
Protokół nr III/2022 

z posiedzenia Rady ds. Lokalnej Strategii Rozwoju  

z dnia 09.08.2022r.  

W posiedzeniu, rozpoczętym w dniu 29.06.2022r. roku we Władysławowie, zgodnie z listą 

obecności udział wzięło 15 członków Rady ds. LSR. Posiedzenie prowadzone było w trybie zdalnym. 

Na wstępie przewodniczący Rady ds. LSR Pan Jarosław Pałkowski powitał członków i gości oraz 

zaproponował zatwierdzenie następującego porządku obrad: 

1.      Otwarcie obrad.  

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.  

3.      Zatwierdzenie porządku obrad.  

5.     Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 65/2022, 66/2022 i 67/2022 operacji 

własnych. 

6.      Wolne wnioski.  

7.      Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady ds. LSR.  

8.      Zakończenie obrad. 

Pan Jarosław Pałkowski stwierdził prawomocność obrad, a następnie zebrani Członkowie Rady 

jednogłośnie przyjęli program.  

Głosu Udzielono głosu pracownikowi biura PLGR, który przedstawił listę projektów złożonych  

w ramach ogłoszonych konkursów nr 65/2022, 66/2022 i 67/2022 w dniu 17.05.2022. Zebrani 

członkowie zapoznali się z listami. Następnie Przewodniczący Rady ds. LSR zarządził przejście do 

punktu 5 posiedzenia, który dotyczył przeprowadzenia oceny i wyboru operacji przez Radę ds. LSR 

Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.  

Następnie Przewodniczący Rady ds. LSR poinformował zebranych, iż zgodnie z przyjęta procedurą, 

członkowie Rady muszą wypełnić deklarację bezstronności i dostarczyć je do biura PLGR oraz 

poinformował o konieczności aktualizacji rejestru interesów, ze względu na zmiany, które się 

pojawiły. Pan Marcin Selonke powiadomił zebranych o tym, że otworzył działalność gospodarczą  

i musi się dopisać do rejestru jako przedsiębiorca. Natomiast Pani Aleksandra Czynszak 

poinformowała, że z przyczyn osobistych nie będzie mogła uczestniczyć w dalszych pracach Rady ds. 

LSR, włącznie z oceną wniosków. Członkowie Rady ds. LSR zgodne postanowili o tym, żeby dokonać 

aktualizacji rejestru interesów zdalnie. Przewodniczący Rady odczytywał imię i nazwisko radnego, 

który określał, do jakiej grupy interesu należy. Następnie gotowy rejestr został wyświetlony 

wszystkim uczestnikom spotkania, którzy potwierdzili prawidłowość danych. 

Przypomniał, że doszedł nowy element weryfikacji, podczas którego pracownicy biura, dokonują  

weryfikacji ewentualnych powiązań osobowych, czy kapitałowych w oparciu o dane z m.in.  

z ogólnodostępnych serwisów https://rejestr.io/ , ceidg.gov.pl oraz https://crbr.podatki.gov.pl/.  

Następnie przystąpiono do losowania wniosków. Przy losowaniu, które przeprowadzono 

elektronicznie, uwzględniono dostarczone do Biura PLGR i zweryfikowane przez pracowników biura 

deklaracje bezstronności (wyniki losowania stanowią załącznik do niniejszego protokołu). Następnie 

https://rejestr.io/
https://crbr.podatki.gov.pl/


Prezydium Rady ds. LSR za pośrednictwem systemu teleinformatycznego rozdysponowało wnioski do 

oceny pomiędzy członków Rady. 

W dalszej kolejności pracownicy Biura PLGR zaprezentowali złożone w ramach konkursów wnioski. 

Następnie przystąpiono do dyskusji nad zakresem wezwań do uzupełnień dot. złożonych wniosków  

w ramach poszczególnych konkursów. Dyrektor Biura PLGR przedstawił propozycję wezwań. 

Przewodniczący Rady ds. LSR nadmienił, iż PLGR wzywa wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień lub 

przedstawienia dokumentów niezbędnych do oceny operacji po wstępnej ocenie i weryfikacji 

wniosku przez pracowników Biura PLGR i opinii Prezydium Rady na podstawie decyzji Rady ds. LSR. 

Rada po zapoznaniu się z ww. propozycją jednogłośnie przyjęła uchwałę numer 2022/III/1 tym 

samym przyjmując zakres wezwań poszczególnych podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy 

do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru 

operacji lub ustalenia kwoty wsparcia.  

Biuro PLGR zostało zobowiązane do wysłania wezwań w terminie do 01.07.2022 r., termin 

odpowiedzi ustalono na 08.07.2022 r. I zobowiązano biuro do przekazania uzupełnień za 

pośrednictwem systemu oceny wniosków, lub e-mail. 

