
Protokół z XXXV Posiedzenia Rady 

LGD „Gościniec 4 żywiołów” 

Zakrzów, biuro LGD 12 listopada 2020 r. 

 

 

Protokół w sprawie oceny przez Radę LGD „Gościniec 4 żywiołów” wniosków o przyznanie pomocy w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”, objętego PROW 2014-2020 złożonych do biura LGD w ramach naborów nr 6/2020, 7/2020, 
8/2020, w terminie od  21.10.2020  do 04.11.2020.    
 
Przed posiedzeniem Rady związanym z oceną wniosków o przyznanie pomocy odbyło się krótkie szkolenie Rady-  

dotyczące procedury wyboru operacji Innych w tym min. omówiony został sposób przyjmowania wniosków, 

rejestracja w systemie Witkac, kolejne kroki oceny przez Radę LGD, sposoby wypełniania kart oceny, a także 

zasady realizacji operacji i monitoringu LSR. Przedstawione zostały także ogólne zasady przyznawania dotacji, 

kryteria dostępu, które musi spełnić beneficjent. Szkolenie przeprowadziła p. Ewa Frosztęga. 

 
W związku z usprawiedliwioną nieobecnością przewodniczącej Rady Panią Magdaleną Adamczyk Posiedzenie 

Rady prowadziła wiceprzewodnicząca p. Małgorzata Chyczyńska. P. Małgorzata Chyczyńska otworzyła 

posiedzenie, a następnie powitała obecnych Członków Rady. Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność 

podpisem na liście obecności. Na podstawie wypełnionej przez zebranych członków Rady listy obecności, 

Przewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia - poinformowała, że obecnych jest 10 członków Rady w 

związku z powyższymi osiągnięte zostało wymagane kworum. W posiedzeniu uczestniczył także pracownik biura.  
 

Następnie przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia, zwróciła się do Członków Rady z pytaniem 
dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty. W tym zakresie 
nie zgłoszono wniosków. W związku z brakiem wniosków porządek obrad został przyjęty w proponowanym 
brzmieniu.  
 

Program Posiedzenia Rady:  
1. Sprawy organizacyjne – weryfikacja kworum, partytetów, rejestru interesów i innych dokumentów. 
2. Złożenie oświadczeń poufności i bezstronności w stosunku do wniosków złożonych w naborach 6/2020, 7/2020, 8/2020 . 
3. Analiza i ocena wniosków w ramach naborów 6/2020, 7/2020, 8/2020. 
4. Wolne wnioski. 

P. Małgorzata Chyczyńska poinformowała o przeprowadzonych naborach wniosków o przyznanie pomocy na 
operacje: nr 6/2020, 7/2020, 8/2020. 
 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na posiedzeniu obecni są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, 

gospodarczego i publicznego. Pani Przewodnicząca Rady poinformowała, że ocena wszystkich wniosków przez 

Radę będzie się odbywała w całości bezpośrednio na posiedzeniu Rady. Następnie Przewodnicząca Rady 

wskazała na zasady wyłączeń z oceny i wyboru operacji oraz przedstawiła sposób wypełniania deklaracji 

bezstronności i poufności. Członkowie Rady wypełnili deklaracje bezstronności w odniesieniu do wniosku 

będącego przedmiotem oceny i przekazali je Przewodniczącemu posiedzenia.  
 

Z oceny i wyboru operacji 6/2020, 7/2020, 8/2020 wyłączyli się: 
 
Z oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru 7/2020, 8/2020, nikt się nie wyłączył. 
Z oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naboru 6/2020  wyłączył się: 
- Wniosek 2/6/2020, 3/6/2020, 4/6/2020 - p. Antoni Sadzikowski -  Przyczyna wyłączenia członek 
stowarzyszenia. 
 
Z uwagi na fakt iż Pani Wioletta Rupa reprezentująca sektor społeczny jest powiązana również z sektorem 
publicznym podczas liczenia zachowania parytetów będzie brana pod uwagę jako przedstawiciel sektora 
publicznego. 
 
