
 
załącznik 16 do protokołu 6/ 2019 z dnia 17 marca 2020 r. 

 
 

UCHWAŁA NR 1/2019 
RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI” 

DO PROTOKOŁU NR 6/2019 
z 17 MARCA 2019 roku 

 
 
 

w sprawie: dokonania ponownej oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji 
po rozpatrzeniu protestu od decyzji Rady Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” 
złożonym przez pana Mirosława Krzysztofa Szychulskiego pod nazwą PARTMIR Mirosław 
Szychulski w zakresie wniosku o dofinansowanie pt. „Adaptacja obiektu pod najem 
krótkoterminowy w miejscowości Międzyzdroje” złożonego na przedsięwzięcie  
2.1.2. Wypoczynek nad wodą w ramach Naboru II/ 2019 w Programie Operacyjnym 
Rybactwo i Morze 2014-2020. 

 
 
Na podstawie §30 Statutu Stowarzyszenia uwzględniając postanowienia §6 ust. 1, §25, §28 ust. 5.1, 
Regulaminu Rady, art. 22 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 z póź zm.) w powiązaniu z art. 58 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  
w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146), Rada uchwala co następuje: 
 
 

§1. 
Mając na uwadze rozstrzygnięcie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego z dnia 03-03-2020 (doręczone 05-03-2020), który na podstawie  
art. 58 ust. 2pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku Ustawy o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020  
(Dz. U. 2014 poz. 1146), wnioskuje o ponowne rozpatrzenie protestu pana Mirosława 
Krzysztofa Szychulskiego pod nazwą PARTMIR Mirosław Szychulski złożonego w zakresie 
wniosku o dofinansowanie pt. „Adaptacja obiektu pod najem krótkoterminowy  
w miejscowości Międzyzdroje” złożony na przedsięwzięcie 2.1.2. Wypoczynek nad wodą  
w ramach Naboru II/ 2019 w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020  
Rada dokonuje ponownej oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji  
w zakresie wnoszonym w proteście, tj.: 

 Negatywnej oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju; 
 Nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, określonej w ogłoszeniu  

o naborze wniosków o udzielenie wsparcia; 
 Wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków; 
 Ustalenia kwoty wsparcia. 

 
 

§2. 
W zakresie „Negatywnej oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju”  
po uwzględnieniu opinii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, 
że „o ile „wybór operacji do realizacji” następuje na mocy uchwał Rady LGD, to akt 
„przyznania pomocy” utożsamiać należy z podpisaniem umowy o przyznanie pomocy 
pomiędzy Wnioskodawcą/ Beneficjentem, a Samorządem Województwa. Złożenie dwóch 
wniosków o przyznanie pomocy (tak jak miało to miejsce w niniejszej sprawie), z których 
żaden nie przekracza dostępnej dla Wnioskodawcy kwoty limitu (maksymalnej kwoty 
dofinansowania) chociaż łącznie kwotę tę przekraczają, nie oznacza niezgodność z LSR  



[Wpisz tekst]  

lub Programem Operacyjnym, w szczególności dlatego, że samo złożenie wniosku  
nie powoduje uszczuplenie posiadanego przez Wnioskodawcę limitu. „Skorzystanie”  
z dostępnej puli – w całości albo w części – następuje dopiero w momencie zawierania umowy 
pomocowej. W analizowanej sprawie – gdyby obydwa wnioski Pana Mirosława Szychulskiego 
zostały wybrane przez Radę LGD do realizacji, a następnie pomyślnie przeszły weryfikację 
Samorządu Województwa, to podpisanie którejkolwiek z umów, dotyczącej którejkolwiek 
operacji, wyczerpałby dostępny dla Wnioskodawcy limit. Tym samym druga operacja 
spotkałaby się z odmową przyznania pomocy” Rada ocenia wniosek o dofinansowanie 
złożony przez pana Mirosława Krzysztofa Szychulskiego pod nazwą PARTMIR Mirosław 
Szychulski pt. „Adaptacja obiektu pod najem krótkoterminowy w miejscowości 
Międzyzdroje” na przedsięwzięcie 2.1.2. Wypoczynek nad wodą w ramach Naboru II/ 2019  
w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 za zgodny z Lokalną Strategią 
Rozwoju – zatwierdza się „Listę operacji zgodnych z LSR”, która stanowi załącznik nr 1  
do niniejszej uchwały. 
 
