
 

  

 

PROTOKÓŁ NR XXX/2020 

Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA 

DZIAŁANIA  SPISZ – PODHALE  z 09.09.2020r oraz 30.09.2020 

 

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale odbyło się 09.09.2020 r. o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy w 

Nowym Targu ul. Bulwarowa 9 34-400 Nowy Targ  

na okoliczność: Ponownej oceny operacji 9.LGDSP.1.2020 w zakresie kryteriów i zarzutów 

podnoszonych w proteście. 

 

 

W chwili otwarcia posiedzenia  Rady obecni byli:  

 

1. Zofia Faron                                       - członek Rady 

2. Beata Pietruś Rak                              - członek Rady 

3. Marek Szyszka          - członek Rady 

4. Agnieszka Kaszycki                     - członek Rady 

5. Gabriel Szumal          - członek Rady 

6. Łukasz Makowski                     - członek Rady 

7. Agata Waniczek         - członek Rady 

8. Alicja Cudzich          - członek Rady 

 

 

Na posiedzeniu obecni byli ponadto: 

1. Janina Schlegel   -Wiceprezes Zarządu  

2. Anna Hoim    -Kierownik Biura  

3. Beata Świder   -specjalista ds. kadr i projektów 

 

 

Przewodnicząca Rady 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. 

 

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. Pani Przewodnicząca 

przypomniała również zgromadzonym o zasadach sanitarno-epidemiologicznych i konieczności 

stosowania się do nich.  

 

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

obecnych 8 członków Rady, wobec czego posiedzenie jest prawomocne. Poinformowała o  4 osobach z 

Rady nieobecnych , które usprawiedliwiły swoją nieobecność ważnymi powodami osobistymi. 

 



Zostały przedstawione zasady, prawa i obowiązki przysługujące Członkom Rady w trakcie 

dokonywania oceny i wyboru operacji do dofinansowania. 

 

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. Ponowne zapoznanie się z wnioskiem 9.LGDSP.1.2020 i ocena wniosku w sprawie 

uwzględnionego protestu. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie obrad. 

 

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

Przyjęto porządek posiedzenia stosunkiem głosów: 

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 członków, 8 głosowało za, 0 głosowało przeciwko, 0 

wstrzymało się. Porządek obrad został przyjęty. 

Pani Przewodnicząca poprosiła panią Prezes Janinę Schlegel o krótkim przypomnieniu zasad oceny 

wniosków.  Pani Janina, w związku z prowadzonym w tym samym dniu szkoleniem dla Członków Rady, 

poprosił o stosowanie się do zasad i procedur, które zostały przypomniane na w/w szkoleniu. 

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

członkom deklaracje bezstronności, deklaracje poufności oraz zapytała czy ktoś ma coś do dopisania w 

rejestrze interesów członków Rady Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale wcześniej podpisywanych 

w celu sprawdzenia ewentualnych powiązań sektorowych, powiązań wynikających z grup interesów.  

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). Poprosiła aby Pan Marek Szyszka opuścił posiedzenie ze względu na to, iż nie zostaną 

zachowane wymagane parytety jeżeli zostanie obecny na posiedzeniu. Pan Marek Szyszka opuścił salę 

obrad. Skład procentowy Rady w dniu dzisiejszym formował się w sposób następujący  

• Sektor publiczny –28% 

• Sektor gospodarczy – 14 % 

• Sektor społeczny – 14 % 

 

Grupy interesów: 

• Grupa publiczna – 28 % 

• Grupa gospodarcza – 42 % 

• Grupa społeczna –  42 % 

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: 

Po przedłożeniu deklaracji członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się ponownie z treścią 

wniosku 9.LGDSP.1.2020. Po zapoznaniu się z treścią dokumentów Przewodnicząca zapytała czy 

członkowie mają pytania dotyczące wniosku . Nikt nie zgłosił żadnych uwag.  

CZŁONKOWIE RADY PRZESZLI DO PONOWNEJ OCENY WNIOSKU W ZAKRESIE 

KRYTERIÓW I ZARZUTÓW PODNOSZONYCH W PROTEŚCIE.  

Pani Przewodnicząca oddała głos Kierownikowi biura Annie Hoim, aby przedstawiła Pismo z Urzędu 

Marszałkowskiego  dotyczącego uwzględnionego protestu. Pani Anna Hoim, poinformowała Radę , iż 

w dniu 31.08.2020 wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego, w którym to Urząd przekazuje sprawę 

LGD w celu przeprowadzenia ponownej oceny projektu ze względu na naruszenie obowiązujących 

procedur i konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy mający istotny wpływ na wynik oceny. 

W piśmie zostaje uwzględniony protest dot. wniosku 9.LGDSP.1.2020. Urząd Marszałkowski 

stwierdza, iż informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach są rozbieżne. 