Przewodnicząca zebrania poprosiła pracownika biura o przedstawienie informacji na temat poprawności 
złożenia wniosków w w/w naborach. Pracownik biura poinformował zebranych członków Rady, iż w okresie 



ogłoszonych naborów 6/2020, 7/2020, 8/2020 w terminie od  21.10.2020  do 04.11.2020   do biura LGD 
wpłynęło w sumie 6 wniosków: 
W ramach naboru 6/2020 wpłynęły 4 wnioski 
W ramach naboru 7/2020 wpłynął 1 wniosek  
W ramach naboru 8/2020 wpłynął 1 wniosek 
Wszystkie wnioski wpłynęły w terminie oraz spełniły wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady wraz z Sekretarzem Rady, na podstawie złożonych przez Członków Rady deklaracji 

bezstronności i poufności oraz rejestru interesów (przygotowanego przez Zarząd) dokonali analizy grup 

interesów i stwierdzili, że przy obecnym składzie Rady na posiedzeniu ani podmiot lub sektor publiczny, ani 

żadna z grup interesów nie posiada więcej niż 49% głosów, oraz co najmniej 50% głosów będą posiadały 

podmioty nie będące instytucjami publicznymi oraz że podczas głosowania nad każdym z wniosków zachowane 

zostaną wymagane parytety.  

Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła się następnie do Członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania przez 

nich wiedzy co do występowania innych okoliczności, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do 

bezstronności któregokolwiek z nich w trakcie procesów omawiania i oceny wniosków. Nie zgłoszono w tym 

zakresie żadnych uwag.  

Następnie Rada LGD przystąpiła do oceny poszczególnych operacji pod kątem zgodności z LSR. Posiłkując się 

analizą wniosków dokonaną przez biuro LGD i przekazaną do wiadomości Pani Przewodniczącej Rady, Rada 

przystąpiła do omawiania poszczególnych operacji dokonując oceny wniosków złożonych do biura LGD 

„Gościniec 4 żywiołów” w ramachnaboru na operacje inne nr 6/2020, 7/2020, 8/2020  w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 

objętego PROW 2014-2020. 
 

Ocena zgodności operacji z LSR oraz zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana 

realizacja tej operacji dokonana została na wspólnych dla wszystkich kartach: Karcie weryfikacji zgodności 

operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020 oraz Karcie oceny zgodności operacji z LSR, w zakresie: 

- złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, 

- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu naboru wniosków, 

- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LGD, poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 

wskaźników, 

- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym:  zgodności z 

formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru wniosków (refundacja albo ryczałt- premia) oraz zgodności z 

warunkami udzielania wsparcia obowiązującymi w ramach naboru.  

Ocena zgodności z LSR w w/w zakresie dokonana została dla każdego złożonego wniosku.  

Do wniosku wstępnie ocenionego została wypełniona Karta oceny zgodności operacji z LSR oraz Karta - 
weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. 
  
Rada w pierwszej kolejności przystąpiła do oceny naboru  6/2020.  
 

Ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 6/2020 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-

turystycznej. 
 

Wniosek 2/6/2020 - Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Stryszów” - Modernizacja placu zabaw dla dzieci w 
miejscowości Dąbrówka.  Operacja została zweryfikowana na podstawie karty zgodności operacji z LSR oraz w 
zakresie zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji. Nad każdym 
z kryteriów oceny głosowanie przebiegało jednogłośnie. 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z warunków, operacja została oceniona pozytywnie i  została uznana 

za zgodną z LSR, przy:  9 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się.   

W wyniku powiązań z wnioskodawcą z głosowania wyłączyła się jedna osoba. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek uzyskał pozytywną ocenę zgodności z LSR. 

Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że podczas głosowania został zachowany odpowiedni skład Rady i 

parytety. 



 

Wniosek 3/6/2020 - Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Stryszów” - Budowa rekreacyjnego placu zabaw dla 
dzieci w Łękawicy.  Operacja została zweryfikowana na podstawie karty zgodności operacji z LSR oraz w zakresie 
zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji. Nad każdym z 
kryteriów oceny głosowanie przebiegało jednogłośnie. 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z warunków, operacja została oceniona pozytywnie i  została uznana 

za zgodną z LSR, przy:  9 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się.   

W wyniku powiązań z wnioskodawcą z głosowania wyłączyła się jedna osoba. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek uzyskał pozytywną ocenę zgodności z LSR. 

Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że podczas głosowania został zachowany odpowiedni skład Rady i 

parytety. 

 

Wniosek 4/6/2020 - Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Stryszów” - Budowa integracyjnego placu zabaw z 
elementami edukacji ekologicznej w Stryszowie.  Operacja została zweryfikowana na podstawie karty 
zgodności operacji z LSR oraz w zakresie zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana 
realizacja tej operacji. Nad każdym z kryteriów oceny głosowanie przebiegało jednogłośnie. 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z warunków, operacja została oceniona pozytywnie i  została uznana 

za zgodną z LSR, przy:  9 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się.   