Przewodniczący Rady ds. LSR przypomniał Członkom Rady o sposobie dokonywania oceny oraz 

konieczności jej uzasadniania. 

Następnie ogłoszono przerwę w obradach do dnia 02.08.2022 do godziny 14:00.  

Wznowienia obrad dokonał Przewodniczący Rady ds. LSR, w obradach wzięło udział 10 członków. 

Głosu udzielono Dyrektorowi Biura PLGR, który przedstawił zebranym uzupełnienia złożone  

w ramach wezwań. Wnioskodawca operacji nr 63/2022/2.2.2/3 nie dokonał uzupełnienia wniosku, 

jednakże ze względu na możliwość weryfikacji wnioskodawcy w dostępnych serwisach 

internetowych, wątpliwości polegającą na przynależności wnioskodawcy do średniego 

przedsiębiorstwa postanowiono rozstrzygnąć na korzyść wnioskodawcy. Następnie zgodnie  

z procedurą w ramach oceny zgodności pracownicy Biura PLGR przedstawili karty weryfikacji 

zgodności z LSR (ocena zgodności z LSR i PROW). Przewodniczący Rady przypomniał, iż pracownicy 

nie podejmują decyzji wiążących w sprawie oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju. Następnie Członkowie Rady ds. LSR przystąpili do oceny na podstawie 

głosowania. Przewodniczący przypomniał, iż zgodnie z procedurą każdorazowo przed głosowaniem 

weryfikowany jest faktyczny skład Rady ds. LSR na podstawie rejestru interesów, w celu uniknięcia 

konfliktu interesów i zagwarantowania, że żadna grupa interesu nie posiada więcej niż 49% praw 

głosu.  

SPIS UCHWAŁ OCENA ZGODNOŚCI Z LSR  

Lp. Nr uchwały Nr sprawy 
Imię i Nazwisko / 

Nazwa 
Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Wnioskowana 

kwota 
dofinansowania 

Wynik 
oceny - 

operacja 
zgodna z 
LSR TAK / 

NIE 

1. 2022/65/III/1 65/2022/2.2.1/1 
Kaszubska 

Spółdzielnia 
Socjalna „Przystań” 

Rozwój działalności 
gospodarczej o celach 

społecznych (Kaszubskiej 
Spółdzielni Socjalnej Przystań) 

poprzez zakup wyposażenia 

299 144,00 TAK 



pozwalającego na rozwój i 
zwiększenie zatrudnienia. 

2. 2022/66/III/1 66/2022/1.2.2/1 
EKOHEL Spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Rozwój i renowacja 
turystycznych szlaków 

fortyfikacji helskich 
68 497,50 TAK 

3. 2022/66/III/2 66/2022/1.2.2/2 
Krokowskie 

Centrum Kultury w 
Krokowej 

Modernizacja placu zabaw w 
miejscowości Karlikowo 

70 000,00 TAK 

4. 2022/66/III/3 66/2022/1.2.2/3 
Ośrodek Kultury, 
Sportu i Turystyki 

w Gminie Puck 

Remont tarasu widokowego 
przy ścieżce dydaktycznej w 

Rzucewie 
70 000,00 TAK 

5. 2022/66/III/4 66/2022/1.2.2/4 

Przedsiębiorstwo 
Usług 

Komunalnych 
"PEKO" Spółka z o. 

o. 

Budowa automatycznej toalety 
publicznej wraz z instalacjami, 
elementami małej architektury 

w Rewie 

115 877.27 TAK 

6. 2022/67/III/1 67/2022/1.3.2/1 

Biblioteka 
Publiczna im. 

Zaślubin Polski z 
morzem 

Utworzenie ogrodu baśni i 
legend na motywach morskich i 

kaszubskich przy Bibliotece 
Publicznej im. Zaślubin Polski z 

Morzem w Pucku 

170 000,00 TAK 

7. 2022/67/III/2 67/2022/1.3.2/2 
Miejski Ośrodek 
Kultury, Sportu i 

Rekreacji 

Zakup nośnika reklamowo-
informacyjnego 

multimedialnego "Citylight" 
41 512,50 TAK 

8. 2022/67/III/3 67/2022/1.3.2/3 Centrum Kultury 

Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej poprzez przebudowę 

skweru rekreacyjnego w 
miejscowości Tupadły 

70 000,00 TAK 

9. 2022/67/III/4 67/2022/1.3.2/4 
EKOHEL Spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialnością 

"Skwerek rybacki na Bulwarze 
Nadmorskim w Helu" 

200 000,00 TAK 

 

Po zakończeniu głosowania, przystąpiono do głosowania na oceną punktową. We wnioskach 

oznaczonych kolorem żółtym, wystąpiła różnica ocen w liczbie co najmniej 25 punktów, co 

skutkowało usunięciem dwóch skrajnych ocen.  

