
   

 
 

PROTOKÓŁ NR XV/2018 
Z NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA RADY 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SPISZ – PODHALE 
z 27 listopada 2018 

Nadzwyczajne posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale odbyło się 27 listopada 2018 r. o godz. 17:30 w sali 
obrad Urzędu Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9, na okoliczność przedstawienie planowanych do realizacji 
operacji własnych oraz przeprowadzenia oceny operacji własnej nr 4/2018, operacji własnej nr 5/2018 i 
operacji własnej nr 6/2018. 

W chwili otwarcia posiedzenia Rady obecni byli:  
 

1. Marcin Kolasa   - przewodniczący Rady 
2. Jan  Budz    - wiceprzewodniczący Rady  
3. Joanna Słowik   - sekretarz Rady 
4. Alicja Cudzich                             - członek Rady 
5. Zofia Faron   - członek Rady 
6. Józef Górka   - członek Rady  
7. Bogdan Górnik   - członek Rady 
8. Agnieszka Święty   - członek Rady 
9. Mieczysław Wrocławiak  - członek Rady 

 
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. 

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący, na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali jest obecnych 9 
członków Rady, wobec czego posiedzenie jest prawomocne. W dalszej kolejności przedstawił program 
posiedzenia.  

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. Dokonanie oceny zgodności operacji z LSR w naborach operacji własnych nr 4/2018, 5/2018, 

6/2018. 



6. Ocena operacji według obowiązujących lokalnych kryteriów wyboru operacji w naborach operacji 
własnych nr 4/2018, 5/2018, 6/2018. 

7. Ustalanie kwoty wsparcia dla poszczególnych operacji w naborach operacji własnych nr 4/2018, 
5/2018, 6/2018. 

8. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania w naborach operacji 
własnych nr 4/2018, 5/2018, 6/2018. 

9. Wolne wnioski. 
10. Zakończenie obrad. 

Uwag do proponowanego porządku posiedzenia nie zgłoszono, dlatego przystąpiono do głosowania, 
przyjęto porządek posiedzenia stosunkiem głosów:   

9 głosów za, 
0 głosów przeciw, 
0 głosów wstrzymujących się. 

 
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 poufności oraz deklaracje bezstronności, dotyczącą naboru. Po złożeniu deklaracji poufności mieli 
możliwość zapoznawania się z wnioskami, które znajdowały się do wglądu w siedzibie biura LGD  w okresie 
od złożenia deklaracji do dnia dzisiejszego. W tym momencie zwrócił się z zapytaniem do zebranych 
członków Rady czy mają potrzebę jeszcze dodatkowo zapoznania się z pojedynczymi wnioskami, czy mają 
pytania lub wątpliwości co do treści wniosków lub zawartych w nich informacji.  Nikt z sali nie zabrał głosu 
wobec czego Pan Przewodniczący  uznał, że wszyscy członkowie Rady zapoznali się z wnioskami złożonymi 
w naborze operacji własnych.   
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 
oceny i wyboru operacji oraz obowiązani są do nie zatrzymywania kopii jakichkolwiek dokumentów 
otrzymanych w formie papierowej lub elektronicznej w trakcie oceny i wyboru operacji. Po sprawdzeniu 
wszystkich dokumentów (Deklaracji poufności, 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.   

Pan Przewodniczący Rady na podstawie informacji udostępnionych przez biuro LGD, przekazał członkom 
Rady, w związku z umieszczeniem w dniu 23 października 2018 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia 
LGD Spisz-Podhale ogłoszenia zamiaru realizacji operacji własnych LGD oraz brak zgłoszeń w terminie 30 
dni od dnia zamieszczenia w/w ogłoszenia, tj. do 23 listopada 2018r. do godz. 14:30, podmiotów, które 
wyraziłyby zamiar realizacji operacji, zgodnie z Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD, Zarząd 
Stowarzyszenia w dniu 26 listopada 2018 r. przedłożył Przewodniczącemu Rady wnioski o przyznanie 
pomocy na operacje własne LGD.  Przewodniczący Rady po otrzymaniu wniosków podjął decyzję o ocenie i 
wyborze operacji własnych na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady w dniu 27 listopada 2018r.  
 
Operacja własna 4/2018 
 

Przystąpiono do oceny dla wniosku nr Operacja Własna 4/2018 
 

 Tytuł operacji:  "Regionalna organizacja marketingowa" -  wykreowanie produktu regionalnego 
w partnerstwie międzysektorowym 

 
 Wnioskodawca: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale 



 
Ocena weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zgodność operacji z LSR odbyła się na wspólnej dla wszystkich 
członków Rady Karcie oceny. 
 