 

§3. 
W zakresie „Nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, określonej w ogłoszeniu  
o naborze wniosków o udzielenie wsparcia” Rada ocenia operację na podstawie lokalnych 
kryteriów wyboru operacji po uwzględnieniu protestu od decyzji Rady Lokalnej Grupy 
Rybackiej „Zalew Szczeciński” złożonym przez pana Mirosława Krzysztofa Szychulskiego pod 
nazwą PARTMIR Mirosław Szychulski w zakresie wniosku o dofinansowanie pt. „Adaptacja 
obiektu pod najem krótkoterminowy w miejscowości Międzyzdroje” złożonego  
na przedsięwzięcie 2.1.2. Wypoczynek nad wodą w ramach Naboru II/ 2019 w Programie 
Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 – zatwierdza się „Listę wybranych operacji”, która 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały oraz „Listę operacji nie wybranych”, która 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
 

§4. 
W zakresie „Wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków” 
Rada na podstawie uzyskanych przez wniosek o dofinansowanie punktów zatwierdza listę 
rankingową przedsięwzięć mieszczących się w ramach limitu dostępnych środków  
na przedsięwzięcie 2.1.2. Wypoczynek nad wodą zgodnie z ogłoszeniem o Naborze II/ 2019 
ustalonym na poziomie 686 452,00 zł – zatwierdzony załącznik nr 2 do niniejszej uchwały 
„Lista wybranych operacji”. 
 
 

§5. 
W zakresie „Ustalenia kwoty wsparcia” Rada w toku obrad określiła kwotę wsparcia  
na poziomie wnioskowanym przez pana Mirosława Krzysztofa Szychulskiego pod nazwą 
PARTMIR Mirosław Szychulski pt. „Adaptacja obiektu pod najem krótkoterminowy  
w miejscowości Międzyzdroje” na przedsięwzięcie 2.1.2. Wypoczynek nad wodą w ramach 
Naboru II/ 2019 w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020 – zatwierdzony 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały „Lista wybranych operacji”. 

 
 

§6. 
1. Lista operacji wybranych ze wskazaniem operacji mieszczących się w limicie przedsięwzięcia 

2.1.2. Wypoczynek nad wodą Naboru II/2019 uszeregowana według otrzymanych punktów 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 



[Wpisz tekst]  

2. Komplet dokumentów dotyczących oceny protestu, zawarty jest w teczce oznaczonej 
numerem LGRZS.4202.02.2019, nadanym przez Biuro LGR podczas rejestracji. Teczka 
ta stanowi załącznik do uchwały. 

 
 

§7. 
W głosowaniu uczestniczyło 13 obecnych na posiedzeniu członków Rady. 
Uchwałę podjęto: 
13 głosów za podjęciem uchwały, 
„0” głosów przeciwko, 
„0” wstrzymujących się od głosowania. 

 
 

§8. 
W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa, specustawą i zaleceniami ograniczenia kontaktów 
bezpośrednich przez Rząd Polski Rada Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” obradowała  
w trybie niestacjonarnym komunikując się zdalnie przy użyciu nośników komunikacji, pracy  
i obrad typu skype, omikron, zestawy głośnomówiące. Pracownicy Biura Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Zalew Szczeciński” prześlą zawiadomienia Wnioskodawcy i Zarządowi Województwa 
Zachodniopomorskiego o rozpatrzonym proteście. Z chwilą ustąpienia zagrożenia  
epidemicznego członkowie Rady niezwłocznie uzupełnią podpisami istniejącą dokumentację  
z rozpatrzenia protestu. 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
 
 
          Tadeusz Krajniak 
 
 
 

Załączniki: wymienione w treści uchwały. 
 



 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/ 2019 do protokołu 6/ 2019 RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI” 

z dnia 17-03-2020 r. 

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR 

Limit środków finansowych: 686 452,00 

 

Lp. Wnioskodawca Tytuł operacji Znak sprawy 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

(dofinansowania) 

w złotych 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Ustalona kwota 

wsparcia 

Wkład własny 

[%] 

1. 
Firma Meranti Przemysław Lewandowski 

Przemysław Antoni 

Utworzenie nowej atrakcji turystycznej poprzez zakup jachtu 

motorowego i wyprowadzenia go do czarteru. 
LGRZS.4202.01.2019 162 346 28 162 346 

 

2. Patryjas Jolanta Teresa 
Zakup house boatów wraz z zagospodarowaniem części terenu pod 
kątem stworzenia miejsca do świadczenia usług związanych z 

wypoczynkiem nad wodą 

LGRZS.4202.07.2019 400 000 28 400 000 
 

3. 
Szkoła Aktywnego Wypoczynku Frajda 

Magdalena Jędrzejczyk  
Modernizacja Ośrodka Szkoleniowo-Kolonijnego Frajda w Czarnocinie  LGRZS.4202.03.2019 99 500 22 99 500 

 

4. Olszówka ANETA  Utworzenie Hostelu44 LGRZS.4202.06.2019 248 962 20 248 962 
 

5. 
Partmir Mirosław Szychulski Mirosław 

Krzysztof 

Adaptacja obiektu pod wynajem krótkoterminowy w miejscowości 

Międzyzdroje. 
LGRZS.4202.02.2019 299 957 18 299 957 

 

6. Natalia Nowicka Natalia Nowicka 
Budowa i doposażenie nowoczesnego ośrodka wczasowego dla 
turystów miejscowości Wolin połączony z wypożyczalnią sprzętów 

wodnych. 