W wyniku powiązań z wnioskodawcą z głosowania wyłączyła się jedna osoba. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek uzyskał pozytywną ocenę zgodności z LSR. 

Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że podczas głosowania został zachowany odpowiedni skład Rady i 

parytety. 
 

Wniosek 6/6/2020 - Gmina Mucharz - Utworzenie placu rekreacyjnego przy Świetlicy Wiejskiej w Świnnej 
Porębie.  Operacja została zweryfikowana na podstawie karty zgodności operacji z LSR oraz w zakresie zgodności 
operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji. Nad każdym z kryteriów oceny 
głosowanie przebiegało jednogłośnie. 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z warunków, operacja została oceniona pozytywnie i  została uznana 

za zgodną z LSR, przy:  9 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się.   

W wyniku powiązań z wnioskodawcą z głosowania wyłączyła się jedna osoba. 
W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek uzyskał pozytywną ocenę zgodności z LSR. 

Wiceprzewodnicząca Rady stwierdziła, że podczas głosowania został zachowany odpowiedni skład Rady i 

parytety. 
 

Ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 7/2020 – Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury 
rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej. 
 

Wniosek nr  1/7/2020 – Centrum Kultury, Sportu I Turystyki W Kalwarii Zebrzydowskiej -  Modernizacja  
systemu nagłośnienia Sali Widowiskowej CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z montażem systemu 
klimatyzacji. Operacja została zweryfikowana na podstawie karty zgodności operacji z LSR oraz w zakresie 
zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji. Nad każdym z 
kryteriów oceny głosowanie przebiegało jednogłośnie. 
W wyniku głosowania spełnienia każdego z warunków, operacja została oceniona pozytywnie i  została uznana 

za zgodną z LSR, przy:  10 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się.   

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek uzyskał pozytywną ocenę zgodności z LSR. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że podczas głosowania został zachowany odpowiedni skład Rady i parytety. 
 

 

Ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 8/2020 - Rozwój działalności gospodarczej, w tym również 

firm branży meblowej, obuwniczej  i spożywczej. 
 

5/8/2020 - Agnieszka Sokół SOKÓŁKA - Rozwój działalności gospodarczej o usługi w dziedzinie klimatyzacji.  
Operacja została zweryfikowana na podstawie karty zgodności operacji z LSR oraz w zakresie zgodności operacji 
z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji.  Nad każdym z kryteriów oceny 
głosowanie przebiegało jednogłośnie. 



W wyniku głosowania spełnienia każdego z warunków, operacja została oceniona pozytywnie i  została uznana 

za zgodną z LSR, przy:  10 głosach „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się.   

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek uzyskał pozytywną ocenę zgodności z LSR. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że podczas głosowania został zachowany odpowiedni skład Rady i parytety. 
 

Na podstawie wyników głosowań Sekretarz Rady wypełniła: Karty weryfikacji zgodności operacji z warunkami 

przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Karty oceny 

zgodności operacji z LSR dla wszystkich operacji.  
 
 

Rada LGD przystąpiła do oceny operacji pod kątem zgodności operacjiz lokalnymi kryteriami wyboru. W 

odniesieniu do  wniosku dokonano oceny każdego z kryteriów osobno. Głosowaniu poddawano każdą możliwą 

do przyznania w danymi kryterium liczbą punktów. Na podstawie wyników głosowania Sekretarz Rady wypełnił 

odpowiednie karty oceny. Liczba punktów przyznanych ocenianym operacjom oraz uzasadnienie dokonanej 

oceny znajduje odzwierciedlenie w kartach oceny operacji.   

 

Ocena operacji pod kątem zgodności  lokalnymi kryteriami wyboru wniosków złożonych w naborze nr 6/2020 

 
1 Wniosek 2/6/2020 - Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Stryszów” - Modernizacja placu zabaw dla dzieci w 
miejscowości Dąbrówka.    
W związku ze zgłoszonym  powiązaniem z wnioskodawcą, Pan Antoni  Sadzikowski został wyłączony z 
głosowania, w celu zachowania parytetu, opuścił posiedzenie na czas głosowania nad tym wnioskiem.  
W wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał  27 punktów, w związku z tym, operacja 
uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 
wyboru operacji.  

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że podczas przeprowadzonych głosowań został zachowany odpowiedni 
skład Rady i parytety.  
 

