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Toruń dn. 11.12.2019 r. 

  

Protokół z Posiedzenia Rady Programowej  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” 

w dniu 4 grudnia 2019 r. w ramach naboru nr 2/G/2019r. i 3/G/2019r. 

 

 

W dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 16.00 w biurze Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” przy  

ul. Warszawskiej 8/8 w Toruniu rozpoczęło się posiedzenie Rady Programowej  Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”. 

Posiedzenie dotyczyło przydzielenia wniosków, oceny i wyboru do dofinansowania wniosków 

złożonych w odpowiedzi na 2 ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty objęte grantem  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-

2020: 

 

• Nr naboru: 2/G/2019 

Zakres tematyczny projektu: 

Cel ogólny: Cel ogólny 1: Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym  

 Cel szczegółowy: Cel szczegółowy 1.1.: Zwiększenie efektywności realizacji działań o charakterze 

środowiskowym  

 SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami 

Rozwoju  

 Przedsięwzięcie/typ projektu:  PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.2 – Wsparcie środowiskowe poprzez kluby 

młodzieżowe oraz innowacyjne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym  (Typ 

projektu SZOOP RPO WK-P: 1c, 1f)  

 Oś Priorytetowa 11  

 Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR  

 

• Nr naboru: 3/G/2019 

Zakres tematyczny projektu: 

Cel ogólny: Cel ogólny 1: Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym  
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Cel szczegółowy: Cel szczegółowy 1.2.: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej i przedsiębiorczości wśród 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR  

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami 

Rozwoju  

Przedsięwzięcie/typ projektu:  PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2 – Działania na rzecz wsparcia, animacji, rozwoju 

gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej (Typ projektu SZOOP RPO WK-P: 3)  

Oś Priorytetowa 11  

Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 

 

1. Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Rady Programowej Adam Jarosz, który powitał zebranych. 

Przewodniczący podał liczbę obecnych członków Rady na podstawie podpisanej przez nich listy 

obecności.  

2. Następnie Przewodniczący sprawdził quorum oraz stwierdził prawomocność obrad  

z uwzględnieniem parytetu przedstawicieli poszczególnych grup interesu. Na posiedzeniu  

w momencie jego otwarcia obecnych było 10 z 12 członków Rady, co stanowi 83,33% wszystkich 

członków Rady. Uzgodniono kolejność procedowanych wniosków zgodnie z poniższym porządkiem 

przyjmowania uchwał. 

Żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. 

Sektor społeczno – gospodarczy stanowił więcej niż 50% praw głosu. 

Lista obecności:  

Obecny (Imię, nazwisko 

członka Rady 

Programowej) 

Funkcja 
Reprezentowany 

sektor TAK/NIE 
Grupa interesu 

Adam Jarosz Przewodniczący mieszkańców TAK Brak 

Adam Michalak Członek Rady gospodarczy TAK Brak 

Anna Wit Członek Rady społeczny TAK Brak 

Jan Kwiatkowski Członek Rady mieszkańców TAK 
Osoby zwalniane 

z zakładów karnych 

Janusz Wiśniewski Członek Rady społeczny NIE Brak 

Krystian Góralski Członek Rady publiczny TAK Władza publiczna 

Małgorzata Janas Członek Rady gospodarczy TAK Brak 

Mariusz Gorzycki Członek Rady gospodarczy TAK Brak 

Paweł Liberadzki Członek Rady społeczny TAK Brak 

Piotr Pietrucki Członek Rady publiczny TAK Władza publiczna 
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Piotr Stolarczyk Członek Rady publiczny NIE Władza publiczna 

Przemysław 

Kamycki 
Członek Rady mieszkańców TAK Brak 

 

3. W posiedzeniu brały udział również osoby nie będące członkami Rady Programowej: 

Monika Bartlińska – opiekun procesu, dyrektor Biura LGD 

Emilia Łapińska  – pracownik biura LGD. 

4. Przewodniczący przedstawił proponowany porządek posiedzenia który został przyjęty jednogłośnie  

w głosowaniu jawnym. Porządek obrad stanowi załącznik nr 1 do Protokołu. 

5. Następnie Przewodniczący Rady przeprowadził wybór dwóch sekretarzy, stanowiących Komisję 

Skrutacyjną, spośród członków Rady. 

Zgłoszono następujące kandydatury: 

a) Małgorzata Janas 

b) Jan Kwiatkowski 

Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie. Członkowie Rady w głosowaniu jawnym 

jednomyślnie powołali Komisję Skrutacyjną w składzie: 

a) Małgorzata Janas 

b) Jan Kwiatkowski 

 

6. Następnie Przewodniczący przypomniał, że poszczególne wnioski zostały przydzielone do oceny 

członkom Rady. Każdy z wniosków zgodnie z „Regulaminem Organizacyjnym Rady Programowej 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dla Miasta Torunia" oraz  ”Procedurą wyboru i oceny 

projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 

Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” (P1)” otrzymało do oceny dwóch członków Rady  

z uwzględnieniem wykluczeń z oceny wniosków na podstawie złożonych „Deklaracji poufności  

i bezstronności członka Rady” oraz rejestru interesów prowadzonego przez Biuro LGD. 

