
 

  

 

PROTOKÓŁ NR XXVII/2020 

Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA 

DZIAŁANIA  SPISZ – PODHALE  z 16 czerwca 2020 r 

 

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale odbyło się 16 czerwca 2020 r. o godz. 15;00 w Urzędzie Gminy 

w Nowym Targu ul. Bulwarowa 9 34-400 Nowy Targ pokój nr 17 
 

na okoliczność: -  UZUPEŁNIEŃ DO NABORÓW 3/2020,  

 - PROTESTU  do naboru 1/2020 

 

W chwili otwarcia posiedzenia  Rady obecni byli:  

 

1. Zofia Faron                                     - przewodniczący Rady 

2. Marek Szyszka       - zastępca przewodniczącego Rady 

3. Beata Pietruś Rak                           - sekretarz Rady 

4. Agnieszka Kaszycki                  - członek Rady 

5. Krzysztof Syjut                              - członek Rady 

6. Agata Waniczek                  - członek Rady 

7. Jan Bobek                                       - członek Rady  

8. Elżbieta Milaniak                           - członek Rady  

9. Gabriel Szumal       - członek Rady  

 

Na posiedzeniu obecni byli ponadto: 

1. Wiesław Parzygnat  -wiceprezes Zarządu 

2. Anna Hoim    -specjalista ds. aktywizacji i projektów 

3. Beata Świder   -specjalista ds. kadr i projektów 

 

 

Przewodnicząca Rady LGD Spisz-Podhale Zofia Faron otworzyła posiedzenie, przywitała obecnych 

członków Rady, przedstawicieli Zarządu oraz pracowników biura. Przedstawiła potrzebę zwołania 

posiedzenia oraz omówiła plan posiedzenia. Poinformowała, że wszyscy członkowie Rady otrzymali 

zawiadomienie o posiedzeniu Rady, których odbiór poświadczyli osobiście. 

 

Następnie Wiceprezes Zarządu LGD Spisz-Podhale Pan Wiesław Parzygnat został poproszony o krótkie 

przypomnienie zasad prawidłowej oceny i wyboru wniosków z poszczególnych naborów. Zostały 

przedstawione zasady, prawa i obowiązki przysługujące Członkom Rady w trakcie dokonywania oceny 

i wyboru operacji do dofinansowania.  

Przewodnicząca Rady przypomniała zgromadzonym Członkom Rady o obowiązku zachowania 

tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów jakie zostały ujawnione w ramach oceny i wyboru 

wniosków o przyznanie pomocy z naborów, oraz o nie zatrzymywaniu kopii treści jakichkolwiek 

dokumentów otrzymanych w formie papierowej jak i elektronicznej.  

 



W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca, na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sali jest 

obecnych 9 członków Rady, wobec czego posiedzenie jest prawomocne. Poinformowała o 3 osobach z 

Rady nieobecnych , które usprawiedliwiły swoją nieobecność ważnymi powodami osobistymi. 

 

W dalszej części pani Przewodnicząca przedstawiła program posiedzenia zebrania. 

 

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 oraz deklaracji poufności.  

5. Zapoznanie się z treścią pism dotyczących oceny A0 3/2020. 

6. PROTEST DO naboru 1/2020 

7. Wolne wnioski. 

8. Zakończenie obrad. 

 

Uwag do proponowanego porządku posiedzenia nie zgłoszono, dlatego przystąpiono do głosowania. 

Przyjęto porządek posiedzenia stosunkiem głosów: 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 9 członków, 0 głosowało przeciwko, 0 wstrzymało się. 

Porządek obrad został przyjęty. 

Członkowie Rady przystąpili do realizacji posiedzenia. Pracownik biura Pani Anna Hoim przekazała 

członkom deklaracje bezstronności, deklaracje poufności w celu sprawdzenia ewentualnych powiązań 

sektorowości oraz powiązań wynikających z grup interesów. Na podstawie złożonych Deklaracji 

bezstronności Przewodnicząca Rady poinformowała, że zostają wyłączeni: 

Pan Gabriel Szumal oraz pani Elżbieta Milaniak, ze względu na zaburzone parytety i grupy interesów, 

opuścili salę.  

Po przedłożeniu deklaracji  Radni LGD Spisz-Podhale mieli możliwość zapoznania się z treścią pism o 

wydanie uzupełnień do naboru 3/2020 oraz z protestem dotyczącym naboru 1/2020,  

Na podstawie złożonych dokumentów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na posiedzeniu Rady w 

dniu dzisiejszym są przedstawiciele z każdego z czterech sektorów (społeczny, gospodarczy, publiczny 

i mieszkaniec). Skład procentowy Rady w dniu dzisiejszym formował się w sposób następujący  

Sektorowość: 

• Sektor publiczny –  29% 

• Sektor gospodarczy –  29% 

• Sektor społeczny –  14% 

Grupy interesów: 

• Grupa publiczna – 29 % 

• Grupa gospodarcza – 29 % 

• Grupa społeczna –  43% 

Zgodnie z Rozdziałem II Rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność: 

- Artykułem 32 punkt 2 lit b) kierowany przez lokalne grupy działania, w których skład wchodzą 

przedstawiciele władz publicznych,  lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz 



mieszkańców, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie 

z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesów nie posiada więcej niż 49% praw głosów. 