Wobec powyższego, w odpowiedzi na zarzut Wnioskodawcy o charakterze proceduralnym, SWM 

stwierdza, że w omawianym przypadku zaistniała jedna zgodna z wytycznymi nr 6/4/2017 w zakresie 

jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych  z realizacją 

tj. informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach są rozbieżne, zatem LGD 

miała obowiązek wezwać Wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień, ponieważ informacje dotyczące liczby 

planowanych do utworzenia miejsc pracy w przeliczeniu na etaty średnioroczne zawarte we WoPP oraz 

Biznesplanie są rozbieżne.  

SWM stwierdza, iż z uwagi na naruszenie obowiązujących procedur związanych z oceną i wyborem 

przedmiotowej operacji (tj. brak wezwania Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień wynikających z 

rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi we WoPP i Biznesplanie) nie jest możliwa prawidłowa 

ocena WoPP w ramach omawianego kryterium.  

Pani Przewodnicząca podziękowała pani Annie Hoim, i poddała pod dyskusję pismo z dnia 31.08.2020 

oraz wniosek 9.LGDSP.1.2020. Rada podczas dyskusji, doszła do wniosku, iż potrzebne jest 

uzupełnienie przez Wnioskodawcę informacji dotyczącą rozbieżności pomiędzy informacjami 

zawartymi we WoPP oraz Biznesplanie, aby rzetelnie został ponownie oceniony wniosek w zakresie 

kryteriów i zarzutów podnoszonych  w proteście. Decyzję o konieczności uzyskania dodatkowych 

wyjaśnień Rada podjęła jednogłośnie. 

Pani Przewodnicząca poinformowała, iż na okoliczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień przerywa 

dalsze posiedzenie, które zostanie dokończone w innym terminie. Pani Przewodnicząca zaproponowała 

nowy termin na dokończenie posiedzenia na 30.09.2020 na godzinę 14.30. Wniosek został poddany pod 

głosowanie. Za dokończeniem posiedzenia Rady na 30.09.2020, głosowało 7 członków, nikt nie był 

przeciwny, nikt się nie wstrzymał od głosu. 

Pani Przewodnicząca poinformowała, że posiedzenie Rady zostanie dokończone 30.09.2020. 

Zobowiązała również Członków Rady do aktywnego udziału w posiedzeniu w wyznaczonym nowym 

terminie. Pani Przewodnicząca zaznaczyła, iż nie będzie sporządzane ani wysyłane zawiadomienie o 

posiedzeniu rady na dzień 30.09.2020. Nikt z członków Rady nie zgłosił przeszkód w udziale. Pani 
Przewodnicząca przerwała posiedzenie w dniu dzisiejszym. Posiedzenie zakończyło się o godz. 15.15 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Dalsze posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale odbyło się 30 września 2020 r. o godz. 14:30 w Urzędzie 

Gminy Nowy Targ ul. Bulwarowa 9,  

na okoliczność: Ponownej oceny operacji 9.LGDSP.1.2020 w zakresie kryteriów i zarzutów 

podnoszonych w proteście. 

 

W chwili otwarcia posiedzenia  Rady obecni byli:  

 

1. Zofia Faron                                       - członek Rady 

2. Beata Pietruś Rak                              - członek Rady 

3. Agnieszka Kaszycki                     - członek Rady 

4. Krzysztof Syjut                                 - członek Rady 

5. Jan Bobek                               - członek Rady 

6. Gabriel Szumal                                 - członek Rady  

7. Łukasz Makowski                 - członek Rady 

 

Na posiedzeniu obecni byli ponadto: 

1. Wiesław Parzygnat   -Wiceprezes Zarządu  

2. Anna Hoim    -Kierownik Biura  

3. Beata Świder   -specjalista ds. kadr i projektów 

 

Przewodnicząca Rady Zofia Faron otworzyła posiedzenie, przywitała obecnych członków Rady, 

przedstawicieli Zarządu oraz pracowników biura. Poinformowała, że wszyscy członkowie Rady byli 

zawiadomieni o posiedzeniu Rady – sprawa ustalona na posiedzeniu w dniu 09.09.2020 

 

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. Pani Przewodnicząca 

przypomniała również zgromadzonym o zasadach sanitarno-epidemiologicznych i konieczności 

stosowania się do nich.  

 

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

obecnych 7 członków Rady, wobec czego posiedzenie jest prawomocne. Poinformowała o  5 osobach z 

Rady nieobecnych , które usprawiedliwiły swoją nieobecność ważnymi powodami osobistymi. 

 

Zostały przedstawione zasady, prawa i obowiązki przysługujące Członkom Rady w trakcie 

dokonywania oceny i wyboru operacji do dofinansowania. 

