
 

  

 

PROTOKÓŁ NR XXXIV/2020 

Z POSIEDZENIA RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA 

DZIAŁANIA  SPISZ – PODHALE  z 05 styczeń 2021 

 

Posiedzenie Rady LGD Spisz – Podhale odbyło się 05.01.2021 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w 

Nowym Targu ul. Bulwarowa 9 34-400 Nowy Targ  

na okoliczność: wydania opinii dla PUH Lokis oraz wydania opinii na temat aneksowania 

umów beneficjentów zgodnie z wytyczną 7/1/2020 z dnia 01.12.2020. 

W chwili otwarcia posiedzenia  Rady obecni byli:  

 

1. Zofia Faron                           -Przewodniczący  Rady 

2. Beata Pietruś-Rak              - Sekretarz Rady 

3. Łukasz Makowski              - Członek Rady 

4. Agnieszka Kaszycki   - Członek Rady  

5. Agata Waniczek   - Członek Rady 

6. Gabriel Szumal    - Członek Rady 

7. Krzysztof Syjut    - Członek Rady 

8. Marek Szyszka    - Wiceprzewodniczący Rady 

 

Na posiedzeniu obecni byli ponadto: 

1. Janina Schlegel   -Prezes Zarządu  

2. Anna Hoim    -Kierownik Biura  

 

 

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

przedstawicieli Zarządu oraz pracowników biura. Przedstawił 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. Poinformował 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. Wydanie opinii 

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 poprosił panią Prezes Janinę Schlegel o krótkim przypomnieniu zasad oceny. Pani 

Janina przypomniała zasady oceny i poprosił wszystkich o stosowanie się do nich.  

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, a 

także powiązań z wnioskodawcami.  

Po przedłożeniu deklaracji i rejestru Członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się z treścią pisma 

dotyczącego wydania opinii. Po zapoznaniu się opinią Przewodnicząca zapytała czy są członkowie mają 

pytania dotyczące treści formularzy. Nikt nie zgłosił żadnych uwag.  

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). Ze względu na zaburzenia sektorowości i grupy interesów z obrad w dniu 05.01.2021 

wykluczył się pan Gabriel Szumal, który z powodów osobistych i tak musiał opuścić salę. 

Skład procentowy Rady w dniu dzisiejszym formował się w sposób następujący  

• Sektor publiczny –  28% (Beata Pietruś-Rak, Marek Szyszka) 

• Sektor gospodarczy –  14% (Zofia Faron) 

• Sektor społeczny – 14% (Krzysztof Syjut) 

Grupy interesów:  

• Grupa publiczna –  25% (Beata Pietruś-Rak, Marek Szyszka) 

• Grupa gospodarcza – 14% (Zofia Faron, ) 

• Grupa społeczna: 

- Stowarzyszenie CzarnaGóra24 -Marek Szyszka – 14% 

- Rada Parafialna - Krzysztof Syjut – 14 % 

- Stowarzyszenie KS Obidowa - Obidowiec - Zofia Faron – 14% 

 

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: 

W dniu 22.12.2020 w formie listownej oraz w dniu 30.12.2020 w formie e-maila wpłynęła do biura 

prośba o wydanie opinii w sprawie przedłużenia terminu wniosku o płatność oraz zgody na zmniejszenie 

ilości planowanych etatów z 2 do 1. Wychodzącym z prośbą był PUH LOKIS Joachim Czornik – do 

umowy 935-6935-UM0610059/18  z dnia 21.12.2018  

Beneficjent wychodzi z prośbą o: 

„Zgodnie z paragrafem 5 pkt 1 5 mieliśmy do osiągnięcia wskaźniki tj. utworzenie 2 nowe miejsca pracy 

oraz zgodnie  z ust, 10 b utrzymania 41,78 etatów. w związku z panująca na świecie pandemią COVID-

19 i ograniczeniami dotyczącymi obiektów turystycznych min (hotele restauracje) w roku 2020 obiekt 

pozostaje nieczynny. Najpierw w okresie marzec-maj oraz teraz od października do nadal. W związku 

z powyższym nie jesteśmy w stanie stworzyć zakładanych 2 miejsc pracy. Wyjaśniamy że zatrudniliśmy 

1 osobę (1etat) oraz zwiększyliśmy łączny wymiar etatów do 47,38 etatów. 

W związku z zaistniałą sytuacją zwracamy się pismem o wyrażenie zgody na zmniejszenie ilości 

planowanych etatów z 2 do 1.” 