- Artykułem 34 punkt 3 lit b) opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz 

obiektywnych kryteriów wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów, gwarantują że 

co najmniej 50% praw głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących 

instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej: 

Przewodnicząca Rady poinformowała o terminach wpływania w/w pism do biura tj.  

uzupełnienia 3/2020 – pismo 1 w dniu 29.05.2020 – telefon w sprawie uzupełnień do uzupełnienia 

05.06.2020 – od Pana Pawła Greli 

Protestu do naboru 1/2020 – protest doręczony do biura w dniu 10.06.2020 roku  

UZUPEŁNIENE 3/2020  

 

Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej: 

 

Uchwała XXVII/224/2020 – z dnia 16.06.2020 w sprawie :  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 

wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 

na lata 2014-2020. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 

Przeciwko – 0 

Wstrzymujących się - 0 

 

Uchwała XXVII/225/2020 – z dnia 16.06.2020 w sprawie :  sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 

wybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji w ramach poddziałania „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 

na lata 2014-2020. 

Głosowanie nad uchwałą odbywało się w trybie jawnym. 

W głosowaniu wzięło udział 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 

Za przyjęciem uchwały głosowało 7 członków Rady LGD Spisz-Podhale 

Przeciwko – 0 

Wstrzymujących się - 0 

 

PROTEST 12.LGDSP.1.2020  

 

Przewodniczący Rady poinformował, iż w dniu 10.06.2020 wpłynął do biura LGD Spisz-Podhale 

protest Wnioskodawcy (dostarczony przez pełnomocnika ) do naboru 1/2020 w ramach poddziałania 

19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020 z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Wnioskodawca odwołuje się od oceny operacji w ramach naboru wniosków nr  1/2020 (1.1.8) – 

Podejmowanie działalności gospodarczej w tym w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju 

obszaru i/lub wykorzystujących lokalne zasoby, trwającego od 24 stycznia 2020 do 7 lutego 2020 roku 

a dokonanej przez Radę Lokalnej Grupy Działania Spisz-Podhale. Wnioskodawca nie zgadza się z 

przyznaniem zerowej punktacji w części dotyczącej miejsca zamieszkania – kryterium 5 oraz gotowości 

formalnej do realizacji operacji – kryterium 8. 



 Wnioskodawca zarzuca:  

 

1/bezpodstawne przyjęcie przez Radę LGD w ramach kryteriów, że nie przysługuje mu liczba punktów 

w ilości 4 za zamieszkanie na obszarze LGD – Rada LGD przyznała 0, 

Wnioskodawca powołuje się na Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 

2015 w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pomoc jest 

przyznawana na operacje w zakresie podejmowania działalności a o taką pomoc może się ubiegać 

podmiot będący osobą fizyczną, jeżeli ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – 

w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stasuje się przepisy 

ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców. Wnioskodawca zaznacza, iż 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zastrzega, że osoba fizyczna starająca się o 

pomoc w ramach tego programu musi zamieszkiwać na obszarze wiejskim objętym LSR co najmniej 1 

rok. Stosując się  do wymogów rozporządzenia wnioskodawca informuje , iż przedłożył odpowiednie 

zaświadczenia wykazując, że zamieszkuje na obszarze wiejskim objętym LSR i zamieszkiwał na tym 

obszarze na dzień złożenia wniosku i mieszka nadal. 

 

2/bezpodstawne przyjęcie przez Radę LGD w ramach kryteriów, że moja operacji a zwłaszcza całość 

złożonej przez wnioskodawcę dokumentacji, nie spełnia wymogów formalnych gotowości do realizacji 

operacji. Wnioskodawca nie zgadza się również z oceną w części gotowości formalnej do realizacji 

operacji i przyznanie zerowej punktacji. Wnioskodawca zarzuca Radzie, iż operacja pod względem 

formalnym nie jest gotowa do realizacji nie została w żaden sposób przez Radę uzasadniona. 

Wnioskodawca zarzuca, iż uzasadnienie  przedłożone z oceną nie jest dla niego zrozumiale i lakoniczne, 

co powoduje, że wnioskodawca nie wie dlaczego powyższa operacji pod względem formalnym nie jest 

gotowa do realizacji.  Wnioskodawca powołuje się na informacje uzyskane w Biurze LGD Spisz-

Podhale, z których wynika, iż biuro poinformowało pełnomocnika wnioskodawcy o tym, że na dzień 

złożenia niniejszego wniosku wystarczający było przedłożenie  dokumentu potwierdzającego złożenie 

wniosku o pozwolenie na budowę, który to wniosek a właściwie jego kopię załączyłem jako dokument. 

