
   

 
 

 

PROTOKÓŁ nr XIV/2018 
Z POSIEDZENIA RADY 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SPISZ – PODHALE 
z 27 listopada 2018 

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale odbyło się 27 listopada 2018 r. o godz. 16.00 w sali obrad Urzędu 
Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9, na okoliczność wydania opinii w sprawie zmiany terminu dla wniosku 
nr. 2.LGDSP.2.2017, sporządzenie wyjaśnień dotyczące naboru nr 1/2018 i 2/2018, oraz weryfikacja 
złożonych trzech protestów w naborze nr 3/2018 oceny operacji w naborze nr 1/2018, nr 2/2018 i nr 3/2018. 

W chwili otwarcia posiedzenia Rady obecni byli:   
1. Marcin Kolasa  - przewodniczący Rady 
2. Joanna Słowik  - sekretarz 
3. Alicja Cudzich                  - członek Rady 
4. Bogdan Górnik                      - członek Rady 
5. Józef Lorenc                          - członek rady 
6. Mieczysław Wrocławiak       - członek Rady 
7. Wojciech Ścisłowicz  - członek Rady  
8. Zofia Faron   - członek Rady  
9. Agnieszka Święty  - członek Rady  

 
Pan Przewodniczący Rady Marcin Kolasa został poinformowany że Pan Jan Budz i Pan Józef Górka 
przybędą na posiedzenie z opóźnieniem.   
  
Na posiedzeniu obecni byli ponadto: 
     1. Janina Schlegel    - prezes zarządu 
     2. Adam Andrzej Kustwan - kierownik biura 
     3. Agnieszka Kaszycki                 - pracownik biura 
  
Pan Przewodniczący Rady Marcin Kolasa otworzył posiedzenie, przywitał obecnych członków rady, 
przedstawiciela zarządu oraz pracowników biura. Przedstawił potrzebę zwołania posiedzenia i omówił plan 
posiedzenia. Poinformował, że wszyscy członkowie Rady otrzymali zawiadomienie o posiedzeniu Rady, 
których odbiór poświadczyli osobiście. Dodatkowo zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD Spisz – Podhale 
zostało umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia.  Przewodniczący Rady oddał głos Panu 
Adamowi Kustwan do przeprowadzenia szkolenia w zakresie zasad sposobów głosowania przez członków 
Rady.   

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący, na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali jest obecnych 9 
członków Rady, wobec czego posiedzenie jest prawomocne. Pan Wojciech Ścisłowicz z powodów 
prywatnych, usprawiedliwił się u Pana Przewodniczącego Rady i opuścił posiedzenie.  Pan Przewodniczący 
stwierdził że na sali jest obecnych 8 członków Rady, posiedzenie jest prawomocne.  



Przewodniczący Rady przedstawił program posiedzenia i oddał głos Panu Adamowi Kustwan o wyjaśnienie 
dodanego punku nr 5 sporządzenie wyjaśnień dotyczących naboru nr 1/2018 i 2/2018 i zapytał czy są jakieś 
uwagi do proponowanego porządku obrad: 

Przyjęto program posiedzenia Rady w brzmieniu: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Stwierdzenie  prawomocności  posiedzenia  (quorum)  na podstawie  listy  obecności podpisanej przez 

Członków Rady LGD Spisz - Podhale. 
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 
4. Podpisanie deklaracji bezstronności. 
5. Sporządzenie wyjaśnień dotyczących naboru nr 1/2018 i 2/2018 (pismo z UMWM znak  FE-

VIII.432.1.(206,208).2018. 
6. Wydanie w formie uchwały opinii w sprawie zmiany terminu wykonania operacji Beneficjenta: 

Marek Jachymiak wniosku nr 2.LGDSP.2.2017 pt. "Wzbogacenie oferty parku miniatur 
architektonicznych i wprowadzenie nowych innowacyjnych usług, co wpłynie na poprawę 
konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost dochodu z prowadzonej działalności i zwiększenie 
poziomu zatrudnienia na terenach wiejskich"  

7. Weryfikacja złożonych trzech protestów w naborze Nr 3/2018 
8. Wolne wnioski. 
9. Zakończenie obrad. 

Do proponowanego porządku posiedzenia nie zgłoszono żadnych uwag, dlatego przystąpiono do głosowania, 
przyjęto porządek posiedzenia stosunkiem głosów:   

8 głosów za, 
0 głosów przeciw, 
0 głosów wstrzymujących się.  
 