 

Nabór 2/G/2019 

Lp. 
Numer 

wniosku 
Nazwa podmiotu Tytuł projektu 

Nazwisko członka Rady 

wykluczonego z wyboru 

operacji/ powód wykluczeń 

1 2/G/2019-01 Fundacja Studio M6 
Społeczna Agencja Pośrednictwa 

– usługa użyteczna społecznie 
- Małgorzata Janas 

2 2/G/2019-02 Fundacja Fabryka UTU 
#STREFA. Klub Młodzieżowy na 

Bydgoskim Przedmieściu 
  

3 2/G/2019-04 Fundacja Wolna Wisła Klub Młodzieżowy „Wolna Wisła”  
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4 2/G/2019-05 

Stowarzyszenie 

Dzieciom i Młodzieży 

WĘDKA im. Każdego 

Człowieka 

NOE – usamodzielnienie 

młodzieży 
 

5 2/G/2019-06 

Gmina Miasta Toruń, 

realizator Szkoła 

Podstawowa nr 11 w 

Toruniu  

Działamy razem i uczymy się od 

siebie 

- Piotr Pietrucki 

- Piotr Stolarczyk 

- Krystian Góralski 

 

Nabór 3/G/2019 

Lp. Numer 

wniosku 

Nazwa podmiotu Tytuł projektu Nazwisko członka Rady 

wykluczonego z wyboru 

operacji/ powód 

wykluczeń 

1 3/G/2019-01 Fundacja Studio M6 Społeczne pośrednictwo najmu 

oraz pracy – szanse i zagrożenia. 

Forum ekonomii społecznej. 

- Małgorzata Janas 

- Anna Wit 

2 3/G/2019-02 4ES Non Profit Sp. z 

o.o. 

Przedsiębiorczość społeczna – mój 

sposób na życie 

 - Przemysław Kamycki 

- Anna Wit 

3 3/G/2019-03 Fundacja Wolna Wisła Zintegrowany produkt 

turystyczny jako modelowe 

partnerstwo publiczno-społeczne 

- Anna Wit 

4 3/G/2019-04 Fundacja Wyrównać 

szanse 

Ja Ty My -  - Przemysław Kamycki 

- Anna Wit 

 

 

7. Nastąpiła ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 2/G/2019 oraz 3/G/2019 pod kątem 

zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju dla Obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia”.  

Ww. ocena dotyczyła projektów, dla których zakończona została ocena wstępna przez pracowników 

Biura LGD. 

8. Przewodniczący poprosił o przedstawienie rekomendacji dla złożonych wniosków przez 

poszczególnych oceniających: 

 

W pierwszej kolejności Rada Programowa oceniła wnioski złożone w ramach Naboru nr 2/G/2019: 

1) Wniosek nr 2/G/2019-05, Wnioskodawca: Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. 

Każdego Człowieka, tytuł: NOE – usamodzielnienie młodzieży 

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że nikt z oceniających nie wyłączył się z oceny ww. wniosku 

na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru interesów prowadzonego przez 

Biuro LGD. Przewodniczący zapytał czy ktoś z członków Rady chciałby się wyłączyć z oceny tego wniosku  

i czy członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww. 

wniosku. Nie było wyłączeń. 

Przewodniczący poprosił o rekomendacje 2 oceniających, którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku.  
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Oceniający uznali, że wniosek spełnia kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.  

Odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 1/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Dla 

Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju 

Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” na lata 2014-2020: 

- wyłączenia z oceny: brak 

- nieobecność: Janusz Wiśniewski, Piotr Stolarczyk 

Za przyjęciem uchwały: 10 osób 

• Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób 

• Wstrzymujący się od głosu: 0 osób 

• Uprawnionych do głosowania: 10 osób 

Wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny.  

Uchwała nr 1/2018 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 04.12.2019r.  

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dla 

Miasta Torunia” na lata 2014-2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

2) Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do oceny Wniosku nr 2/G/2019-05, Wnioskodawca: 

Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. Każdego Człowieka, tytuł: NOE – usamodzielnienie 

młodzieży pod względem zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenia kwoty 

wsparcia. 