2 Wniosek 3/6/2020 - Budowa rekreacyjnego placu zabaw dla dzieci w Łękawicy. 
W związku ze zgłoszonym  powiązaniem z wnioskodawcą, Pan Antoni  Sadzikowski został wyłączony z 
głosowania, w celu zachowania parytetu, opuścił posiedzenie na czas głosowania nad tym wnioskiem.  

Lp Nazwa kryterium 

Liczba 

przyznanych 

punktów 

Przebieg głosowania nad przyznanymi punktami 

1  
  Innowacyjność projektu 

2 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

2 
  Tworzenie warunków dla powstania nowych miejsc 

pracy 
3 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

3 

   Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb grup 
defaworyzowanych      lub podmiotów ekonomii 
społecznej 

6 
Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

4 
Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu lub edukacja ekologiczna 

2 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

5 
Intensywność wnioskowanej pomocy 4 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

6 Zasięg oddziaływania projektu 3 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

7 
Inspiracja lokalnym dziedzictwem 0 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

8 
Partnerstwo 2 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

9 
Status członka 1 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

10 
Złożenie fiszki projektowej 1 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

11 
Czas realizacji operacji 3 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

RAZEM SUMA PUNKTÓW: 27  



W wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał  27 punktów, w związku z tym, operacja 
uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 
wyboru operacji.  

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że podczas przeprowadzonych głosowań został zachowany odpowiedni 
skład Rady i parytety.  
 

3 Wniosek 4/6/2020 - Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Stryszów” - Budowa integracyjnego placu zabaw z 
elementami edukacji ekologicznej w Stryszowie. W związku ze zgłoszonym  powiązaniem z wnioskodawcą, Pan 
Antoni  Sadzikowski został wyłączony z głosowania, w celu zachowania parytetu, opuścił posiedzenie na czas 
głosowania nad tym wnioskiem.  
W wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał  27 punktów, w związku z tym, operacja 
uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 
wyboru operacji.  

Lp Nazwa kryterium 

Liczba 

przyznanych 

punktów 

Przebieg głosowania nad przyznanymi punktami 

1  
  Innowacyjność projektu 

2 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

2 
  Tworzenie warunków dla powstania nowych miejsc 

pracy 
3 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

3 

   Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb grup 
defaworyzowanych      lub podmiotów ekonomii 
społecznej 

6 
Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

4 
Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu lub edukacja ekologiczna 

2 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

5 
Intensywność wnioskowanej pomocy 4 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

6 Zasięg oddziaływania projektu 3 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

7 
Inspiracja lokalnym dziedzictwem 0 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

8 
Partnerstwo 2 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

9 
Status członka 1 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

10 
Złożenie fiszki projektowej 1 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

11 
Czas realizacji operacji 3 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

RAZEM SUMA PUNKTÓW: 27  

Lp Nazwa kryterium 

Liczba 

przyznanych 

punktów 

Przebieg głosowania nad przyznanymi punktami 

1  
  Innowacyjność projektu 

2 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

2 
  Tworzenie warunków dla powstania nowych miejsc 

pracy 
3 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

3 

   Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb grup 
defaworyzowanych      lub podmiotów ekonomii 
społecznej 

6 
Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

4 
Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu lub edukacja ekologiczna 

2 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

5 
Intensywność wnioskowanej pomocy 4 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

6 Zasięg oddziaływania projektu 3 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

7 
Inspiracja lokalnym dziedzictwem 0 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

8 
Partnerstwo 2 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

9 
Status członka 1 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

10 
Złożenie fiszki projektowej 1 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 



Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że podczas przeprowadzonych głosowań został zachowany odpowiedni 
skład Rady i parytety.  
 

4 Wniosek 6/6/2020 – Gmina Mucharz - Utworzenie placu rekreacyjnego przy Świetlicy Wiejskiej w Świnnej 
Porębie. W związku ze zgłoszonym  powiązaniem z wnioskodawcą, Pani Wioletta Rupa została wyłączona z 
głosowania, w celu zachowania parytetu, opuściła posiedzenie na czas głosowania nad tym wnioskiem.  
W wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał  21 punktów, w związku z tym, operacja 
uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie jest warunkiem 
wyboru operacji.  

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że podczas przeprowadzonych głosowań został zachowany odpowiedni 
skład Rady i parytety.  
 
Ocena operacji pod kątem zgodności  lokalnymi kryteriami wyboru wniosków złożonych w naborze nr 7/2020 
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej. 
 