Następnie Pan Przewodniczący Rady  poinformował, że wszyscy członkowie Rady  przedłożyli deklaracje  
„Rejestr interesów członków Rady LGD Spisz – Podhale” na podstawie, których Zarząd  sprawdził 
ewentualne powiązania sektorowe i powiązania wynikające z grup interesów. Wszyscy obecni członkowie 
Rady złożyli deklaracje bezstronności.  
 
Pan Przewodniczący Rady ponownie przypomniał wszystkim zebranym, że członkowie Rady obowiązani są 
do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie  
posiedzenia.  Po sprawdzeniu wszystkich dokumentów (Deklaracji bezstronności oraz Rejestru interesów 
(…)) Pan Przewodniczący stwierdził, że na posiedzeniu Rady w dniu dzisiejszym jest zagwarantowane 
przedstawicielstwo każdego z sektorów, tj. społecznego, gospodarczego, mieszkańców i publicznego. Żadna 
grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu oraz przedstawiciele instytucji publicznych 
posiadają co najwyżej 50% praw głosów.   

Przystąpiono do punktu 5 programu posiedzenia.  Pan Adam Kustwan przeczytał pismo od Urzędu 
Marszałkowskiego dotyczące uzupełnień do naboru 1/2018 oraz 2/2018.  Pan Adam Kustwan wyjaśnił Radzie 
na czym polegały uzupełnienia i przeczytał list do Urzędu Marszałkowskiego w odpowiedz do uzupełnienia.  
Pan Przewodniczący Rady zapytał członków czy są jakieś uwagi. Nie było uwag więc odbyło się głosowanie 
nad treścią  pisma.  W głosowaniu brało udział 8 członków Rady, za przyjęciem treści pisma głosowało 8 
członków, nikt nie głosował przeciwko, nikt się wstrzymał od głosu.  Pismo zostało przyjęte jednogłośnie. 

Pan Przewodniczący przeszedł do punktu 6 programu posiedzenia.  Poprosił kierownika biura o przybliżenie 
treści wniosku dotyczącego zmiany terminu realizacji operacji.  Po zaprezentowaniu wniosku w sprawie 
zmiany terminu realizacji operacji i po informowaniu, że operacja nadal będzie zgodna z LSR i zmiana 



terminu nie będzie miała wpływu na skale punktów wg lokalnych kryteriów wyboru, Rada przystąpiła do 
wydania opinii dotyczącej wniosku Nr 2.LGDSP.2.2017: 
 

Tytuł operacji:   Wzbogacenie oferty parku miniatur architektonicznych i wprowadzenie nowych 
innowacyjnych usług, co wpłynie na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost dochodu 
z prowadzonej działalności i zwiększenie poziomu zatrudnienia na terenach wiejskich. 

 
Wnioskodawca:  Marek Jachymiak 
 

W toku przeprowadzonej analizy wniosku i wydania opinii członkowie rady: 
 Zapoznali się z wynikami wstępnej oceny 
 Wnikliwie przeanalizowali proponowane zmiany terminu jej realizacji 
 Sprawdzili zgodność wnioskowanej operacji z tymi kryteriami, które zostały wskazane w 

piśmie Beneficjenta. 
 

Pan Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia opinii w sprawie zmiany 
terminu zakończenia realizacji operacji, zgodnych z ogłodzeniem naboru wniosku o przyznanie pomocy oraz 
zgodnych z LSR i wybranych w naborze NR 2/2017. 
 
Uchwała Nr XIV/79/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale z dnia 27 
listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD potwierdzającej zgodę na 
zmianę terminu zakończenia realizacji  operacji pt. „Wzbogacenie oferty parku miniatur 
architektonicznych i wprowadzenie nowych innowacyjnych usług, co wpłynie na poprawę 
konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost dochodu z prowadzonej działalności i zwiększenie 
poziomu zatrudnienia na terenach wiejskich” numer umowy przyznania pomocy 00-6935-
UM0610234/17 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. 
 
W głosowaniu brało udział 8 członków Rady, za przyjęciem uchwały głosowało 8 członków, nikt nie 
głosował przeciwko, i nikt się nie wstrzymał od głosu.  Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
Na posiedzenie przybył pan Jan Budz związku z tym na sali było 9 członków Rady.  
 
Przed rozpoczęciem omawiania złożonych protestów w ramach naboru nr 3/2018 Przewodniczący Rady wraz 
z kierownikiem biura dokonali analizy złożonych przez członków Rady Deklaracji bezstronności i stwierdzili 
że Pani Agnieszka Święta wyłącza się z jednego protestu.   Pan kierownik biura przedstawił Radzie informacje 
że wnioski oraz protesty do tych wniosków były pisane przez osobę spokrewnioną z Panią Agnieszką Święty 
i Rada powinna zagłosować czy Pani Agnieszka Święty winna brać udział w pozostałych protestach.  
Członkowie Rady zdecydowali że Pani Agnieszka Święty będzie brać udział w pozostałych protestach. 
 