Przewodniczący potwierdził, że na podstawie złożonych „Kart oceny wniosku o dofinansowanie” różnica 

pomiędzy najwyższą i najniższą sumą punktów przyznanych przez dwóch oceniających w ocenianym 

wniosku nie wynosiła więcej niż 60%. Przewodniczący poinformował, iż zgodnie z “Procedurą wyboru i 

oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1)” liczbę punktów uzyskanych przez 

dany wniosek o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez 

oceniających. 

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczy punktów i kwoty wsparcia:  

• Liczba punktów: 72,00 pkt. 

• Kwota wsparcia: 42 220,00 zł 

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 2/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy 

Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 04.12.2019r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do 

dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu. 

- wyłączenia: brak 

- nieobecność: Janusz Wiśniewski, Piotr Stolarczyk 

Za przyjęciem uchwały: 10 osób 

• Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób 

• Wstrzymujący się od głosu: 0 osób 

• Uprawnionych do głosowania: 10 osób 
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Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.  

Uchwała nr 2/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r.  

w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty 

grantu, zgodnie z którą projekt został wybrany do realizacji w ramach LSR stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

3) Wniosek nr 2/G/2019-01, Wnioskodawca: Fundacja M6, tytuł: Społeczna Agencja Pośrednictwa - 

usługa użyteczna społecznie. 

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, kto z oceniających wyłączył się z oceny ww. wniosku na 

podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru interesów prowadzonego przez 

Biuro LGD. Przewodniczący zapytał czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego 

wniosku  

i czy członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww. 

wniosku. Nie było więcej wyłączeń. 

Przewodniczący poprosił o rekomendacje 2 oceniających, którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku.  

Oceniający uznali, że wniosek spełnia kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.  

Podczas głosowania nad przedmiotowym wnioskiem Przewodniczący poprosił o wyjście z sali, w której 

odbywało się pomieszczenie osób wyłączonych z podejmowania decyzji. Osoby te opuściły salę na czas 

głosowania. 

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 3/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy 

Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 04.12.2019r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną 

Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” na lata 2014-2020. 

- wyłączenia z oceny: Małgorzata Janas 

- nieobecność: Janusz Wiśniewski, Piotr Stolarczyk 

Za przyjęciem uchwały: 9 osób 

• Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób 

• Wstrzymujący się od głosu: 0 osób 

• Uprawnionych do głosowania: 9 osób 

Wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny.  

Uchwała nr 3/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 04.12.2019r.  

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dla 

Miasta Torunia” na lata 2014-2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

4) Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do oceny Wniosku nr 2/G/2019-01, Wnioskodawca: 

Fundacja M6, tytuł: Społeczna Agencja Pośrednictwa - usługa użyteczna społecznie pod względem 

zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia.  

Przewodniczący potwierdził, że na podstawie złożonych „Kart oceny wniosku o dofinansowanie” różnica 

pomiędzy najwyższą i najniższą sumą punktów przyznanych przez dwóch oceniających w ocenianym 

wniosku nie wynosiła więcej niż 60%. Przewodniczący poinformował iż zgodnie z ”Procedurą wyboru i 

oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1)” liczbę punktów uzyskanych przez 
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dany wniosek o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez 

oceniających. 

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczy punktów i kwoty wsparcia:  

• Liczba punktów: 58,50 pkt. 

• Kwota wsparcia: 48 420,00 zł 

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 4/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy 

Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do 

dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu. 

- wyłączenia: Małgorzata Janas 

- nieobecność: Janusz Wiśniewski, Piotr Stolarczyk 

• Za przyjęciem uchwały: 9 osób 

• Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób 

• Wstrzymujący się od głosu: 0 osób 

• Uprawnionych do głosowania: 9 osób 

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.  

Uchwała nr 4/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r.  

w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty 

grantu, zgodnie z którą projekt został wybrany do realizacji w ramach LSR stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

5) Wniosek nr 2/G/2019-04, Wnioskodawca: Fundacja Wolna Wisła, tytuł: Klub Młodzieżowy 

"Wolna Wisła" 

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że nikt z oceniających nie wyłączył się z oceny ww. wniosku 

na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru interesów prowadzonego przez 

Biuro LGD. Przewodniczący zapytał czy ktoś z członków Rady chciałby się wyłączyć z oceny tego wniosku i 

czy członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww. 

wniosku. Nie było wyłączeń.  

Przewodniczący poprosił o rekomendacje 2 oceniających, którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku.  

Oceniający uznali, że wniosek spełnia kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.  

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 5/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy 

Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 04.12.2019r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną 

Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” na lata 2014-2020. 

- wyłączenia z oceny: brak 

- nieobecność: Janusz Wiśniewski, Piotr Stolarczyk 

• Za przyjęciem uchwały: 10 osób 

• Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób 

• Wstrzymujący się od głosu: 0 osób 
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• Uprawnionych do głosowania: 10 osób 

Wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny.  

Uchwała nr 5/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r.  