1 Wniosek nr 1/7/2020 - Centrum Kultury, Sportu I Turystyki W Kalwarii Zebrzydowskiej - Modernizacja  
systemu nagłośnienia Sali Widowiskowej CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z montażem systemu 
klimatyzacji. W wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 25 punktów, w związku z 
tym, operacja uzyskała minimalną liczbę punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której uzyskanie 
jest warunkiem wyboru operacji.  

11 
Czas realizacji operacji 3 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

RAZEM SUMA PUNKTÓW: 27  

Lp Nazwa kryterium 

Liczba 

przyznanych 

punktów 

Przebieg głosowania nad przyznanymi punktami 

1  
  Innowacyjność projektu 

2 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

2 
  Tworzenie warunków dla powstania nowych miejsc 

pracy 
3 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

3 

   Ukierunkowanie na zaspokajanie potrzeb grup 
defaworyzowanych      lub podmiotów ekonomii 
społecznej 

6 
Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

4 
Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu lub edukacja ekologiczna 

0 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

5 
Intensywność wnioskowanej pomocy 0 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

6 Zasięg oddziaływania projektu 3 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

7 
Inspiracja lokalnym dziedzictwem 0 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

8 
Partnerstwo 2 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

9 
Status członka 1 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

10 
Złożenie fiszki projektowej 1 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

11 
Czas realizacji operacji 3 Za przyznaniem punktów głosowało 9  osób 

9 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

RAZEM SUMA PUNKTÓW: 21  

L

p 
Nazwa kryterium 

Liczba 

przyznanych 

punktów 

Przebieg głosowania nad przyznanymi punktami 

1 Innowacyjność projektu 2 Za przyznaniem punktów głosowało 10  osób 

10 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

2 
Liczba nowych utworzonych miejsc pracy 3 Za przyznaniem punktów głosowało 10  osób 

10 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

3 

Ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup 

defaworyzowanych lub podmiotów ekonomii 

społecznej 

9 
Za przyznaniem punktów głosowało 10  osób 

10 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

4 
Stan przygotowania projektu do realizacji 0 Za przyznaniem punktów głosowało 10  osób 

10 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 



Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że podczas przeprowadzonych głosowań został zachowany odpowiedni 
skład Rady i parytety. 
 
 

Ocena operacji pod kątem zgodności  lokalnymi kryteriami wyboru wniosków złożonych w naborze nr 8/2020 

Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej  i spożywczej. 
 

1 Wniosek nr  5/8/2020 – Agnieszka Sokół SOKÓŁKA -  Rozwój działalności gospodarczej o usługi w dziedzinie 
klimatyzacji. W wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru wniosek otrzymał 9 punktów, w związku z 
tym, operacja nie uzyskała minimalnej liczby punktów, podaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.  
 

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że podczas przeprowadzonych głosowań został zachowany odpowiedni 
skład Rady i parytety. 
 
 

Ustalenie wysokości dofinansowania dla naboru nr 6/2020  
 

1 Wniosek 2/6/2020 - Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Stryszów” - Modernizacja placu zabaw dla dzieci w 
miejscowości Dąbrówka.    

5 
Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu  
0 Za przyznaniem punktów głosowało 10  osób 

10 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

6 Intensywność wsparcia 3 Za przyznaniem punktów głosowało 10  osób 

10 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

7 
Rozwój lub tworzenie działalności w obszarze 

branż kluczowych 

0 Za przyznaniem punktów głosowało 10  osób 

10 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

8 
Dziedzictwo lokalne 2 Za przyznaniem punktów głosowało 10  osób 

10 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

9 
Status członka   2 Za przyznaniem punktów głosowało 10  osób 

10 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

1

0 
Złożenie fiszki projektowej 1 Za przyznaniem punktów głosowało 10  osób 

10 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

1

1 
Czas realizacji operacji 3 Za przyznaniem punktów głosowało 10  osób 

10 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

RAZEM SUMA PUNKTÓW: 25  

L p Nazwa kryterium 

Liczba 

przyznanych 

punktów 

Przebieg głosowania nad przyznanymi 

punktami 

1 Innowacyjność projektu 2 Za przyznaniem punktów głosowało 10  osób 

10 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

2 Liczba nowych utworzonych miejsc pracy 0 Za przyznaniem punktów głosowało 10  osób 

10 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

3 
Ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup 
defaworyzowanych lub podmiotów ekonomii 
społecznej 

