
Protokół nr IV/2022 

z posiedzenia Rady ds. Lokalnej Strategii Rozwoju  

z dnia 23.11.2022r.  

W posiedzeniu, rozpoczętym w dniu 25.10.2022r. roku we Władysławowie, zgodnie z listą 

obecności udział wzięło 11 członków Rady ds. LSR. Posiedzenie prowadzone było w trybie zdalnym. 

Pani Daria Budzisz miała problem z połączeniem się za pomocą platformy zoom, zdecydowano o 

dopuszczeniu udziału Pani Darii za pośrednictwem telefonu. 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.  

4. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 68/2022. 

5. Przyjęcie zmian w LSR.  

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 68/2022 do dnia 17.10.2022. Zebrani członkowie zapoznali się z 

listą. Następnie Przewodniczący Rady ds. LSR zarządził przejście do punktu 4 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. 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 

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/IV/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 

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


operacji lub ustalenia kwoty wsparcia. Biuro PLGR zostało zobowiązane do wysłania wezwań w 

terminie do 28.10.2022 r., termin odpowiedzi ustalono na 04.11.2022 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 16.11.2022 do godziny 14:00.  

Wznowienia obrad dokonał Przewodniczący Rady ds. LSR, w obradach wzięło udział 14 członków, w 

celu zachowania parytetów w sektorze publicznym, przewodniczący Rady poprosił o opuszczenie 

posiedzenia jednego członka Rady. Obrady prowadzone było w formie stacjonarnej. Posiedzenie 

rozpoczęto od dyskusji nad projektem nr 68/2022/223/4. Głosu udzielono Dyrektorowi Biura PLGR, 

który przedstawił zebranym uzupełnienia złożone w ramach wezwań. Następnie zgodnie z procedurą 

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

(ocena zgodności z LSR). 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. 2022/68/IV/1 68/2022/2.2.3/1 
GR INVEST Gracjan 

Romanowski 

Rozwijanie przedsiębiorstwa  
GR INVEST Gracjan Romanowski 

poprzez inwestycję w sprzęt 
budowlany i sprzęt rekreacyjny 

100 000,00 TAK 

2. 2022/68/IV/2 68/2022/2.2.3/2 
Royal Cargo Sp. 

o.o. 

Uruchomienie rzemieślniczej 
destylarni lokalnych alkoholi w 

Pucku 
250 000,00 TAK 

3. 2022/68/IV/3 68/2022/2.2.3/3 
Bożena Gawęda-

Skwiercz Podoclinic 
Rozwój Puckiego Centrum 

Pedologicznego - Podoclinic 
58 606,50 TAK 

4. 2022/68/IV/4 68/2022/2.2.3/4 
Zamek Nad 

Morzem Paula 
Stangreciak 

Zanocuj w lesie  223 978.12 TAK 

5. 2022/68/IV/5 68/2022/2.2.3/5 
HIRUDO-MEDICAL 

Justyna Lachs 
Rozwój gabinetu hirudoterapii - 

Hirudo - Medical  
34 193,47 TAK 

 



Po zakończeniu głosowania Dyrektor biura poprosił o udzielenie głosu. Przedstawił członkom Rady 

zakres zmian w LSR, które są planowane do wprowadzenia w związku z kończącym się okresem 

programowania. Zmiany przyjęto uchwałą numer 2022/IV/2. 

Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach do 23.11.2022 do godziny 14:00 

Wznowienia obrad w dniu 23.11.2022 dokonał Przewodniczący, udział w posiedzeniu wzięło 14  

Obrady prowadzone było w formie stacjonarnej, w celu zachowania parytetów w sektorze 

publicznym, przewodniczący Rady poprosił o opuszczenie posiedzenia jednego członka Rady. 

Przystąpiono do głosowania nad kryteriami wyboru lokalnej strategii rozwoju oraz wybraniem / 

niewybraniem operacji do dofinasowania i ustalenia kwoty wsparcia. 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. 2022/68/IV/6 68/2022/2.2.3/1 
GR INVEST Gracjan 

Romanowski 

Rozwijanie 
przedsiębiorstwa  

GR INVEST Gracjan 
Romanowski 

poprzez 
inwestycję w 

sprzęt budowlany i 
sprzęt rekreacyjny 

100 000,00 48,88 NIE 

2. 2022/68/IV/7 68/2022/2.2.3/2 
Royal Cargo Sp. 

o.o. 

Uruchomienie 
rzemieślniczej 

destylarni 
lokalnych alkoholi 

w Pucku 

250 000,00 56,00 NIE 

3. 2022/68/IV/8 68/2022/2.2.3/3 
Bożena Gawęda-

Skwiercz Podoclinic 

Rozwój Puckiego 
Centrum 

Pedologicznego - 
Podoclinic 

58 606,50 63,00 NIE 

4. 2022/68/IV/9 68/2022/2.2.3/4 
Zamek Nad 

Morzem Paula 
Stangreciak 

Zanocuj w lesie  223 978.12 47,17 TAK 

5. 2022/68/IV/10 68/2022/2.2.3/5 
HIRUDO-MEDICAL 

Justyna Lachs 

Rozwój gabinetu 
hirudoterapii - 

Hirudo - Medical  
34 193,47 63,01 NIE 

W dalszej kolejności przystąpiono do podjęcia uchwał operacji wybranych i niewybranych do 

dofinansowania, zgodnie z przyjęta procedurą.   

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. 2022/68/IV/11 68/2022/2.2.3/1 
GR INVEST 

Gracjan 
Romanowski 

Rozwijanie 
przedsiębiorstwa  

GR INVEST Gracjan 
Romanowski 

poprzez 
inwestycję w 

sprzęt budowlany i 
sprzęt rekreacyjny 

100 
000,00 

48,88 TAK TAK 

2. 2022/68/IV/12 68/2022/2.2.3/2 
Royal Cargo Sp. 

o.o. 

Uruchomienie 
rzemieślniczej 

destylarni 
lokalnych alkoholi 

w Pucku 

250 
000,00 

56,00 TAK TAK 

3. 2022/68/IV/13 68/2022/2.2.3/3 
Bożena Gawęda-

Skwiercz 
Podoclinic 

Rozwój Puckiego 
Centrum 

Pedologicznego - 
Podoclinic 

58 606,50 63,00 TAK TAK 

4. 2022/68/IV/14 68/2022/2.2.3/4 
Zamek Nad 

Morzem Paula 
Stangreciak 

Zanocuj w lesie  
223 

978.12 
47,17 TAK TAK 

5. 2022/68/IV/15 68/2022/2.2.3/5 
HIRUDO-

MEDICAL Justyna 
Lachs 

Rozwój gabinetu 
hirudoterapii - 

Hirudo - Medical  
34 193,47 63,01 TAK TAK 

 

Na tym zakończono ocenę wniosków z naborów 68/2022.  

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. 

 
Przewodniczący Rady ds. LSR 

 

Jarosław Pałkowski 