Członkowie Rady zapoznali się z treścią karty i nie wnieśli żadnych uwag wobec czego Karta weryfikacji 
operacji została po odczytaniu każdego punktu poddana pod głosowanie.  Głosowanie jawne przez 
podniesienie ręki prowadzone było w odniesieniu do każdego  kryterium oddzielnie.  Pani Sekretarz liczyła 
głosy a informacje przekazywała Panu Przewodniczącemu, który podawał ją wszystkim członkom Rady do 
wiadomości.  W głosowaniu brało udział 9 członków Rady.  Głosowanie nad każdym punktem karty było 
jednomyślne.  Za spełnieniem każdego kryterium od punktu I do XVIII oraz treścią uzasadnienia Karty-
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za „TAK” głosowało 9 członków Rady, za „NIE” nikt nie głosował, 
wstrzymujących się – 0 głosów. 
Członkowie Rady zapoznali się z treścią karty oceny zgodności operacji z LSR i po odczytaniu każdego 
punktu nie wnieśli żadnych uwag wobec czego Karta oceny zgodności z LSR została poddana pod glosowanie. 
Glosowanie jawne dokonane przez podniesienie ręki prowadzone było w odniesieniu do każdego kryterium 
oddzielnie.  Pani Sekretarz liczyła glosy a informacje przekazywała Panu Przewodniczącemu, który poddawał 
wszystkim członkom Rady do wiadomości.  W głosowaniu brało udział 9 członków Rady.  Głosowanie nad 
każdym punktem karty było jednomyślnie.  Za spełnieniem każdego kryterium ( 1, 2, 3, 4 wraz z 
uzasadnieniem Karty oceny zgodności operacji z LSR) głosowało „TAK” 9 członków Rady, za „NIE” nikt 
nie głosował, wstrzymujących się -0 głosów.  
 
Operacja jest zgodna z Programem oraz operacja jest zgodna z LSR i przechodzi do dalszej oceny.  
 

Przystąpiono do oceny wniosku operacji własnej 4/2018 według lokalnych kryteriów wyboru: 
 
Ocen według lokalnych kryteriów wyboru dokonana jest na wspólnej dla wszystkich członków Rady Karcie 
oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji:   
 
Lp. Kryteria wyboru Liczba 

Punktów 
Głosowanie 

1 Innowacyjność operacji na poziomie całej 
LGD – zgodnie z definicją 
innowacyjności zawartą w LSR 

1 ZA przyznanie 1 punktów oddano  
9 głosów,  0 głosów przeciw,    0 

głosów wstrzymujących się 
 

2 Wnioskodawca korzystał z doradztwa 
bezpośredniego w biurze LGD w 
zakresie złożonego wniosku 
 

2 ZA przyznanie 2 punktów oddano  
9 głosów,  

0 głosów przeciw,0 głosów                           
wstrzymujących się 

 
3 Operacja zakłada promowanie LGD                      

i EFRROW poprzez informowanie o 
przyznaniu wsparcia w ramach LSR  

2 ZA przyznanie 2 punktów oddano  
9 głosów, 

 0 głosów przeciw,    0 głosów 
wstrzymujących się 

 
4 Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku 

ma siedzibę na obszarze LSR od co 
najmniej roku 
 

2 ZA przyznanie 2 punktów oddano  
9 głosów, 

 0 głosów przeciw,    0 głosów 
wstrzymujących się 

 
5 Operacja wykorzystuje i/lub promuje 

lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne 
lub kulturowe 
 

3 ZA przyznanie 3 punków oddano  
9 głosów, 

 0 głosów przeciw,    0 głosów 
wstrzymujących się 



 
6 Wnioskowana kwota wsparcia  jest 

mniejsza niż 90% kosztów 
kwalifikowalnych 
 

5 ZA przyznanie 5 punków oddano  
9 głosów, 

 0 głosów przeciw,    0 głosów 
wstrzymujących się 

    
7. Realizacja operacji w partnerstwie z 

obszaru LSR 
 

0 ZA przyznanie 0 punków oddano  
9 głosów, 

 0 głosów przeciw,    0 głosów 
wstrzymujących się 

 
8 Wnioskodawca posiada doświadczenie w 

realizacji przedsięwzięć o zakresie 
zbieżnym z zakresem operacji planowanej 
do realizacji 

5 ZA przyznanie 5 punktów oddano 9 
głosów, 

 0 głosów przeciw,    0 głosów 
wstrzymujących się 

 
Suma punktów:   20 
 
Operacja uzyskała łącznie 20 punktów na łącznie maksymalna ilość 25.  Rada stwierdziła ze operacja 
osiągnęła minimalnej (15) liczby punków podanej w ogłoszeniu o naborze której uzyskanie jest warunkiem 
wyboru operacji.  
 