„Zwracamy się z pismem o wydanie opinii dotyczącej wydłużenia terminu złożenia wniosku o płatność  

końcową do dnia 21.03.2021 w związku z panująca pandemia na świecie COVID-19 i ograniczeniami 

dotyczącymi obiektów turystycznych (hotele restauracje) w roku 2020 obiekt pozostaje nieczynny, nie 

jesteśmy w stanie osiągnąć wszystkich zaplanowanych wskaźników w terminie 21.12.2020” 

W związku z tym, iż prośba zaopiniowania wyszła po terminie Rada LGD poprosiła panią Annę Hoim 

o kontakt z Urzędem Marszałkowskim w sprawie wydania opinii. Pani Anna Hoim otrzymała 

informację z urzędu że rada może wydać pozytywną opinię. 

Rada po otrzymaniu takich informacji jednogłośnie pozytywnie rozpatrzyła prośbę i wydała pozytywna 

opinię.  

 

Następnie Pani Anna Hoim poinformowała, iż wyszła nowa wytyczna 7/1/2020 dzięki której 

beneficjenci mają możliwość aneksowania umów w zakresie zobowiązania dotyczącego utrzymania 

zadeklarowanych miejsc pracy. W związku z powyższym Urząd Marszałkowski wychodzi z prośbą o 

analizę wniosków i przesłanie stosownych uchwał wyrażających lub nie wyrażających zgody na 

aneksowanie umów  w powyższym zakresie. 

W związku z potrzebą przeprowadzenia analizy – pani Anna Hoim przedstawiła Radzie tabele 

niezbędne do podjęcia stosownych uchwał. Tabele przedstawiały się następująco: 

PREMIA: 



Numer 
umowy 

Minimum 
punktowe 
ustalone  na 
dzień wyboru 
operacji przez 
organ 
decyzyjny 
LGD w 
ramach 
danego 
naboru 

Liczba 
punktów  
jakie 
zostały 
przyznane  
wnioskoda
wcy na 
etapie 
wyboru 
operacji 
przez 
organ 
decyzyjny 
LGD  

Liczba 
punktó
w 
przyzna
nych 
przez 
organ 
decyzyj
ny LGD  
za 
utworze
nie 
miejsca 
pracy  
na 
etapie 
wyboru 
operacji 

Liczba 
punktów  
jakie 
uzyskał 
beneficjent 
po 
korekcie 
punktów 
przyznanyc
h przez 
organ 
decyzyjny 
LGD  za 
utworzenie 
miejsca 
pracy  na 
etapie 
wyboru 
operacji .  

Czy SWM  może 
zawrzeć aneks 
do umowy o 
przyznaniu 
pomocy z 
beneficjentem   
wprowadzajacy 
zmianę 
zobowiązania 
dot.  
utworzenia/utrz
ymania miejsca 
pracy . Proszę o 
wpisanie 
TAK/NIE 

WYDANE 
OPINIE W 
ZAKRESIE 
TWORZENIA 
MIEJSC 
PRACY 

Data płatności 

00257-
6935-
UM06102
46/17 19 22 0 22 

NIE - brak 
punktów w 
zakresie tworzenia 
miejsca pracy   10.12.2018 

00401-
6935-
UM06102
45/17 19 23 3 20 TAK 

Wydana 
pozytywna 

opinia / 
opinia nr 
6/2020 

Uchwała 
XXVI/219/202

0 Z DNIA 1 
CZERWCA 

2020 19.11.2018 

00092-
6935-
UM06102
44/17 19 21 0 21 

NIE - brak 
punktów w 
zakresie tworzenia 
miejsca pracy   28.02.2020 

00243-
6935-
UM06102
43/17 19 19 0 19 

NIE - brak 
punktów w 
zakresie tworzenia 
miejsca pracy   24.04.2018 

00160-
6935-
UM06102
42/17 19 20 3 17 

NIE - beneficjent 
nie spełniał by 
kryterium 
punktowego   26.06.2018 

00082-
6935-
UM06102
41/17 19 20 0 20 

NIE - brak 
punktów w 
zakresie tworzenia 
miejsca pracy   01.08.2018 



01789-
6935-
UM06119
53/20 15 20 0 20 

NIE - brak 
punktów w 
zakresie tworzenia 
miejsca pracy     

01786-
6935-
UM06119
50/20 15 23 3 20 TAK 

XXXIV/264/20
21 z dnia 

05.01.2021   

01787-
6935-
UM06119
49/20 15 22 3 19 TAK 

XXXIV/265/20
21 z dnia 

05.01.2021   

  15 23 3 20 TAK 

XXXIV/266/20
21 z dnia 

05.01.2021   

  15 20 0 20 

NIE - brak 
punktów w 
zakresie tworzenia 
miejsca pracy     

 

ROZWÓJ: 

numer_umowy 

Minimum 
punktowe 

ustalone  na dzień 
wyboru operacji 

przez organ 
decyzyjny LGD w 
ramach danego 

naboru 

Liczba punktów  jakie 
zostały przyznane  
wnioskodawcy na 

etapie wyboru 
operacji przez organ 

decyzyjny LGD  

Liczba punktów 
przyznanych przez 

organ decyzyjny LGD  
za utworzenie 

miejsca pracy  na 
etapie wyboru 

operacji 

Liczba 
punktów  jakie 

uzyskał 
beneficjent po 

korekcie 
punktów 

przyznanych 
przez organ 

decyzyjny LGD  
za utworzenie 
miejsca pracy  

na etapie 
wyboru 

operacji .  