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dla 

Miasta Torunia” na lata 2014-2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

6) Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do oceny wniosku nr 2/G/2019-04, Wnioskodawca: 

Fundacja Wolna Wisła, tytuł: Klub Młodzieżowy "Wolna Wisła" pod względem zgodności projektu 

z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia.  

Przewodniczący potwierdził, że na podstawie złożonych „Kart oceny wniosku o dofinansowanie” różnica 

pomiędzy najwyższą i najniższą sumą punktów przyznanych przez dwóch oceniających w ocenianym 

wniosku nie wynosiła więcej niż 60%. Przewodniczący poinformował iż zgodnie z ”Procedurą wyboru i 

oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1)” liczbę punktów uzyskanych przez 

dany wniosek o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez 

oceniających. 

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczy punktów i kwoty wsparcia:  

• Liczba punktów: 54,50 pkt. 

• Kwota wsparcia: 43 576,25 zł  

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 6/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy 

Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do 

dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu. 

- wyłączenia z oceny: brak 

- nieobecność: Janusz Wiśniewski, Piotr Stolarczyk 

Za przyjęciem uchwały: 10 osób 

• Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób 

• Wstrzymujący się od głosu: 0 osób 

• Uprawnionych do głosowania: 10 osób 

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.  

Uchwała nr 6/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r.  

w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty 

grantu, zgodnie z którą projekt został wybrany do realizacji w ramach LSR stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

7) Wniosek nr 2/G/2019-06, Wnioskodawca: Gmina Miasta Toruń, realizator Szkoła Podstawowa Nr 

11 w Toruniu, tytuł: Działamy razem i uczymy się od siebie 

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, kto z oceniających wyłączył się z oceny ww. wniosku na 

podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru interesów prowadzonego przez 

Biuro LGD. Przewodniczący zapytał czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego 

wniosku  
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i czy członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww. 

wniosku. Nie było więcej wyłączeń. 

Przewodniczący poprosił o rekomendacje 2 oceniających, którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku.  

Oceniający uznali, że wniosek spełnia kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.  

Podczas głosowania nad przedmiotowym wnioskiem Przewodniczący poprosił o wyjście z sali, w której 

odbywało się pomieszczenie osób wyłączonych z podejmowania decyzji. Osoby te opuściły salę na czas 

głosowania. 

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 7/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy 

Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną 

Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” na lata 2014-2020. 

- wyłączenia z oceny: Piotr Pietrucki, Piotr Stolarczyk, Krystian Góralski 

- nieobecność: Janusz Wiśniewski, Piotr Stolarczyk 

• Za przyjęciem uchwały: 8 osób 

• Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób 

• Wstrzymujący się od głosu: 0 osób 

• Uprawnionych do głosowania: 8 osób 

Wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny.  

Uchwała nr 7/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r.  

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dla 

Miasta Torunia” na lata 2014-2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

8) Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do oceny Wniosku nr 2/G/2019-06, Wnioskodawca: 

Gmina Miasta Toruń, realizator Szkoła Podstawowa Nr 11 w Toruniu, tytuł: Działamy razem i 

uczymy się od siebie pod względem zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz 

ustalenia kwoty wsparcia.  

Przewodniczący potwierdził, że na podstawie złożonych „Kart oceny wniosku o dofinansowanie” różnica 

pomiędzy najwyższą i najniższą sumą punktów przyznanych przez dwóch oceniających w ocenianym 

wniosku nie wynosiła więcej niż 60%. Przewodniczący poinformował iż zgodnie z “Procedurą wyboru i 

oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1)” liczbę punktów uzyskanych przez 

dany wniosek o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez 

oceniających. 

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczy punktów i kwoty wsparcia:  

• Liczba punktów: 54,00 pkt. 

• Kwota wsparcia: 22 670,00 zł  

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 4/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy 

Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do 

dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu. 

- wyłączenia z oceny: Piotr Pietrucki, Piotr Stolarczyk, Krystian Góralski 
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- nieobecność: Janusz Wiśniewski, Piotr Stolarczyk 

• Za przyjęciem uchwały: 8 osób 

• Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób 

• Wstrzymujący się od głosu: 0 osób 

• Uprawnionych do głosowania: 8 osób 

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.  

Uchwała nr 8/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r.  

w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty 

grantu, zgodnie z którą projekt został wybrany do realizacji w ramach LSR stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

9) Wniosek nr 2/G/2019-02, Wnioskodawca: Fabryka UTU, tytuł: #STREFA. Klub Młodzieżowy na 

Bydgoskim Przedmieściu 

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, że nikt z oceniających nie wyłączył się z oceny ww. wniosku 

na podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru interesów prowadzonego przez 

Biuro LGD. Przewodniczący zapytał czy ktoś z członków Rady chciałby się wyłączyć z oceny tego wniosku i 

czy członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww. 

wniosku. Nie było wyłączeń.  

