaktyka raka szyjki macicy, raka piersi, oraz specjalistyczne
usługi medyczne w zakresie ginekologii i położnictwa dla mieszkańców Pojezierza
Dobiegniewskiego”.
Komitet podtrzymuje stanowisko o niezgodności z celami. Decyzję swą Komitet
uzasadnił: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
15 października 2009 roku pomoc na realizację operacji Podnoszenie wartości
produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary
zależne od rybactwa obejmuje m.in. podejmowanie lub rozwój działalności
gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej
społeczności. Jednakże Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie zgodnie ze
strategią i zawartymi w niej wskaźnikami oraz umową ramową z MRiRW z dnia
23 listopada 2010 roku, preferuje rozwój działalności gospodarczej przyczyniającej się
do rozwoju turystyki na obszarze działania LGR w szczególności dla podmiotów
mających związek z działalnością rybacką.
W tym stanie rzeczy decyzja Komitetu jest ostateczna i nie podlega dalszemu
zaskarżaniu.
V. Odwołanie Katarzyny Nowowiejksiej ul. Generała Bora Komorowskiego 39/8,
66-400 Gorzów Wlkp. do oceny wniosku WD.1.N.III-31/2012 o dofinansowanie
operacji „Zakup wyposażenia centrum fitness”.
Komitet podtrzymuje stanowisko o niezgodności z celami. Decyzję swą Komitet
uzasadnił: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
15 października 2009 roku pomoc na realizację operacji Podnoszenie wartości
produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary
zależne od rybactwa obejmuje m.in. podejmowanie lub rozwój działalności
gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej

społeczności. Jednakże Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie zgodnie ze
strategią i zawartymi w niej wskaźnikami oraz umową ramową z MRiRW z dnia
23 listopada 2010 roku, preferuje rozwój działalności gospodarczej przyczyniającej się
do rozwoju turystyki na obszarze działania LGR w szczególności dla podmiotów
mających związek z działalnością rybacką.
W tym stanie rzeczy decyzja Komitetu jest ostateczna i nie podlega dalszemu
zaskarżaniu.
VI. Odwołanie Marioli Gromadzkiej, 66-520 Dobiegniew, ul. Łokietka 2, PW „RENATRT”
od decyzji Komitetu z dnia 19.04.2012r. dotyczącą wniosku WD.1.N.III-17/2012
,,Rozwój przedsiębiorstwa „RENAT” poprzez wprowadzenie nowej działalności
gospodarczej”. 10 członków za nierozpatrywaniem wniosku 1 członek za
rozpatrywaniem.
Komitet podtrzymuje stanowisko o niezgodności z celami. Decyzję swą Komitet
uzasadnił: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
15 października 2009 roku pomoc na realizację operacji Podnoszenie wartości
produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary
zależne od rybactwa obejmuje m.in. podejmowanie lub rozwój działalności
gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej
społeczności. Jednakże Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie zgodnie ze
strategią i zawartymi w niej wskaźnikami oraz umową ramową z MRiRW z dnia
23 listopada 2010 roku, preferuje rozwój działalności gospodarczej przyczyniającej się
do rozwoju turystyki na obszarze działania LGR w szczególności dla podmiotów
mających związek z działalnością rybacką.
W tym stanie rzeczy decyzja Komitetu jest ostateczna i nie podlega dalszemu
zaskarżaniu.
VII. Odwołanie Tomasza Hołyńskiego zam. Danków 5A, 66-500 Strzelce Kraj. dotyczące
wniosku WD.1.N.III-30/2012 o dofinansowanie operacji „Budowa budynku
noclegowego”
Komitet po szczegółowym przeanalizowaniu odwołania i szczegółowej analizie oceny
wniosku operacji „Budowa budynku noclegowego” zgodził się iż, „planowana operacja
ma na celu „Rozwój działalności gospodarczej w kierunku świadczenia usług
turystycznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGR”. Operacja
zgodna jest z celem głównym: rozwój turystyki bazującej na zasobach przyrodniczym
i kulturowych. Cel szczegółowy: poprawa stanu technicznego zabytków, atrakcji
turystycznych i obiektów dziedzictwa kulturowego regionu i Wzmocnienie lokalnej
struktury gospodarczej o nowe działalności poza sektorem rybackim - przede wszystkim
działalności innowacyjne i turystykę”.
9 członków za ponownym rozpatrzeniem wniosku 2 osoby przeciw.
Wydano 11 Deklaracji Poufności i Bezstronności.
11 członków komitetu opowiedziało się za oceną operacji.
Wydano 11 Kart Oceny Formalnej. 11 członków komitetu uznało, że wniosek spełnia
ocenę formalną.
Wydano 11 Kart Zgodności Operacji z Celami LSROR. 8 członków komitetu
głosowało za uznaniem zgodności operacji z celami LSROR, 3 członków było
przeciw.
Wydano 11 Kart Oceny Operacji WG Lokalnych Kryteriów Wyboru. OPERACJA
uzyskała 65 : 11 = 5,91 p.