 

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  

• Sektor publiczny –28 % 

• Sektor gospodarczy – 28 % 

• Sektor społeczny – 14 % 

Grupy interesów: 

• Grupa publiczna – 28 % 

• Grupa gospodarcza – 42 % 

• Grupa społeczna –  42 % 

 

 

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: 

Pani Anna Hoim, w związku z tym, iż na poprzednim spotkaniu w dniu 09.09.2020 nie był obecny pan 

Jan Bobek, oraz pan Krzysztof Syjut, wręczyła im deklaracje poufności i bezstronności do podpisania 

w sprawie ponownej oceny wniosku w zakresie kryteriów podnoszonych w proteście. 

CZŁONKOWIE RADY PRZESZLI DO PONOWNEJ OCENY WNIOSKU W ZAKRESIE 

KRYTERIÓW I ZARZUTÓW PODNOSZONYCH W PROTEŚCIE.  

Na podstawie pisma z dnia  21.09.2020, w którym Wnioskodawca informuje, iż rezygnuje z dalszego 

ubiegania się o wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej, w związku ze złożonym wnioskiem o 

przyznanie pomocy w naborze nr 1/2020, trwającym od 24 stycznia 2020 roku do 7 lutego 2020r oraz 

brakiem informacji co do uzupełnienia braków w związku z ponowną oceną operacji w zakresie 

kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście.  

Rada zapoznając się z pismem Wnioskodawcy, stwierdza, iż ze względu na wycofanie wniosku a także 

brakiem uzupełnienia w zakresie: Kryterium efektywności planowanego wykorzystania kwoty wsparcia 

w zakresie wskaźnika rezultatu – liczba planowanych miejsc pracy do utworzenia. Nie ma podstaw do 

tego aby Wnioskodawcy zostały przyznane 3 punkty. Rozbieżność w zapisach nie została wyjaśniona 

przez Wnioskodawcę.  

Oznaczenie naboru:  1/2020 nr wniosku: 9.LGDSP.1.2020 

Wnioskodawca: MARIUSZ KRZYSZTOF NOWAK 

Tytuł operacji: URUCHOMIENIE NOWEJ FIRMY I ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE 

PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 

 

1.  

Efektywność planowanego 

Wykorzystania kwoty wsparcia w zakresie 

wskaźnika rezultatu 

- liczba planowanych 

miejsc pracy do utworzenia 

0 
Liczba utworzonych miejsc pracy - 1 pełen etat 

średniorocznie 

WERYFIKACJ NA PODSTAWIE INFORMACJI 

ZAWARTYCH WE WNIOSKU O PRZYZNANIE 

POMOCY  

 

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

o ewentualnym zgłoszeniu uwag lub wolnych wniosków. s 

Pan Wiesław Parzygnat w imieniu Zarządu LGD Spisz-Podhale, w związku z zakończeniem ogłoszenia 

operacji własnej a także brakiem chętnych do jej realizacji poddał pod wolny wniosek ocenę operacji 

własnej oraz wydanie 2 opinii, które w dniu 29.09.2020 wpłynęły do biura.  

Pani Przewodnicząca podała wolne wnioski pod głosownie. 

1. W sprawie oceny operacji własnej głosowało  osób, 7 było za tak, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był 

przeciwko. 

2. W sprawie wydania opinii dla operacji własnej głosowało  osób, 7 było za tak, nikt się nie wstrzymał, 

nikt nie był przeciwko. 



3. W sprawie wydania opinii dla Klubu Sportowego Obidowa Obidowiec głosowało  osób, 7 było za 

tak, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwko. 

W związku, z tym iż Rada jednogłośnie podeszła do wolnych wniosków złożonych przez Zarząd 

Stowarzyszenia LGD Spisz-Podhale. Pani Anna Hoim została poproszona o wręczenie deklaracji 

poufności i bezstronności wszystkim obecnym członkom.  

Po wręczeniu i wypisaniu deklaracji Rada LGD Spisz-Podhale rozpoczęła ocenę operacji własnej. 

Zapoznanie z treścią i ocena wniosku operacji własnej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 

Działania Spisz-Podhale . 

Tytuł operacji:  Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru poprzez 

realizację wyjazdu studyjnego do Austrii oraz wydanie materiału informacyjnego.  