Przewodniczący poprosił o rekomendacje 2 oceniających, którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku.  

Oceniający uznali, że wniosek spełnia kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.  

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 9/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy 

Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną 

Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” na lata 2014-2020. 

- wyłączenia z oceny: brak 

- nieobecność: Janusz Wiśniewski, Piotr Stolarczyk 

• Za przyjęciem uchwały: 10 osób 

• Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób 

• Wstrzymujący się od głosu: 0 osób 

• Uprawnionych do głosowania: 10 osób 

Wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny.  

Uchwała nr 9/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r.  

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dla 

Miasta Torunia” na lata 2014-2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

10) Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do oceny Wniosku nr 2/G/2019-02, Wnioskodawca: 

Fabryka UTU, tytuł: #STREFA. Klub Młodzieżowy na Bydgoskim Przedmieściu pod względem 

zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia.  

Przewodniczący potwierdził, że na podstawie złożonych „Kart oceny wniosku o dofinansowanie” różnica 

pomiędzy najwyższą i najniższą sumą punktów przyznanych przez dwóch oceniających w ocenianym 
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wniosku nie wynosiła więcej niż 60%. Przewodniczący poinformował iż zgodnie z ”Procedurą wyboru i 

oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1)” liczbę punktów uzyskanych przez 

dany wniosek o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez 

oceniających. 

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczy punktów i kwoty wsparcia:  

• Liczba punktów: 50,50 pkt. 

• Kwota wsparcia: 42 580,00 zł  

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 10/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy 

Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do 

dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu. 

- wyłączenia: brak 

- nieobecność: Janusz Wiśniewski, Piotr Stolarczyk 

• Za przyjęciem uchwały: 10 osób 

• Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób 

• Wstrzymujący się od głosu: 0 osób 

• Uprawnionych do głosowania: 10 osób 

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.  

Uchwała nr 10/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2018r.  

w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty 

grantu, zgodnie z którą projekt został wybrany do realizacji w ramach LSR stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

11) W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 

11/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r. w 

sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR i listy projektów niezgodnych z LSR. 

- wyłączenia: brak 

- nieobecność: Janusz Wiśniewski, Piotr Stolarczyk 

• Za przyjęciem uchwały: 10 osób 

• Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób 

• Wstrzymujący się od głosu: 0 osób 

• Uprawnionych do głosowania: 10 osób 

Uchwała nr 11/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r.  

w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR i listy projektów niezgodnych z LSR stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

12) Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania nad przyjęciem uchwały nr 12/2019 

Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r. w sprawie 

zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 2/G/2019  

w Przedsięwzięciu: Nabór wniosków na realizację grantów w zakresie CEL OGÓLNY LSR: 1.0 –
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Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym; CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 1.1 –Zwiększenie efektywności realizacji działań o 

charakterze środowiskowym; PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.2–Wsparcie środowiskowe poprzez kluby 

młodzieżowe oraz innowacyjne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze 

środowiskowym (Typ1c,1F SZOOP RPO WK-P) -PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM.  

 

- wyłączenia: brak 

- nieobecność: Janusz Wiśniewski, Piotr Stolarczyk 

• Za przyjęciem uchwały: 10 osób 

• Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób 

• Wstrzymujący się od głosu: 0 osób 

• Uprawnionych do głosowania: 10 osób 

Uchwała nr 12/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r.  

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 2/G/2019  

w Przedsięwzięciu: Nabór wniosków na realizację grantów w zakresie CEL OGÓLNY LSR:1.0 –Poprawa 

sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; CEL 

SZCZEGÓŁOWY LSR:1.1 –Zwiększenie efektywności realizacji działań o charakterze środowiskowym; 

PRZEDSIĘWZIĘCIE:1.1.2–Wsparcie środowiskowe poprzez kluby młodzieżowe oraz innowacyjne działania z 

obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym(Typ1c,1FSZOOP RPO WK-P) -PROJEKTY OBJĘTE 

GRANTEM. 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Listę rankingową projektów w ramach naboru nr 2/G/2019.  

Kolejno omówiona została procedura odwoławcza.  

 

W dalszej kolejności Rada Programowa zajęła się oceną wniosków w ramach Naboru 3/G/2019. Z uwagi na 

fakt, że w ramach naboru wpłynęły wnioski na łączną kwotę dofinansowania wyższą niż wysokość kwoty 

środków przeznaczonych na nabór (100 000 zł) ocena wniosków odbyła się ze zwiększeniem uwagi i 

staranności oceniających szczególnie w aspekcie oceny wniosków pod kątem kryteriów lokalnych.   