0 Za przyznaniem punktów głosowało 10  osób 

10 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

4 Stan przygotowania projektu do realizacji 1 Za przyznaniem punktów głosowało 10  osób 

10 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

5 
Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu  

2 Za przyznaniem punktów głosowało 10  osób 

10 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

6 Intensywność wsparcia 0 Za przyznaniem punktów głosowało 10  osób 

10 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

7 
Rozwój lub tworzenie działalności w obszarze 
branż kluczowych 

0 Za przyznaniem punktów głosowało 10  osób 

10 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

8 Dziedzictwo lokalne 0 Za przyznaniem punktów głosowało 10  osób 

10 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

9 Status członka   0 Za przyznaniem punktów głosowało 10  osób 

10 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

10 Złożenie fiszki projektowej 1 Za przyznaniem punktów głosowało 10  osób 

10 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

11 Czas realizacji operacji 3 Za przyznaniem punktów głosowało 10  osób 

10 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymało się 

RAZEM SUMA PUNKTÓW: 9  



1 osoba zgłosiła powiązanie zgodnie z wypełnioną deklaracją bezstronności i poufności. Osoba ta  opuściła 
posiedzenie na czas głosowania nad tym wnioskiem.  
Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości 70 183,00 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu, 
zweryfikowane zostały także koszty kwalifikowane. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie 46,31 % 
oraz kwotę udzielonego wsparcia w wysokości 70 183,00 zł Rada ustaliła kwotę wsparcia poprzez porównanie 
sumy kosztów kwalifikowalnych operacji z intensywnością pomocy przewidzianą dla danej grupy 
Wnioskodawców oraz maksymalnej kwoty pomocy przewidzianej dla danego typu operacji lub rodzaju 
działalności gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są 
kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji. 
Większością głosów dokonano ustalenia kwoty wsparcia na poziomie 70 183,00 zł zł 
W celu zachowania parytetu dodatkowo 1 osoba została wyłączona z głosowania. 

 9 głosów „za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że podczas przeprowadzonych głosowań został zachowany odpowiedni skład 
Rady  
i parytety. 
 
2 Wniosek 2/6/2020 - Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Stryszów” - Budowa rekreacyjnego placu zabaw dla 
dzieci w Łękawicy  

1 osoba zgłosiła powiązanie zgodnie z wypełnioną deklaracją bezstronności i poufności. Osoba ta  opuściła 
posiedzenie na czas głosowania nad tym wnioskiem.  
Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości 70 183,00 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu, 
zweryfikowane zostały także koszty kwalifikowane. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie 48,42 % 
oraz kwotę udzielonego wsparcia w wysokości 70 183,00 zł Rada ustaliła kwotę wsparcia poprzez porównanie 
sumy kosztów kwalifikowalnych operacji z intensywnością pomocy przewidzianą dla danej grupy 
Wnioskodawców oraz maksymalnej kwoty pomocy przewidzianej dla danego typu operacji lub rodzaju 
działalności gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są 
kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji. 
Większością głosów dokonano ustalenia kwoty wsparcia na poziomie 70 183,00 zł zł 
W celu zachowania parytetu dodatkowo 1 osoba została wyłączona z głosowania. 

 9 głosów „za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że podczas przeprowadzonych głosowań został zachowany odpowiedni skład 
Rady  
i parytety. 
 
3 Wniosek 4/6/2020 - Stowarzyszenie „Razem dla Gminy Stryszów” - Budowa integracyjnego placu zabaw z 
elementami edukacji ekologicznej w Stryszowie. 

1 osoba zgłosiła powiązanie zgodnie z wypełnioną deklaracją bezstronności i poufności. Osoba ta  opuściła 
posiedzenie na czas głosowania nad tym wnioskiem.  
Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości 70 183,00 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu, 
zweryfikowane zostały także koszty kwalifikowane. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie 48,32 % 
oraz kwotę udzielonego wsparcia w wysokości 70 183,00 zł Rada ustaliła kwotę wsparcia poprzez porównanie 
sumy kosztów kwalifikowalnych operacji z intensywnością pomocy przewidzianą dla danej grupy 
Wnioskodawców oraz maksymalnej kwoty pomocy przewidzianej dla danego typu operacji lub rodzaju 
działalności gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są 
kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji. 
Większością głosów dokonano ustalenia kwoty wsparcia na poziomie 70 183,00 zł zł 
W celu zachowania parytetu dodatkowo 1 osoba została wyłączona z głosowania. 

 9 głosów „za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że podczas przeprowadzonych głosowań został zachowany odpowiedni skład 
Rady  
i parytety. 
 