Przystąpiono do weryfikacji złożonego protestu dotyczący wniosku nr 4.LGDSP.3.2018.  Pani Agnieszka 
Święty opuściła salę. 
 

Tytuł operacji:  „Smaki regionu Spisza” -kuchni tradycyjna jako promocja i stworzenie  
  warunków do aktywnego trybu życia oraz integracji mieszkańców 
 

 Wnioskodawca:  Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Niedzicy   
 
W toku weryfikacji oceny operacji członkowie rady: 

 Zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny 
 Wnikliwie przeanalizowali zarzuty podniesione w proteście 
 Sprawdzili zgodność wnioskowanej operacji z tym punktami które zostały wskazane w 

proteście 
 
Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano: 



       8 głosów Za,     
0 głosów Przeciw,    
0 głosów wstrzymujących się  

 
Rada podjęła decyzję o nieuwzględnieniu protestu z powodu braku podstaw do zmiany podjętego 
rozstrzygnięcia.  Protest zostanie przekazany do Zarządu Województwa Małopolskiego.  Stanowisko Rady 
Nr 4.LGDSP.3.2018 wyrażono w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.  
 
 Poproszono Panią Agnieszkę Święty na salę. Przystąpiono do weryfikacji złożonego drugiego protestu 
dotyczący wniosku nr 5.LGDSP.3.2018.   
 

Tytuł operacji:  Promocja regionu Spisza poprzez muzykę Orkiestry Dętej z Łapsz Niżnych 
 

 Wnioskodawca:  Mirosław Michał Pirchała    
 
W toku weryfikacji oceny operacji członkowie rady: 

 Zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny 
 Wnikliwie przeanalizowali zarzuty podniesione w proteście 
 Sprawdzili zgodność wnioskowanej operacji z tym punktami które zostały wskazane w 

proteście 
 
Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano: 
       8 głosów Za,     

0 głosów Przeciw,    
1 głos się wstrzymał  

 
Rada podjęła decyzję o nieuwzględnieniu protestu z powodu braku podstaw do zmiany podjętego 
rozstrzygnięcia.  Protest zostanie przekazany do Zarządu Województwa Małopolskiego.  Stanowisko Rady 
Nr 5.LGDSP.3.2018  wyrażono w załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.  
 
 
Przystąpiono do weryfikacji złożonego trzeciego protestu dotyczący wniosku nr 7.LGDSP.3.2018.  
 

Tytuł operacji:  Stworzenie warunków do aktywnego trybu życia i integracji mieszkańców wsi 
Kacwin 

 
 Wnioskodawca:  Ochotnicza Straż Pożarna w Kacwinie 
 
W toku weryfikacji oceny operacji członkowie rady: 

 Zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny 
 Wnikliwie przeanalizowali zarzuty podniesione w proteście 
 Sprawdzili zgodność wnioskowanej operacji z tym punktami które zostały wskazane w 

proteście 
 
Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano: 
       7 głosów Za,     

0 głosów Przeciw,     
2 głosów wstrzymujących się  

 
Rada podjęła decyzję o nieuwzględnieniu protestu z powodu braku podstaw do zmiany podjętego 
rozstrzygnięcia.  Protest zostanie przekazany do Zarządu Województwa Małopolskiego.  Stanowisko Rady 
Nr 7.LGDSP.3.2018  wyrażono w załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.  
 
Na posiedzenie doszedł Pan Józef Górka.   
 



 
Kolejny punkt porządku posiedzenia Rady to wolne wnioski. Pan Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem, 
czy ktoś z członków Rady chce zgłosić uwagi lub wolne wnioski. Z sali brak było głosów. 
W związku z brakiem zgłoszeń Pan Przewodniczący podziękował wszystkim zebranym za udział i czas jaki 
poświęcili na przeprowadzenie opinii. Poinformował, że protokół zostanie sporządzony w terminie 2 dni, a 
członkom Rady przysługuje zapoznanie się z treścią protokołu i wniesienie uwag w terminie do 2 dni, tj. 
29.11.2018 r. następnie ogłosił zamknięcie posiedzenia Rady. 

Posiedzenie Rady zostało zamknięte. 

 

 

 

 

 

 

………………..…………………….                           …….………………………………….. 

    Sekretarz Rady                      Przewodniczący Rady 

 

 