13) Wniosek nr 3/G/2019-02, Wnioskodawca: 4ES Non Profit Sp. z o.o., tytuł: Przedsiębiorczość 

społeczna- mój sposób na życie 

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, kto z oceniających wyłączył się z oceny ww. wniosku na 

podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru interesów prowadzonego przez 

Biuro LGD. Przewodniczący zapytał czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego 

wniosku  

i czy członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww. 

wniosku. Nie było więcej wyłączeń. 

Przewodniczący poprosił o rekomendacje 2 oceniających, którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku.  

Oceniający uznali, że wniosek spełnia kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.  
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Podczas głosowania nad przedmiotowym wnioskiem Przewodniczący poprosił o wyjście z sali, w której 

odbywało się pomieszczenie osób wyłączonych z podejmowania decyzji. Osoby te opuściły salę na czas 

głosowania. 

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 13/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy 

Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną 

Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” na lata 2014-2020. 

- wyłączenia z oceny: Przemysław Kamycki, Anna Wit 

- nieobecność: Janusz Wiśniewski, Piotr Stolarczyk 

• Za przyjęciem uchwały: 8 osób 

• Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób 

• Wstrzymujący się od głosu: 0 osób 

• Uprawnionych do głosowania: 8 osób 

Wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny.  

Uchwała nr 13/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r.  

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dla 

Miasta Torunia” na lata 2014-2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

14) Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do oceny Wniosku nr 3/G/2019-02, Wnioskodawca: 4ES 

Non Profit Sp. z o.o., tytuł: Przedsiębiorczość społeczna- mój sposób na życie pod względem 

zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia.  

Przewodniczący potwierdził, że na podstawie złożonych „Kart oceny wniosku o dofinansowanie” różnica 

pomiędzy najwyższą i najniższą sumą punktów przyznanych przez dwóch oceniających w ocenianym 

wniosku nie wynosiła więcej niż 60%. Przewodniczący poinformował iż zgodnie z ”Procedurą wyboru i 

oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1)” liczbę punktów uzyskanych przez 

dany wniosek o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez 

oceniających. 

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczy punktów i kwoty wsparcia:  

• Liczba punktów: 56 pkt. 

• Kwota wsparcia: 49 878,00 zł  

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 14/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy 

Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do 

dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu. 

- wyłączenia z oceny: Przemysław Kamycki, Anna Wit 

- nieobecność: Janusz Wiśniewski, Piotr Stolarczyk 

• Za przyjęciem uchwały: 8 osób 

• Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób 

• Wstrzymujący się od głosu: 0 osób 

• Uprawnionych do głosowania: 8 osób 
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Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.  

Uchwała nr 14/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r.  

w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty 

grantu, zgodnie z którą projekt został wybrany do realizacji w ramach LSR stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

15) Wniosek nr 3/G/2019-04, Wnioskodawca: Wyrównać szanse, tytuł: Ja Ty My 

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, kto z oceniających wyłączył się z oceny ww. wniosku na 

podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru interesów prowadzonego przez 

Biuro LGD. Przewodniczący zapytał czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego 

wniosku  

i czy członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww. 

wniosku. Nie było więcej wyłączeń. 

Przewodniczący poprosił o rekomendacje 2 oceniających, którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku.  

Oceniający uznali, że wniosek spełnia kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.  

Podczas głosowania nad przedmiotowym wnioskiem Przewodniczący poprosił o wyjście z sali, w której 

odbywało się pomieszczenie osób wyłączonych z podejmowania decyzji. Osoby te opuściły salę na czas 

głosowania. 

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 15/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy 

Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną 

Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” na lata 2014-2020. 

- wyłączenia z oceny: Przemysław Kamycki, Anna Wit 

- nieobecność: Janusz Wiśniewski, Piotr Stolarczyk 

• Za przyjęciem uchwały: 8 osób 

• Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób 

• Wstrzymujący się od głosu: 0 osób 

• Uprawnionych do głosowania: 8 osób 

Wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny. 

16) Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do oceny Wniosku nr 3/G/2019-04, Wnioskodawca: 

Wyrównać szanse, tytuł: Ja Ty My pod względem zgodności projektu z lokalnymi kryteriami 

wyboru oraz ustalenia kwoty wsparcia.  

Przewodniczący potwierdził, że na podstawie złożonych „Kart oceny wniosku o dofinansowanie” różnica 

pomiędzy najwyższą i najniższą sumą punktów przyznanych przez dwóch oceniających w ocenianym 

wniosku nie wynosiła więcej niż 60%. Przewodniczący poinformował iż zgodnie z ”Procedurą wyboru i 

oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1)” liczbę punktów uzyskanych przez 

dany wniosek o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez 

oceniających. 