Podjęto Uchwałę Nr 4/131/2012 w sprawie zmiany zapisu uchwały 3/119/2012 z dnia
17.04.2012 r.
W § 1 zapis:
„ W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Budowa budynku noclegowego”
wniosek nr WD.1.N.III-30/2012, której wnioskodawcą jest Hołyński Tomasz, Danków
5A; 66-500 Strzelce Kraj.
NIP: 599-236-80-12 REGON 211059234-00040
Miejsce działania: Gminy: Strzelce Kraj.
Za zgodną/ nie zgodną z LSROR” otrzymuje nowe brzmienie:
„ W wyniku oceny uznaje się operację pt : „Budowa budynku noclegowego”
wniosek nr WD.1.N.III-30/2012, której wnioskodawcą jest Hołyński Tomasz, Danków
5A; 66-500 Strzelce Kraj.
NIP: 599-236-80-12 REGON 211059234-00040
Miejsce działania: Gminy: Strzelce Kraj.
Za zgodną/ nie zgodną z LSROR”
W 2 zapis:
„Wniosek nie by dalej oceniany” otrzymuje brzmienie:
1) Wynik oceny według przyjętych kryteriów wyboru LGR operacja uzyskała 5,91
punktów i zajęła 10 miejsce na liście rankingowej.
2) Operacja jest zgodna z LSROR i została wybrana do realizacji/nie została wybrana do
realizacji.
Dodaje się paragrafy:
§ 3:
Dostępność środków LGR w ramach konkursu wynosi 675668,31 zł
Wnioskowane dofinansowanie na operację pt: „Budowa budynku noclegowego”
Wynosi 199000,00 zł
§4
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komitetu.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Za uchwałą głosowało 11 członków komitetu.
VIII. Odwołanie Agnieszki Kuś Ratownictwo Drogowe „ANATOL” ul. Poznańska 22, 66440 Skwierzyna, dotyczące oceny wniosku WD.1.N.III-11/2012 pn. „Żywe lekcje
historii Pojezierza Dobiegniewskiego”.
Komitet podtrzymuje stanowisko o niezgodności z celami. Decyzję swą Komitet
uzasadnił: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
15 października 2009 roku pomoc na realizację operacji Podnoszenie wartości
produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary
zależne od rybactwa obejmuje m.in. podejmowanie lub rozwój działalności
gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej
społeczności. Jednakże Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie zgodnie ze
strategią i zawartymi w niej wskaźnikami oraz umową ramową z MRiRW z dnia
23 listopada 2010 roku, preferuje rozwój działalności gospodarczej przyczyniającej się
do rozwoju turystyki na obszarze działania LGR w szczególności dla podmiotów
mających związek z działalnością rybacką.
W tym stanie rzeczy decyzja Komitetu jest ostateczna i nie podlega dalszemu
zaskarżaniu.

IX. Odwołanie Agaty Kozak Gabinet kosmetyczny, Solarium AGA ul. Czerwonego Krzyża
10, 66-440 Skwierzyna dotyczące wniosku WD.1.N.III-10/2012 pn. ,,Nowoczesne
usługi estetyczne fundamentem rozwoju usług”.
Komitet podtrzymuje stanowisko o niezgodności z celami. Decyzję swą Komitet
uzasadnił: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
15 października 2009 roku pomoc na realizację operacji Podnoszenie wartości
produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary
zależne od rybactwa obejmuje m.in. podejmowanie lub rozwój działalności
gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej
społeczności. Jednakże Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie zgodnie ze
strategią i zawartymi w niej wskaźnikami oraz umową ramową z MRiRW z dnia
23 listopada 2010 roku, preferuje rozwój działalności gospodarczej przyczyniającej się
do rozwoju turystyki na obszarze działania LGR w szczególności dla podmiotów
mających związek z działalnością rybacką.
W tym stanie rzeczy decyzja Komitetu jest ostateczna i nie podlega dalszemu
zaskarżaniu.
X. Wniosek Stowarzyszenia „Nasze Różanki” ul. Lipowa 4A 66-415 Kłodawa o ponowne
rozpatrzenie wniosku WD.1.N.IV-1/2012 ,,Remont systemu melioracyjnego wsi
Różanki gmina Kłodawa”.
Komitet podtrzymuje stanowisko o niezgodności z celami. We wniosku beneficjent
podaje zgodność operacji z celem ogólnym C03 w tym z celem szczegółowym CS3.1
Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, w celu utrzymania jego
atrakcyjności, natomiast Komitet stoi na stanowisku, że powyższy cel nie ma
zastosowania do tej operacji ponieważ ochrona środowiska polega na zachowaniu
naturalnych walorów.
W tym stanie rzeczy decyzja Komitetu jest ostateczna i nie podlega dalszemu
zaskarżaniu.
XI. Odwołanie firmy GANDIA Sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 4c, 66-500 Strzelce Kraj.
WD.1.N.III-6/2012 ,,Rozwój usług na rzecz lokalnej społeczności poprzez
dywersyfikację działalności spółki z o.o. „GANDIA”.
Komitet podtrzymuje stanowisko o niezgodności z celami. Decyzję swą Komitet
uzasadnił: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
15 października 2009 roku pomoc na realizację operacji Podnoszenie wartości
produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary
zależne od rybactwa obejmuje m.in. podejmowanie lub rozwój działalności
gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej
społeczności. Jednakże Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie zgodnie ze
strategią i zawartymi w niej wskaźnikami oraz umową ramową z MRiRW z dnia
23 listopada 2010 roku, preferuje rozwój działalności gospodarczej przyczyniającej się
do rozwoju turystyki na obszarze działania LGR w szczególności dla podmiotów
mających związek z działalnością rybacką.
W tym stanie rzeczy decyzja Komitetu jest ostateczna i nie podlega dalszemu
zaskarżaniu.
XII. Odwołanie Dariusza Bodnar zam. ul. Przemysłowa II 8, 66-520 Dobiegniew dotyczy
wniosku WD.1.N.III-8/2012 ,,Rozwój usług świadczonych na rzecz społeczności
zamieszkującej obszar Lokalnej Grupy Rybackiej świadczonych przez firmę DARGO
Dariusz Bodnar”