4 Wniosek 6/6/2020 – Gmina Mucharz - Utworzenie placu rekreacyjnego przy Świetlicy Wiejskiej w Świnnej 
Porębie.    

1 osoba zgłosiła powiązanie zgodnie z wypełnioną deklaracją bezstronności i poufności. Osoba ta  opuściła 
posiedzenie na czas głosowania nad tym wnioskiem.  
Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości 44 643,00 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu, 
zweryfikowane zostały także koszty kwalifikowane. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie 63,63 % 



oraz kwotę udzielonego wsparcia w wysokości 44 643,00 zł Rada ustaliła kwotę wsparcia poprzez porównanie 
sumy kosztów kwalifikowalnych operacji z intensywnością pomocy przewidzianą dla danej grupy 
Wnioskodawców oraz maksymalnej kwoty pomocy przewidzianej dla danego typu operacji lub rodzaju 
działalności gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są 
kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji. 
Większością głosów dokonano ustalenia kwoty wsparcia na poziomie 44 643,00 zł 
W celu zachowania parytetu dodatkowo 1 osoba została wyłączona z głosowania. 

 9 głosów „za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że podczas przeprowadzonych głosowań został zachowany odpowiedni skład 
Rady  
i parytety. 
 
Ustalenie wysokości dofinansowania dla naboru nr 7/2020  
1 Wniosek nr  1/7/2020 – Centrum Kultury, Sportu I Turystyki W Kalwarii Zebrzydowskiej -  Modernizacja  
systemu nagłośnienia Sali Widowiskowej CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z montażem systemu 
klimatyzacji. 
Wnioskodawca wstąpił o wsparcie w wysokości 62 182,00 zł. Kwota ta została poddana analizie i głosowaniu, 
zweryfikowane zostały także koszty kwalifikowane. Rada ustaliła intensywność pomocy na poziomie 63,63 % 
oraz kwotę udzielonego wsparcia w wysokości 62 182,00 zł Rada ustaliła kwotę wsparcia poprzez porównanie 
sumy kosztów kwalifikowalnych operacji z intensywnością pomocy przewidzianą dla danej grupy 
Wnioskodawców oraz maksymalnej kwoty pomocy przewidzianej dla danego typu operacji lub rodzaju 
działalności gospodarczej. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji operacji są 
kwalifikowalne, racjonalne, uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu operacji. 
Większością głosów dokonano ustalenia kwoty wsparcia na poziomie 62 182,00 zł 
Głosowano: 

 10 głosów „za” , 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” 
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że podczas przeprowadzonych głosowań został zachowany odpowiedni skład 
Rady  
i parytety. 
 

Podczas wszystkich głosowań zachowane było wymagane parytety. 

Sporządzenie List operacji w ramach naboru nr 6/2020, 7/2020, 8/2020, na operacje inne  

niż LGD oraz podjęcie uchwał. 

Na podstawie wyników oceny oraz ustalonej kwoty wsparcia sporządzono listy rankingowe dla naborów nr 

6/2020, 7/2020, 8/2020.  

1. Listy operacji w ramach naborów nr 6/2020, 7/2020, 8/2020 na operacje inne, zorganizowanych przez 

LGD „Gościniec 4 żywiołów”; 

2. Listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR w 

ramach naborów nr 6/2020, 7/2020, 8/2020 zorganizowanych przez LGD „Gościniec 4 żywiołów”;  

3. Listy operacji wybranych do finansowania w ramach naborów nr  6/2020, 7/2020, 8/2020 
zorganizowanych przez LGD „Gościniec 4 żywiołów”; 
 

Kolejność operacji na listach operacji i listach operacji wybranych ustalono na podstawie liczby uzyskanych 

punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny zgodności z lokalnymi 

kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście operacji decyduje data i godzina wpływu 

wniosku bezpośrednio do biura LGD „Gościniec 4 żywiołów”. 
 