SPIS UCHWAŁ OCENA Punktowa 

Lp. Nr uchwały Nr sprawy 
Imię i Nazwisko / 

Nazwa 
Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Wnioskowana 

kwota 
dofinansowania 

Liczba 
otrzymanych 

punktów 

W wyniku 
różnic w 
ocenie 

punktowej w 
wysokości co 
najmniej 25 
pkt. skrajne 

oceny zostały 
odrzucone 



1. 2022/65/III/2 65/2022/2.2.1/1 
Kaszubska 

Spółdzielnia 
Socjalna „Przystań” 

Rozwój 
działalności 

gospodarczej o 
celach 

społecznych 
(Kaszubskiej 
Spółdzielni 

Socjalnej Przystań) 
poprzez zakup 
wyposażenia 

pozwalającego na 
rozwój i 

zwiększenie 
zatrudnienia. 

299 144,00 57,25 NIE 

2. 2022/66/III/5 66/2022/1.2.2/1 
EKOHEL Spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Rozwój i 
renowacja 

turystycznych 
szlaków 

fortyfikacji 
helskich 

68 497,50 81,63 NIE 

3. 2022/66/III/6 66/2022/1.2.2/2 
Krokowskie 

Centrum Kultury w 
Krokowej 

Modernizacja 
placu zabaw w 
miejscowości 

Karlikowo 

70 000,00 75,50 NIE 

4. 2022/66/III/7 66/2022/1.2.2/3 
Ośrodek Kultury, 
Sportu i Turystyki 

w Gminie Puck 

Remont tarasu 
widokowego przy 

ścieżce 
dydaktycznej w 

Rzucewie 

70 000,00 68,67 TAK 

5. 2022/66/III/8 66/2022/1.2.2/4 

Przedsiębiorstwo 
Usług 

Komunalnych 
"PEKO" Spółka z o. 

o. 

Budowa 
automatycznej 

toalety publicznej 
wraz z 

instalacjami, 
elementami małej 

architektury w 
Rewie 

115 877.27 66,13 NIE 

6. 2022/67/III/5 67/2022/1.3.2/1 

Biblioteka 
Publiczna im. 

Zaślubin Polski z 
morzem 

Utworzenie 
ogrodu baśni i 

legend na 
motywach 
morskich i 

kaszubskich przy 
Bibliotece 

Publicznej im. 
Zaślubin Polski z 

Morzem w Pucku 

170 000,00 83,38 NIE 

7. 2022/67/III/6 67/2022/1.3.2/2 
Miejski Ośrodek 
Kultury, Sportu i 

Rekreacji 

Zakup nośnika 
reklamowo-

informacyjnego 
multimedialnego 

"Citylight" 

41 512,50 76,50 NIE 

8. 2022/67/III/7 67/2022/1.3.2/3 Centrum Kultury 

Zagospodarowanie 
przestrzeni 

publicznej poprzez 
przebudowę 

skweru 
rekreacyjnego w 

miejscowości 
Tupadły 

70 000,00 64,38 NIE 

9. 2022/67/III/8 67/2022/1.3.2/4 
EKOHEL Spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialnością 

"Skwerek rybacki 
na Bulwarze 

Nadmorskim w 
Helu" 

200 000,00 70,00 NIE 



 

Ponieważ wniosek nr 66/2022/1.2.2/4 powoduje przekroczenie alokacji w konkursie, Rada ds. LSR 

postanowiła skierować pismo do wnioskodawcy z zapytaniem czy wyraża zgodę na pomniejszenie 

wnioskowanej kwoty dofinasowania.  

Dyrektor Biura przypomniał o przekazanym proteście dotyczącym wniosku nr 62/2022/2.2.2/22 oraz 

konieczności ponownej oceny projektu w kryterium innowacyjności. Ponieważ żaden członek Rady 

ds. LSR nie wyłączył się z oceny projektu, wszyscy obecni na posiedzeniu będą ponownie oceniać 

projekt. Ustalono, że ponowna ocena odbędzie się w dniu 09.08.2022. Przewodniczący ogłosił 

przerwę w obradach do 09.08.2022 do godziny 14:00 

Wznowienia obrad w dniu 09.08.2022 dokonał Przewodniczący, udział w posiedzeniu wzięło 12 

członków Rady ds. LSR. W dalszej kolejności przystąpiono do podjęcia uchwał operacji wybranych i 

niewybranych do dofinansowania, zgodnie z przyjęta procedurą.  Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych "PEKO" Spółka z o. o. wyraziło zgodę na pomniejszenie wnioskowanej kwoty 

dofinasowania.  