Po dokonaniu oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, Członkowie rady przystąpili do 
ustalenia kwoty wsparcia dla operacji własnej 4/2018. 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,00 zł, kwota ta została poddana analizę i głosowaniu. 
Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 89,28% oraz kwotę udzielonej wsparcia w wysokości 50 
000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 9 członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie 
wstrzymał od głosu.   
 
Operacja własna 5/2018 
 

Przystąpiono do oceny dla wniosku nr Operacja Własna 5/2018 
 
 Tytuł operacji:  Zorganizowanie spotkań eventowych, wyjazdu studyjnego i opracowanie 
strategii rozwoju w celu  integracji  i nawiązania współpracy na lokalnym rynku produktu regionalnego 
branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, 
kultura, rekreacja i rozrywka oraz handel hurtowy i detaliczny w celu 
 
 Wnioskodawca: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale 
 
Ocena weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zgodność operacji z LSR odbyła się na wspólnej dla wszystkich 
członków Rady Karcie oceny. 
 
Członkowie Rady zapoznali się z treścią karty i nie wnieśli żadnych uwag wobec czego Karta weryfikacji 
operacji została po odczytaniu każdego punktu poddana pod głosowanie.  Głosowanie jawne przez 
podniesienie ręki prowadzone było w odniesieniu do każdego  kryterium oddzielnie.  Pani Sekretarz liczyła 
głosy a informacje przekazywała Panu Przewodniczącemu, który podawał ją wszystkim członkom Rady do 
wiadomości.  W głosowaniu brało udział 9 członków Rady.  Głosowanie nad każdym punktem karty było 
jednomyślne.  Za spełnieniem każdego kryterium od punktu I do XVIII oraz treścią uzasadnienia Karty-
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za „TAK” głosowało 9 członków Rady, za „NIE” nikt nie głosował, 
wstrzymujących się – 0 głosów. 
Członkowie Rady zapoznali się z treścią karty oceny zgodności operacji z LSR i po odczytaniu każdego 



punktu nie wnieśli żadnych uwag wobec czego Karta oceny zgodności z LSR została poddana pod glosowanie. 
Glosowanie jawne dokonane przez podniesienie ręki prowadzone było w odniesieniu do każdego kryterium 
oddzielnie.  Pani Sekretarz liczyła glosy a informacje przekazywała Panu Przewodniczącemu, który poddawał 
wszystkim członkom Rady do wiadomości.  W głosowaniu brało udział 9 członków Rady.  Głosowanie nad 
każdym punktem karty było jednomyślnie.  Za spełnieniem każdego kryterium ( 1, 2, 3, 4 wraz z 
uzasadnieniem Karty oceny zgodności operacji z LSR) głosowało „TAK” 9 członków Rady, za „NIE” nikt 
nie głosował, wstrzymujących się -0 głosów.  
 
Operacja jest zgodna z Programem oraz operacja jest zgodna z LSR i przechodzi do dalszej oceny.  
 

Przystąpiono do oceny wniosku operacji własnej 5/2018 według lokalnych kryteriów wyboru: 
 
Ocen według lokalnych kryteriów wyboru dokonana jest na wspólnej dla wszystkich członków Rady Karcie 
oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji:   
 