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczy punktów i kwoty wsparcia:  

• Liczba punktów: 52,5 pkt. 
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• Kwota wsparcia: 49 709,40 zł  

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 16/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy 

Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do 

dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu. 

- wyłączenia z oceny: Przemysław Kamycki, Anna Wit 

- nieobecność: Janusz Wiśniewski, Piotr Stolarczyk 

• Za przyjęciem uchwały: 8 osób 

• Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób 

• Wstrzymujący się od głosu: 0 osób 

• Uprawnionych do głosowania: 8 osób 

Wniosek zakwalifikował się do dofinansowania.  

Uchwała nr 16/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r.  

w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty 

grantu, zgodnie z którą projekt został wybrany do realizacji w ramach LSR stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

17) Wniosek nr 3/G/2019-01, Wnioskodawca: Fundacja M6, tytuł: Społeczne pośrednictwo najmu 

oraz pracy- szanse i zagrożenia. Forum ekonomii społecznej. 

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, kto z oceniających wyłączył się z oceny ww. wniosku na 

podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru interesów prowadzonego przez 

Biuro LGD. Przewodniczący zapytał czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego 

wniosku  

i czy członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww. 

wniosku. Nie było więcej wyłączeń. 

Przewodniczący poprosił o rekomendacje 2 oceniających, którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku.  

Oceniający uznali, że wniosek spełnia kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.  

Podczas głosowania nad przedmiotowym wnioskiem Przewodniczący poprosił o wyjście z sali, w której 

odbywało się pomieszczenie osób wyłączonych z podejmowania decyzji. Osoby te opuściły salę na czas 

głosowania. 

- wyłączenia z oceny: Małgorzata Janas, Anna Wit 

- nieobecność: Janusz Wiśniewski, Piotr Stolarczyk 

• Za przyjęciem uchwały: 7 osób 

• Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób 

• Wstrzymujący się od głosu: 1 osób 

• Uprawnionych do głosowania: 8 osób 

Wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny. 

18) Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do oceny Wniosku nr nr 3/G/2019-01, Wnioskodawca: 

Fundacja M6, tytuł: Społeczne pośrednictwo najmu oraz pracy- szanse i zagrożenia. Forum 
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ekonomii społecznej pod względem zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz 

ustalenia kwoty wsparcia.  

Przewodniczący potwierdził, że na podstawie złożonych „Kart oceny wniosku o dofinansowanie” różnica 

pomiędzy najwyższą i najniższą sumą punktów przyznanych przez dwóch oceniających w ocenianym 

wniosku nie wynosiła więcej niż 60%. Przewodniczący poinformował iż zgodnie z ”Procedurą wyboru i 

oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1)” liczbę punktów uzyskanych przez 

dany wniosek o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez 

oceniających. 

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczy punktów i kwoty wsparcia:  

• Liczba punktów: 47 pkt. 

• Kwota wsparcia: 45 440,00 zł  

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 18/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy 

Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do 

dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu. 

- wyłączenia z oceny: Małgorzata Janas, Anna Wit 

- nieobecność: Janusz Wiśniewski, Piotr Stolarczyk 

• Za przyjęciem uchwały: 7 osób 

• Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób 

• Wstrzymujący się od głosu: 1 osoba 

• Uprawnionych do głosowania: 8 osób 

Wniosek nie zakwalifikował się do dofinansowania.  

Uchwała nr 18/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r.  

w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty 

grantu, zgodnie z którą projekt został wybrany do realizacji w ramach LSR stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 

 

Salę opuściła Anna Wit, dalej Rada obradowała w 9-osobowym składzie. 

 

19) Wniosek nr 3/G/2019-03, Wnioskodawca: Fundacja Wolna Wisła, tytuł: Zintegrowany produkt 

turystyczny jako modelowe partnerstwo publiczno-społeczne 

Przewodniczący poinformował zgromadzonych, kto z oceniających wyłączył się z oceny ww. wniosku na 

podstawie złożonych Deklaracji poufności i bezstronności oraz rejestru interesów prowadzonego przez 

Biuro LGD. Przewodniczący zapytał czy ktoś z członków Rady chciałby się jeszcze wyłączyć z oceny tego 

wniosku  

i czy członkowie Rady widzą potrzebę wyłączenia innego członka, który sam się nie wyłączył z oceny ww. 

wniosku. Nie było więcej wyłączeń. 

Przewodniczący poprosił o rekomendacje 2 oceniających, którzy zostali przydzieleni do oceny wniosku.  
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Oceniający uznali, że wniosek spełnia kryteria zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju.  

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 19/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy 

Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 04.12.2019r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu z Lokalną 

Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” na lata 2014-2020. 