LGRZS.4202.05.2019 300 000 17 300 000 
 

7. 
Pro Consulting s.c. Dariusz Stępień, Joanna 

Stępień  
Rozwój bazy turystycznej Sułomino Wolin Park LGRZS.4202.04.2019 125 089 15 125 089 

 

8. Uzdrowisko Świnoujście S.A. 
Zakup nowoczesnego aparatu do rehabilitacji narządów ruchu dla 

"Uzdrowisko Świnoujście" S.A. 
LGRZS.4202.08.2019 37 037 0 37 037 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1/ 2019 do protokołu 6/ 2019RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI” 

z dnia 17-03-2020 r. 

LISTA WYBRANYCH OPERACJI 

Limit środków finansowych: 686 452,00 

 

Na liście operacji wybranych mogą znaleźć się tylko te operacje, które w wyniku oceny punktowej uzyskały co najmniej 25% maksymalnej liczby punktów 

Lp. Wnioskodawca Tytuł operacji Znak sprawy 

Wnioskowana 

kwota pomocy 

(dofinansowania) 

w złotych 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Ustalona kwota 

wsparcia 

Wkład własny 

[%] 

1. 
Firma Meranti Przemysław Lewandowski 

Przemysław Antoni 

Utworzenie nowej atrakcji turystycznej poprzez zakup jachtu 

motorowego i wyprowadzenia go do czarteru. 
LGRZS.4202.01.2019 162 346 28 162 346 

 

2. Patryjas Jolanta Teresa 

Zakup house boatów wraz z zagospodarowaniem części terenu pod 

kątem stworzenia miejsca do świadczenia usług związanych z 

wypoczynkiem nad wodą 

LGRZS.4202.07.2019 400 000 28 400 000 
 

3. 
Szkoła Aktywnego Wypoczynku Frajda 
Magdalena Jędrzejczyk  

Modernizacja Ośrodka Szkoleniowo-Kolonijnego Frajda w Czarnocinie  LGRZS.4202.03.2019 99 500 22 99 500 
 

. Olszówka ANETA  Utworzenie Hostelu44 LGRZS.4202.06.2019 248 962,36 20 248 962,00 
 

1. 
Partmir Mirosław Szychulski Mirosław 

Krzysztof 

Adaptacja obiektu pod wynajem krótkoterminowy w miejscowości 

Międzyzdroje. 
LGRZS.4202.02.2019 299 956,56 18 299 956,56 

 

2. Natalia Nowicka Natalia Nowicka 

Budowa i doposażenie nowoczesnego ośrodka wczasowego dla 

turystów miejscowości Wolin połączony z wypożyczalnią sprzętów 

wodnych. 

LGRZS.4202.05.2019 300 000,00 17 300 000,00 
 

3. 
Pro Consulting s.c. Dariusz Stępień, Joanna 
Stępień  

Rozwój bazy turystycznej Sułomino Wolin Park LGRZS.4202.04.2019 125 089,43 15 125 089,00 
 

 

  
kolorem oznaczono wnioski wybrane do dofinansowania mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych przeznaczonych 

na dany nabór 

  
bez koloru oznaczono wybrane wnioski do dofinansowanie nie mieszczące się w ramach dostępnego limitu środków finansowych 

przeznaczonych na dany nabór 

 

 



 

Załącznik nr 3 do uchwały nr 1/ 2019 do protokołu 6/ 2019RADY LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ „ZALEW SZCZECIŃSKI” 

z dnia 17-03-2020 r. 

LISTA OPERACJI NIE WYBRANYCH 

Limit środków finansowych: 686 452,00 

 

Lp. Znak sprawy 
Nr 

identyfikacyjny 
Nazwa wnioskodawcy Tytuł operacji 

Wnioskowana 

kwota wsparcia 

Weryfikacja 

wstępna 

pozytywna 

TAK/NIE 

Zgodność z 

LSR 

TAK/NIE 

Zgodność z 

PROGRAMEM 

TAK/NIE 

Liczba 

punktów 

według 

lokalnych 

kryteriów 

wyboru 

1. LGRZS.4202.08.2019 
 

Uzdrowisko Świnoujście S.A. 
Zakup nowoczesnego aparatu do rehabilitacji narządów 

ruchu dla "Uzdrowisko Świnoujście" S.A. 
37 037,03 TAK TAK NIE NIE 

 

  

Data sporządzenia listy: ....................................................... 

 

.................................................................................. 

Podpis/pieczęć 

 

 
 