Lp. Kryteria wyboru Liczba 

Punktów 
Głosowanie 

1 Innowacyjność operacji na poziomie całej 
LGD – zgodnie z definicją 
innowacyjności zawartą w LSR 

1 ZA przyznanie 1 punktów oddano  
9 głosów,  0 głosów przeciw,    0 głosów 
wstrzymujących się 

 
2 Wnioskodawca korzystał z doradztwa 

bezpośredniego w biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku 

3 ZA przyznanie 3 punktów oddano  
9 głosów,  0 głosów przeciw,0 głosów                           
wstrzymujących się 

 
3 Operacja zakłada promowanie LGD                      

i EFRROW poprzez informowanie o 
przyznaniu wsparcia w ramach LSR  

2 ZA przyznanie 2 punktów oddano  
9 głosów,  0 głosów przeciw,    0 głosów 
wstrzymujących się 

 
4 Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku 

ma siedzibę na obszarze LSR od co 
najmniej roku 

4 ZA przyznanie 4 punktów oddano  
9 głosów,  0 głosów przeciw,    0 głosów 
wstrzymujących się 

 
5 Operacja wykorzystuje i/lub promuje 

lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne 
lub kulturowe  

2 ZA przyznanie 2 punków oddano  
9 głosów,  0 głosów przeciw,    0 głosów 
wstrzymujących się 

 
6 Wnioskowana kwota wsparcia  jest 

mniejsza niż 90% kosztów 
kwalifikowalnych  

4 ZA przyznanie 4 punków oddano  
9 głosów,  0 głosów przeciw,    0 głosów 
wstrzymujących się 

    
7. Wnioskodawca posiada oświadczenie                            

w realizacji przedsięwzięć o zakresie 
zbieżnym z zakresem operacji planowanej 
do realizacji  

5 ZA przyznanie 5 punków oddano  
9 głosów,  0 głosów przeciw,    0 głosów 
wstrzymujących się 

 
8 Realizacja operacji  w partnerstwie 

podmiotów z różnych branż wskazanych 
jako kluczowe dla rozwoju obszaru  

0 ZA przyznanie 0 punktów oddano 9 
głosów,  0 głosów przeciw,    0 głosów 
wstrzymujących się 

 
9. Liczba wydarzeń integrujących branże 

mające kluczowe znaczenie dla rozwoju 
obszaru planowanych do realizacji w 
ramach  operacji 
 

5 ZA przyznanie 5 punków oddano  
9 głosów,  0 głosów przeciw,    0 głosów 
wstrzymujących się 



 
Suma punktów:   26 
 
Operacja uzyskała łącznie 26 punktów na łącznie maksymalna ilość 31.  Rada stwierdziła że operacja 
osiągnęła minimalnej (18) liczby punków podanej w ogłoszeniu o naborze której uzyskanie jest warunkiem 
wyboru operacji.  
 
Po dokonaniu oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, Członkowie rady przystąpili do 
ustalenia kwoty wsparcia dla operacji własnej 5/2018. 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,00 zł, kwota ta została poddana analizę i głosowaniu. 
Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 89,28% oraz kwotę udzielonej wsparcia w wysokości 50 
000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 9 członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie 
wstrzymał od głosu.   
 
Operacja własna 6/2018 
 

Przystąpiono do oceny dla wniosku nr Operacja Własna 6/2018 
 
 Tytuł operacji:  Powstanie spiskiej i podhalańskiej wirtualnej izby regionalnej jako nowej formy 
prezentacji i kultywowania tradycji obszaru LSR 
 
 Wnioskodawca: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale 
 
Ocena weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zgodność operacji z LSR odbyła się na wspólnej dla wszystkich 
członków Rady Karcie oceny. 
 
Członkowie Rady zapoznali się z treścią karty i nie wnieśli żadnych uwag wobec czego Karta weryfikacji 
operacji została po odczytaniu każdego punktu poddana pod głosowanie.  Głosowanie jawne przez 
podniesienie ręki prowadzone było w odniesieniu do każdego  kryterium oddzielnie.  Pani Sekretarz liczyła 
głosy a informacje przekazywała Panu Przewodniczącemu, który podawał ją wszystkim członkom Rady do 
wiadomości.  W głosowaniu brało udział 9 członków Rady.  Głosowanie nad każdym punktem karty było 
jednomyślne.  Za spełnieniem każdego kryterium od punktu I do XVIII oraz treścią uzasadnienia Karty-
Weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za „TAK” głosowało 9 członków Rady, za „NIE” nikt nie głosował, 
wstrzymujących się – 0 głosów. 
Członkowie Rady zapoznali się z treścią karty oceny zgodności operacji z LSR i po odczytaniu każdego 
punktu nie wnieśli żadnych uwag wobec czego Karta oceny zgodności z LSR została poddana pod glosowanie. 
Glosowanie jawne dokonane przez podniesienie ręki prowadzone było w odniesieniu do każdego kryterium 
oddzielnie.  Pani Sekretarz liczyła glosy a informacje przekazywała Panu Przewodniczącemu, który poddawał 
wszystkim członkom Rady do wiadomości.  W głosowaniu brało udział 9 członków Rady.  Głosowanie nad 
każdym punktem karty było jednomyślnie.  Za spełnieniem każdego kryterium ( 1, 2, 3, 4 wraz z 
uzasadnieniem Karty oceny zgodności operacji z LSR) głosowało „TAK” 9 członków Rady, za „NIE” nikt 
nie głosował, wstrzymujących się -0 głosów.  
 