Rada LGD Spisz-Podhale podczas zapoznawania się z wnioskiem, nie wniosła żadnych uwag. Rada 

jednogłośnie przyznała Wnioskodawcy punkty za kryteria wyboru operacji. Całość wniosku otrzymała 

26  punktów 

Lp. Kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia  

Przyznana 

liczba 

punktów 

Wynik głosowania wraz z treścią 

uzasadnienia 

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY 

1. Innowacyjność operacji na 

poziomie całej LGD – zgodnie 

z definicją innowacyjności 

zawartą w LSR 

1 7 0 0 

2. Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa bezpośredniego w 

biurze LGD w zakresie 

złożonego wniosku 

3 7 0 0 

3. Operacja zakłada promowanie 

LGD i EFRROW poprzez 

informowanie o przyznaniu 

wsparcia w ramach LSR 

2 7 0 0 

4. Wnioskodawca na dzień 

złożenia wniosku ma siedzibę 

na obszarze LSR od co 

najmniej roku 

4 7 0 0 

5. Operacja wykorzystuje i/lub  

promuje lokalne zasoby 

przyrodnicze, historyczne lub 

kulturowe   

2 7 0 0 



6. Wnioskowana kwota wsparcia 

jest mniejsza niż 90 % 

kosztów kwalifikowalnych 

4 7 0 0 

7. Wnioskodawca posiada 

doświadczenie w realizacji 

przedsięwzięć o zakresie 

zbieżnym z zakresem operacji 

planowanej do realizacji 

5 7 0 0 

8. Realizacja operacji w 

partnerstwie podmiotów z 

różnych branż wskazanych 

jako kluczowe dla rozwoju 

obszaru 

0 7 0 0 

9.  Liczba wydarzeń 

integrujących branże mające 

kluczowe znaczenie dla 

rozwoju obszaru planowanych 

do realizacji w ramach 

operacji 

5 7 0 0 

SUMA: 26  

 

Uchwała XXX/235/2020 – z dnia 30.09.2020 w sprawie : 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 

 

DOTYCZY WYDANIA OPINII 

1. - Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale po zapoznaniu się z pismem z dnia 

29.09.2020r. uznaje, że proponowana zmiana dotycząca zmiany lokalizacji części zadania operacji pt. 

„Powstania spiskiej i podhalańskiej wirtualnej izby regionalnej jako nowej formy prezentacji i 

kultywowania tradycji obszaru LSR.” " pozostaje zgodna  z LSR, kryteriami wyboru operacji i nie 

dotyczy zakresu tematycznego oraz nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o 

naborze i w  związku z tym podlega finansowaniu. Rada wyraża zgodę w przedmiocie zmiany zakresu 

umowy w planowanym zakresie. 

Uchwała XXX/236/2020 – z dnia 30.09.2020  

w sprawie : wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD w przedmiocie zmiany umowy dotyczącej 

operacji „Powstanie spiskiej i podhalańskiej wirtualnej izby regionalnej jako nowej formy 

prezentacji i kultywowania tradycji obszaru LSR.” " 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 

 

W związku z tym, iż Przewodnicząca Rady Zofia Faron, jest bezpośrednio związana z opinią 2 na czas 

wydania opinii opuściła salę obrad.  

 

2 .-  Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale po zapoznaniu się z pismem z dnia 

29.09.2020 uznaje, że proponowana zmiana dotycząca zmiany terminu realizacji zadania i złożenia 

wniosku o płatność końcową operacji pt. „Zajęcia integracyjno-sportowe (warsztaty sportowe, miting 

sportowy, festyn integracyjny) dla osób niepełnosprawnych z obszaru LGD Spisz-Podhale.” do dnia 

31 października 2021r.  pozostaje zgodna  z LSR, kryteriami wyboru operacji i nie dotyczy zmiany 

zakresu tematycznego oraz nadal mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze i w  

związku z tym podlega finansowaniu. Rada wyraża zgodę w przedmiocie zmiany umowy w 

planowanym zakresie. 

 

Uchwała XXX/237/2020 – z dnia 30.09.2020  

w sprawie : wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD w przedmiocie zmiany umowy dotyczącej 

operacji „Zajęcia integracyjno-sportowe (warsztaty sportowe, miting sportowy, festyn 

integracyjny) dla osób niepełnosprawnych z obszaru LGD Spisz-Podhale.” " 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 

 

Po głosowaniu pani Zofia Faron została poproszona na salę obrad. Pani Przewodnicząca wyszła z 

zapytaniem, kto dokona podpisania dokumentacji związanej z wydaniem ostatniej opinii, ze względu na 

brak wiceprzewodniczącego z upoważnienia Rady została podana Pani Agnieszka Kaszycki. Wniosek 

został poddany pod glosowanie  

Nad wnioskiem głosowało 7 osób 6 było za, 1 się wstrzymała, 0 było przeciw.  

Pani Przewodnicząca Ponownie 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 roboczych. Zapoznanie się z treścią protokołu oraz 

wniesienie uwag będzie możliwy do dnia 02 października 2020r.  

Na tym zebranie Rady LGD Spisz – Podhale  zakończono o godzinie 15.40 

Posiedzenie Rady zostało zamknięte. 

 

      Sekretarza Rady                                                                 Przewodniczący Rady                

  

 /podpisy na oryginale/                  /podpisy na oryginale/      

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