Komitet podtrzymuje stanowisko o niezgodności z celami. Decyzję swą Komitet
uzasadnił: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
15 października 2009 roku pomoc na realizację operacji Podnoszenie wartości
produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary
zależne od rybactwa obejmuje m.in. podejmowanie lub rozwój działalności
gospodarczej polegającej na produkcji lub świadczeniu usług na rzecz lokalnej
społeczności. Jednakże Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie zgodnie ze
strategią i zawartymi w niej wskaźnikami oraz umową ramową z MRiRW z dnia 23
listopada 2010 roku, preferuje rozwój działalności gospodarczej na obszarze działania
LGR w szczególności dla podmiotów z sektora rybackiego reorientujących działalność
gospodarczą poza tym sektorem (działalność okołorybacka).
W tym stanie rzeczy decyzja Komitetu jest ostateczna i nie podlega dalszemu
zaskarżaniu.
XIII. Odwołanie Pana Tomasza Zawadzkiego zam. Kubczyce 2, 66-520 Dobiegniew
dotyczące wniosku WD.1.N.IV-2/2012 ,,Usunięcie wywróconych i ściętych przez bobry
drzew z koryta Mierzęckiej Strugi na odcinku 23 km od Drawy do torów PKP
w Dobiegniewie.’’
Komitet wyjaśnił, że podejmując decyzję o uznaniu wniosku o dofinansowanie
WD.1.N.IV-2/2012 ,,Usunięcie wywróconych i ściętych przez bobry drzew z koryta
Mierzęckiej Strugi na odcinku 23 km od Drawy do torów PKP w Dobiegniewie.’’ za
niezgodny z celami LSROR kierował się przede wszystkim następującymi faktami:
- cel szczegółowy CS3.1 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego w celu
utrzymania jego atrakcyjności nie będzie miał do tej operacji zastosowania ponieważ
ochrona środowiska polega na zachowaniu naturalnych walorów a usuwanie zawad
drzew, likwidacja zakoli i meandrów jest działaniem odwrotnym.
- inwestycja nie zapoczątkuje rozwoju turystyki wodnej na tym obszarze ponieważ
szlak kajakowy Mierzęcka Struga już istnieje i cieszy się powodzeniem.
- na przeprowadzenie działań zawartych we wniosku niezbędna jest opinia
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (szczególnie w kontekście działań na
obszarach chronionych - Natura 2000).
- właściwym organem do przeprowadzenia powyższej operacji jest Lubuski Zarząd
Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Zielonej Górze.
- przedstawiona opinia Drawieńskiego Parku Narodowego naszym zdaniem
jednoznacznie nie przedstawia pozytywnej opinii w kwestii realizacji operacji.
W tym stanie rzeczy decyzja Komitetu jest ostateczna i nie podlega dalszemu
zaskarżaniu.
XIV.
XV.

Wniosek o wycofanie Strzeleckiego Ośrodka Kultury WD.1.P.I-1/2012 ,,Majowy
Festiwal Rybny 2012”. Komitet wyraził zgodę na wycofanie wniosku.
Wniosek Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu o wycofanie wniosku WD.1.N.I-8/2012
,,Modernizacja stołówki ośrodka turystyczno-sportowego dla dzieci, młodzieży i ich
rodzin”. Komitet wyraził zgodę na wycofanie wniosku.

Na tym protokół zakończono.