- wyłączenia z oceny: Anna Wit 

- nieobecność: Janusz Wiśniewski, Piotr Stolarczyk, Anna Wit 

• Za przyjęciem uchwały: 8 osób 

• Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób 

• Wstrzymujący się od głosu: 1 osoba 

• Uprawnionych do głosowania: 9 osób 

Wniosek zakwalifikował się do dalszej oceny. 

20) Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do oceny Wniosku nr 3/G/2019-03, Wnioskodawca: 

Fundacja Wolna Wisła, tytuł: Zintegrowany produkt turystyczny jako modelowe partnerstwo 

publiczno-społeczne  

Przewodniczący potwierdził, że na podstawie złożonych „Kart oceny wniosku o dofinansowanie” różnica 

pomiędzy najwyższą i najniższą sumą punktów przyznanych przez dwóch oceniających w ocenianym 

wniosku nie wynosiła więcej niż 60%. Przewodniczący poinformował iż zgodnie z ”Procedurą wyboru i 

oceny projektów podmiotów innych niż LGD/grantów w ramach LSR (P1)” liczbę punktów uzyskanych 

przez dany wniosek o dofinansowanie stanowi średnia arytmetyczna z dwóch ocen dokonanych przez 

oceniających. 

Oceniający rekomendowali przyznanie następującej liczy punktów i kwoty wsparcia:  

• Liczba punktów: 44 pkt. 

• Kwota wsparcia: 42 225,00 zł  

Kolejno odbyło się głosowanie nad przyjęciem Uchwały nr 20/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy 

Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r. w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do 

dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty grantu. 

- wyłączenia z oceny: Anna Wit 

- nieobecność: Janusz Wiśniewski, Piotr Stolarczyk, Anna Wit 

• Za przyjęciem uchwały: 8 osób 

• Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób 

• Wstrzymujący się od głosu: 1 osoba 

• Uprawnionych do głosowania: 9 osób 

Wniosek nie zakwalifikował się do dofinansowania.  

Uchwała nr 20/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r.  

w sprawie wybrania lub niewybrania projektu do dofinansowania w ramach LSR oraz ustalenia kwoty 

grantu, zgodnie z którą projekt został wybrany do realizacji w ramach LSR stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu. 
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21) W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania nad przyjęciem Uchwały nr 

21/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r. w 

sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR i listy projektów niezgodnych z LSR. 

- wyłączenia: brak 

- nieobecność: Janusz Wiśniewski, Piotr Stolarczyk, Anna Wit 

• Za przyjęciem uchwały: 9 osób 

• Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób 

• Wstrzymujący się od głosu: 0 osób 

• Uprawnionych do głosowania: 9 osób 

Uchwała nr 21/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r.  

w sprawie zatwierdzenia listy projektów zgodnych z LSR i listy projektów niezgodnych z LSR stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

22) Następnie Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania nad przyjęciem uchwały nr 22/2019 

Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r. w sprawie 

zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 3/G/2019 w 

przedsięwzięciu: Nabór wniosków na realizację grantów CEL OGÓLNY LSR: 1.0 –Poprawa sytuacji 

społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; CEL 

SZCZEGÓŁOWY LSR:1.2. –Wzrost aktywności społeczno-zawodowej i przedsiębiorczości wśród 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR; 

PRZEDSIĘWZIĘCIE:1.2.2––Działania na rzecz wsparcia, animacji, rozwoju gospodarki społecznej i 

przedsiębiorczości społecznej (Typ3 SZOOP RPO WK-P) -PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM. 

 

- wyłączenia: brak 

- nieobecność: Janusz Wiśniewski, Piotr Stolarczyk, Anna Wit 

• Za przyjęciem uchwały: 9 osób 

• Przeciw przyjęciu uchwały: 0 osób 

• Wstrzymujący się od głosu: 0 osób 

• Uprawnionych do głosowania: 9 osób 

Uchwała nr 22/2019 Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” z dnia 4.12.2019r.  

w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do realizacji LSR w naborze wniosków nr 3/G/2019 w 

przedsięwzięciu: Nabór wniosków na realizację grantów CEL OGÓLNY LSR: 1.0 –Poprawa sytuacji społeczno-

zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; CEL SZCZEGÓŁOWY LSR:1.2. –

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej i przedsiębiorczości wśród osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym z obszaru LSR; PRZEDSIĘWZIĘCIE:1.2.2––Działania na rzecz wsparcia, animacji, 

rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej (Typ3 SZOOP RPO WK-P) -PROJEKTY OBJĘTE 

GRANTEM. 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił Listę rankingową projektów w ramach naboru nr 3/G/2019.  

Kolejno omówiona została procedura odwoławcza.  
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Wolnych wniosków i zapytań nie było. Przewodniczący Rady Adam Jarosz zamknął posiedzenie. 

 

 

 

…………………………………………………………….    

(podpis Przewodniczącego Rady LGD) 

 