Czy SWM  może zawrzeć 
aneks do umowy o 

przyznaniu pomocy z 
beneficjentem   

wprowadzajacy zmianę 
zobowiązania dot.  

utworzenia/utrzymania 
miejsca pracy . Proszę o 

wpisanie TAK/NIE 

WYDANE OPINIE 
W ZAKRESIE 
TWORZENIA 

MIEJSC PRACY 

00214-6935-
UM0610232/17 

29 36 3 33 tak XXXIV/268/2021 

00360-6935-
UM0610240/17 

23 25 3 22 nie  XXXIV/269/2021 

00682-6935-
UM0610234/17 

29 31 0 31 
NIE - brak punktów w 

zakresie tworzenia 
miejsca pracy 

  

00833-6935-
UM0611065/17 

23 29 5 24 tak XXXIV/270/2021 

00935-6935-
UM0610059/18 

29 37 3 34 tak 

PROŚBA O 
WYDANIE OPINII  z 
dnia 22.12.2020 w 

zakresie 
zmiejszenia 

miejsca pracy - 
Rada zaplanowana 

na dzien 
05.01.2021 

XXXIV/263/2021 



00986-6935-
UM0610865/18 

21 30 5 25 tak 

Wydana 
pozytywna opinia / 
opinia nr 7 /2020 

Uchwała 
XXVI/220/2020 Z 
DNIA 1 CZERWCA 

2020 

01018-6935-
UM0610866/18 

24 33 0 33 
NIE - brak punktów w 

zakresie tworzenia 
miejsca pracy 

  

01277-6935-
UM0610990/19 

24 27 3 24 tak XXXIV/271/2021 

01331-6935-
UM0610993/19 

24 25 3 22 nie XXXIV/272/2021 

01539-6935-
UM0611394/19 

24 24 3 21 nie XXXIV/267/2021 

 

Na podstawie przygotowanych tabeli, Rada podjęła stosowne uchwały. 

PODJĘCIE UCHWAŁ  

Uchwała XXXIV/263/2021 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale – z 

dnia 05.01.2021 

w sprawie :Wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD w przedmiocie zmiany  umowy 935-6935-

UM0610059/18 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 XXXIV/264/2021 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale – z 

dnia 05.01.2021 

w sprawie :Wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD w przedmiocie aneksowania  umowy 01786-

6935-UM0611950/20  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 XXXIV/265/2021 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale – z 

dnia 05.01.2021 

w sprawie :Wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD w przedmiocie aneksowania  umowy 01787-

6935-UM0611949/20   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 XXXIV/266/2021 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale – z 

dnia 05.01.2021 

w sprawie :Wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD w przedmiocie aneksowania  umowy UM06-

6935-UM0611959/20  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 XXXIV/267/2021 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale – z 

dnia 05.01.2021 

w sprawie :Wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD w przedmiocie aneksowania  umowy 01539-

6935-UM0611394/19 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 XXXIV/268/2021 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale – z 

dnia 05.01.2021 

w sprawie :Wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD w przedmiocie aneksowania  umowy 00214-

6935-UM0610232/17 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 XXXIV/269/2021 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale – z 

dnia 05.01.2021 

w sprawie :Wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD w przedmiocie aneksowania  umowy 00360-

6935-UM0610240/17  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 XXXIV/270/2021 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale – z 

dnia 05.01.2021 

w sprawie :Wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD w przedmiocie aneksowania umowy 00833-

6935-UM0611065/17 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 XXXIV/271/2021 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale – z 

dnia 05.01.2021 

w sprawie :Wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD w przedmiocie aneksowania umowy 01277-

6935-UM0610990/19 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 XXXIV/272/2021 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz-Podhale – z 

dnia 05.01.2021 

w sprawie :Wyrażenia opinii organu decyzyjnego LGD w przedmiocie aneksowania umowy 01331-

6935-UM0610993/19  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 

 

Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś zgłasza jeszcze jakieś uwagi lub wolne wnioski, 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 

możliwe do 8.01.2021.  

Na tym zebranie Rady LGD Spisz – Podhale  zakończono o godzinie 15:00 

Posiedzenie Rady zostało zamknięte. 

 

      Sekretarza Rady                                                                 Przewodniczący Rady         

         

/podpisy na oryginale/     /podpisy na oryginale/ 

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