Wnioskodawca informuje, iż 19 marca  2020 roku Starosta Nowotarski wydał decyzję o pozwoleniu na 

budowę. 

 

Wnioskodawca wnioskuje, iż powinien otrzymać 20 punktów na 25 możliwych, których uzyskanie jest 

warunkiem wyboru operacji do dofinansowania – co stanowiło by 80% . Informuje również, iż  spełnił 

wszystkie wymogi określone w kryteriach oceny a także posiada wszystkie dokumenty pozwalające w 

całości na rozpoczęcie realizacji operacji.  

 

Rada podjęła decyzję o nieuwzględnieniu protestu z powodu braku podstaw do zmiany podjętego 

rozstrzygnięcia. 

Swoją decyzję motywuję następującymi argumentami: 

1. Odpowiadając na pierwszy zarzut w proteście: 

 

Powołując się na kryteria oceny dla przedsięwzięcia 1.1.8 – Podejmowanie działalności 

gospodarcze , w tym: w branżach wskazanych jako kluczowe dla rozwoju obszaru i/lub 

wykorzystujących lokalne zasoby. – Załącznik do Uchwały Nr IX/2/2018 Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale z dnia 21 

sierpnia 2018 



Według powyższych kryteriów punkt 5 – kryteria dla przedsięwzięcia – Wnioskodawca na 

dzień złożenia wniosku ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej roku – 

„W celu pobudzenia aktywności mieszkańców działających na obszarze LSR, preferuje się 

wybór operacji Wnioskodawców – osoby fizyczne zamieszkujących na obszarze LSR od co 

najmniej roku.” – Weryfikacja na podstawie załączonych dokumentów do  wniosku 

(kserokopia dokumentu tożsamości, zaświadczenie o miejscu pobytu stałego lub 

czasowego) 

-Dowód osobisty – adres wnioskodawcy : Nowy Targ (data wydania dowodu osobistego 

18.01.2011) 

-Zaświadczenie o miejscu pobytu czasowego : Rogoźnik od 05.04.2019 (załącznik 3) 

 2. Odpowiadając na drugi zarzut w proteście: 

 Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku przedłożył następujące dokumenty: 

-treść księgi wieczystej  

-oświadczenie właściciela – Szymon Pająk 

-oświadczenie właściciela – Lucyna Pająk 

-wniosek o pozwolenie na budowę z dnia 27/1/2020 

-kosztorys inwestorski 

-projekt budowlany 

 Wniosek o pozwolenie na budowę z dnia 27/01/2020 – nie jest prawomocnym dokumentem,  

dlatego też Rada LGD Spisz-Podhale nie przyznała wnioskodawcy punktów za gotowość formalną. 

Zgodnie z informacjami zawartymi  w kryteriach – Gotowość formalna oznacza złożenie pełnej 

dokumentacji niezbędnej do realizacji operacji. W zależności od rodzaju operacji Wnioskodawca 

powinien złożyć odpowiednie dokumenty potwierdzające wyżej wymieniony fakt.  pkt 2. W przypadku 

operacji wymagających pozwolenia na budowę Wnioskodawca dołącza prawomocne dokumenty 

wymagane prawem budowlanym. 

Ponad to wniosek o pozwolenie na budowę z dnia 27/01/2020  - nie należy do wnioskodawcy !!! 

Dane wpisane we wniosek otrzymany w terminie składania wniosków tj. 07.02.2020 godzina 11.48 są 

na Panią Lucynę Pająk – pełnomocnika. Pani Lucyna Pająk widnieje jako Inwestor, natomiast 

Wnioskodawcą jest Pan Łukasz Pająk.    

 

Punktem posiedzenia Rady były również wolne wnioski. Pani Przewodnicząca zwróciła się zapytaniem 

o ewentualnym zgłoszeniu uwag lub wolnych wniosków. Nikt nie zabrał głosu. W związku z brakiem 

zgłoszeń Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim członkom Rady za udział i czas poświęcony 

na przeprowadzanie oceny wniosków. Protokół z posiedzenia zostanie spisany w ciągu 2 dni. 

Zapoznanie się z treścią protokołu oraz wniesienie uwag będzie możliwy do dnia 19.06.2020 

Na tym zebranie Rady LGD Spisz – Podhale  zakończono o godzinie 16;00. 

Posiedzenie Rady zostało zamknięte. 

     

  Sekretarza Rady                                                                 Przewodniczący Rady  

       

…/podpisy na oryginałach/.…                   …/podpisy na oryginałach/.… 

 