   Podjęcie uchwał w ramach naboru 6/2020 
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały nr XXXV/94/2020 z dnia 12.11.2020r., w sprawie przyjęcia 
list operacji w ramach naboru 6/2020 zorganizowanego przez LGD „Gościniec 4 żywiołów”.  
Przystąpiono do głosowania: uchwałę przyjęto większością głosów:  
„za” 9 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 

Przystąpiono do odczytywania i podejmowania poszczególnych uchwał w sprawie wyboru/ nie wybrania 
operacji do finansowania w naborze 6/2020. Uchwały podejmowano kolejno w stosunku do każdej operacji 
według miejsca operacji na zatwierdzonej liście operacji: 



 

uchwała nr XXXV/95/2020 z dnia 12.11.2020r., w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia 
kwoty wsparcia.  
W związku ze zgłoszeniem powiązaniem z wnioskodawcą 1 osoba została wyłączona z głosowania, w celu 
zachowania parytetu. Osoba ta  opuściła posiedzenie na czas głosowania nad tym wnioskiem.  
Uchwałę przyjęto  większością głosów: 
„za” 9 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
uchwała nr XXXV/96/2020 z dnia 12.11.2020r., w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia 
kwoty wsparcia.  
W związku ze zgłoszeniem powiązaniem z wnioskodawcą 1 osoba została wyłączona z głosowania, w celu 
zachowania parytetu. Osoba ta  opuściła posiedzenie na czas głosowania nad tym wnioskiem.  
Uchwałę przyjęto  większością głosów: 
„za” 9 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
uchwała nr XXXV/97/2020 z dnia 12.11.2020r., w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia 
kwoty wsparcia.  
W związku ze zgłoszeniem powiązaniem z wnioskodawcą 1 osoba została wyłączona z głosowania, w celu 
zachowania parytetu. Osoba ta  opuściła posiedzenie na czas głosowania nad tym wnioskiem.  
Uchwałę przyjęto  większością głosów: 
„za” 9 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 
uchwała nr XXXV/98/2020 z dnia 12.11.2020r., w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia 
kwoty wsparcia.  
W związku ze zgłoszeniem powiązaniem z wnioskodawcą 1 osoba została wyłączona z głosowania, w celu 
zachowania parytetu. Osoba ta  opuściła posiedzenie na czas głosowania nad tym wnioskiem.  
Uchwałę przyjęto  większością głosów: 
„za” 9 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 

Podjęcie uchwał w ramach naboru 7/2020 
 

Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały nr XXXV/99/2020 z dnia 12.11.2020r., w sprawie przyjęcia 
list operacji w ramach naboru 7/2020 zorganizowanego przez LGD „Gościniec 4 żywiołów”.  
Przystąpiono do głosowania: uchwałę przyjęto większością głosów:  
„za” 10 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 

Przystąpiono do odczytywania i podejmowania poszczególnych uchwał w sprawie wyboru/ nie wybrania 
operacji do finansowania w naborze 7/2020. Uchwały podejmowano kolejno w stosunku do każdej operacji 
według miejsca operacji na zatwierdzonej liście operacji: 
 
Uchwała nr XXXV/100/2020 z dnia 12.11.2020r., w sprawie wybrania operacji do finansowania oraz ustalenia 
kwoty wsparcia, uchwałę przyjęto  większością głosów:  
„za” 10 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 

Podjęcie uchwał w ramach naboru 8/2020 
 
Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały nr XXXV/101/2020 z dnia 12.11.2020r., w sprawie przyjęcia 
list operacji w ramach naboru 8/2020 zorganizowanego przez LGD „Gościniec 4 żywiołów”.  
Przystąpiono do głosowania: uchwałę przyjęto większością głosów:  
„za” 10 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 

Przystąpiono do odczytywania i podejmowania poszczególnych uchwał w sprawie wyboru/ nie wybrania 
operacji do finansowania w naborze 8/2020. Uchwały podejmowano kolejno w stosunku do każdej operacji 
według miejsca operacji na zatwierdzonej liście operacji: 
 
Uchwała nr XXXV/102/2020 z dnia 12.11.2020r., w sprawie nie wybrania operacji do finansowania oraz 
zatwierdzenia że operacja nie uzyskała minimum punktowe podane w ogłoszeniu o naborze wniosków, które 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji. 
 „za” 10 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0. 
 



 

W związku z zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji w ramach naborów 6/2020, 7/2020, 8/2020 na 

operacje inne niż LGD, Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o ewentualne uwagi czy zapytania do 

przeprowadzonej oceny. Uwag nie było. 

Przewodnicząca Posiedzenia zamknęła posiedzenie i podziękował wszystkim obecnym członkom Rady za 

przybycie i pracę. 
 

Na tym protokół zakończono. 
 
 Podpis Sekretarza Rady:                                                                                    Podpis Przewodniczącego Rady, 

Renata Gonek – Myhal                                                                                                  Małgorzata Chyczyńska 

 
 

 
 
 
 
Zakrzów, 12.11.2020 r. 