SPIS UCHWAŁ OPERACJI WYBRANYCH I NIEWYBRANYCH DO DOFINANSOWANIA 

Lp. Nr uchwały Nr sprawy 
Imię i Nazwisko / 

Nazwa 
Wnioskodawcy 

Tytuł operacji 
Ustalona 

kwota 
wsparcia 

Liczba 
otrzymanych 

punktów  

 Operacja 
wybrana (TAK) 
/ niewybrana 

(NIE) do 
dofinansowania  

Operacja 
mieści się w 

limicie 
finansowym 

TAK / NIE 

1. 2022/65/III/3 65/2022/2.2.1/1 
Kaszubska 

Spółdzielnia 
Socjalna „Przystań” 

Rozwój 
działalności 

gospodarczej o 
celach 

społecznych 
(Kaszubskiej 
Spółdzielni 

Socjalnej Przystań) 
poprzez zakup 
wyposażenia 

pozwalającego  na 
rozwój i 

zwiększenie 
zatrudnienia. 

299 
144,00 

57,25 TAK TAK 

2. 2022/66/III/9 66/2022/1.2.2/1 
EKOHEL Spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialnością 

Rozwój i 
renowacja 

turystycznych 
szlaków 

fortyfikacji 
helskich 

68 
497,50 

81,63 TAK TAK 

3. 2022/66/III/10 66/2022/1.2.2/2 
Krokowskie 

Centrum Kultury w 
Krokowej 

Modernizacja 
placu zabaw w 
miejscowości 

Karlikowo 

70 
000,00 

75,50 TAK TAK 

4. 2022/66/III/11 66/2022/1.2.2/3 
Ośrodek Kultury, 
Sportu i Turystyki 

w Gminie Puck 

Remont tarasu 
widokowego przy 

ścieżce 
dydaktycznej w 

Rzucewie 

70 
000,00 

68,67 TAK TAK 



5. 2022/66/III/12 66/2022/1.2.2/4 

Przedsiębiorstwo 
Usług 

Komunalnych 
"PEKO" Spółka z o. 

o. 

Budowa 
automatycznej 

toalety publicznej 
wraz z 

instalacjami, 
elementami małej 

architektury w 
Rewie 

71 
502,50 

66,13 TAK TAK 

6. 2022/67/III/9 67/2022/1.3.2/1 

Biblioteka 
Publiczna im. 

Zaślubin Polski z 
morzem 

Utworzenie 
ogrodu baśni i 

legend na 
motywach 
morskich i 

kaszubskich przy 
Bibliotece 

Publicznej im. 
Zaślubin Polski z 

Morzem w Pucku 

170 
000,00 

83,38 TAK TAK 

7. 2022/67/III/10 67/2022/1.3.2/2 
Miejski Ośrodek 
Kultury, Sportu i 

Rekreacji 

Zakup nośnika 
reklamowo-

informacyjnego 
multimedialnego 

"Citylight" 

41 
512,50 

70,00 TAK TAK 

8. 2022/67/III/11 67/2022/1.3.2/3 Centrum Kultury 

Zagospodarowanie 
przestrzeni 

publicznej poprzez 
przebudowę 

skweru 
rekreacyjnego w 

miejscowości 
Tupadły 

70 
000,00 

64,38 TAK TAK 

9. 2022/67/III/12 67/2022/1.3.2/4 
EKOHEL Spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialnością 

"Skwerek rybacki 
na Bulwarze 

Nadmorskim w 
Helu" 

200 
000,00 

76,50 TAK TAK 

 

Na tym zakończono ocenę wniosków z naborów 65/2022, 66/2022 i 67/2022. Dyrektor Biura PLGR 

poinformował o niezłożeniu wniosków na operacje własne.  

Następne przystąpiono do ponownej oceny wniosku nr 62/2022/2.2.2/22 w zakresie kryterium nr 6 

Innowacyjność operacji. Ponownej oceny wniosku dokonali wszyscy obecni na posiedzeniu 

członkowie Rady ds. LSR. Ponowna ocena operacji skutkowała przyznaniem 1,67 punktów  

w kryterium innowacyjności. Mając na uwadze, że poprzednio operacja uzyskała 1,67 punktów, 

ocenę operacji pozostawia się bez zmian. Dokumenty związane z ponowną oceną przekazuje się do 

Zarządu Województwa Pomorskiego oraz zobowiązuje się biuro do poinformowania wnioskodawcy  

o wynikach oceny.  

Następnie Przewodniczący Rady zarządził 30 minutową przerwę techniczną i przystąpienie do punktu 

7 posiedzenia dot. przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady ds. LSR, po przerwie zebrani członkowie 

Rady po zapoznaniu się z protokołem jednogłośnie go przyjęli.  

Na tym posiedzenie zakończono. 

 
Sekretarz Rady ds. LSR 
 

Wiesława Karczewska 