Operacja jest zgodna z Programem oraz operacja jest zgodna z LSR i przechodzi do dalszej oceny.  
 

Przystąpiono do oceny wniosku operacji własnej 6/2018 według lokalnych kryteriów wyboru: 
 
Ocen według lokalnych kryteriów wyboru dokonana jest na wspólnej dla wszystkich członków Rady Karcie 
oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji:   
 
 
Lp. Kryteria wyboru Liczba Głosowanie 



Punktów 
1 W budżecie operacji zaplanowano 

działania mające wpływ na ochronę 
środowiska i/lub przeciwdziałające 
zmianom klimatu. 

1 ZA przyznanie 1 punktów oddano  
9 głosów,  0 głosów przeciw,    0 głosów 
wstrzymujących się 

 
2 Wnioskodawca korzystał z doradztwa 

bezpośredniego w biurze LGD w zakresie 
złożonego wniosku  

1 ZA przyznanie 1 punktów oddano  
9 głosów,  0 głosów przeciw,0 głosów                           
wstrzymujących się 

 
3 Operacja zakłada promowanie LGD                   

i EFRROW poprzez informowanie                          
o przyznaniu wsparcia            w ramach 
LSR 

2 ZA przyznanie 2 punktów oddano  
9 głosów,  0 głosów przeciw,    0 głosów 
wstrzymujących się 

 
4 Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku 

ma siedzibę na obszarze LSR od co 
najmniej roku  

3 ZA przyznanie 3 punktów oddano  
9 głosów,  0 głosów przeciw,    0 głosów 
wstrzymujących się 

 
5 Wnioskowana kwota wsparcia  jest 

mniejsza niż 90 %  kosztów 
kwalifikowanych  

3 ZA przyznanie 3 punków oddano  
9 głosów,  0 głosów przeciw,    0 głosów 
wstrzymujących się 

 
6 Wnioskodawca posiada doświadczenie w 

realizacji przedsięwzięć o zakresie 
zbieżnym z zakresem operacji planowanej 
do realizacji  

5 ZA przyznanie 5 punków oddano  
9 głosów,  0 głosów przeciw,    0 głosów 
wstrzymujących się 

    
7. Liczba izb regionalnych planowanych do 

utworzenia w ramach  operacji 
5 ZA przyznanie 5 punków oddano  

9 głosów,  0 głosów przeciw,    0 głosów 
wstrzymujących się 

 
Suma punktów:   20 
 
Operacja uzyskała łącznie 20 punktów na łącznie maksymalna ilość 20.  Rada stwierdziła że operacja 
osiągnęła minimalnej (12) liczby punków podanej w ogłoszeniu o naborze której uzyskanie jest warunkiem 
wyboru operacji.  
 
Po dokonaniu oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji, Członkowie rady przystąpili do 
ustalenia kwoty wsparcia dla operacji własnej 6/2018. 
 
Wnioskodawca wystąpił o wsparcie w wysokości 50 000,00 zł, kwota ta została poddana analizę i głosowaniu. 
Rada ustaliła intensywność pomocy na poziome 89,28% oraz kwotę udzielonej wsparcia w wysokości 50 
000,00 zł.   Za ustaleniem kwoty wsparcia głosowało 9 członków Rady, nikt nie był przeciwny, nikt się nie 
wstrzymał od głosu.   
 
 
Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania w naborze operacji własnych 
4/2018, operacji własnej 5/2018, operacji własnej 6/2018.   

1. Uchwała Nr XV/80/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale 
 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia operacji, dotycząca wniosku operacji własnej 4/2018.  
W głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem uchwały głosowało 9 członków, nikt nie 
głosował przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.   
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 



 
2. Uchwała Nr XV/81/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale 

 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia operacji, dotycząca wniosku operacji własnej 5/2018.  
W głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem uchwały głosowało 9 członków, nikt nie 
głosował przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.   
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

3. Uchwała Nr XV/82/2018 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale 
 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia operacji, dotycząca wniosku operacji własnej 6/2018.  
W głosowaniu brało udział 9 członków Rady, za przyjęciem uchwały głosowało 9 członków, nikt nie 
głosował przeciwko, nikt nie wstrzymał się od głosu.   
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 

 
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 oceny. Poinformował, że protokół zostanie sporządzony przez panią Sekretarz 
w terminie 3 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 

 

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

 

 


