
 
 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY 

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – Podhale, które 
odbyło się w dniu 3 stycznia 2018r. o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy Nowy Targ                 
(sala konferencyjna). 

Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na 
liście obecności.  

Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie witając obecnych członków Rady oraz pozostałe 
osoby obecne na posiedzeniu. Następnie, na podstawie listy obecności podał liczbę obecnych 
członków Rady-8 osób i stwierdził prawomocność posiedzenia.  

W chwili otwarcia posiedzenia Rady obecni byli:  

1. Marcin Kolasa reprezentujący Gminę Nowy Targ - Przewodniczący Rady  
2. Jan Budz reprezentujący Związek Polskiego Spisza – Wiceprzewodniczący Rady 
3. Józef Górka reprezentujący Gminę Bukowina Tatrzańska 
4. Zofia Faron  
5. Mieczysław Wrocławiak 
6. Bogdan Górnik 
7. Beata Pietruś - Rak  
8. Wojciech Ścisłowicz 

Na posiedzeniu obecni byli ponadto:  

1. Janina Schlegel – prezes zarządu  
2. Jolanta Kałafut – pracownik biura  
3. Agnieszka Kaszycki - stażysta 

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek posiedzenia i zapytał, czy są jakieś 
uwagi do proponowanego porządku obrad. Do proponowanego porządku posiedzenia nie 
zgłoszono, dlatego przystąpiono do głosowania nad przyjęciem porządku posiedzenia 
stosunkiem głosów: 

8 głosów za, 

0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących się. 
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Program Posiedzenia Rady:  

PORZĄDEK POSIEDZENIA: 

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. Wydanie opinii do zmiany umowy. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie obrad. 

Przed rozpoczęciem wyrażenia opinii, Przewodniczący Rady dokonał analizy złożonych 
przez członków Rady Deklaracji Bezstronności.  Nie wskazał żadnego z Członków Rady 
podlegającego wyłączeniu z udziału wyrażenia opinii na temat tej operacji.  

Przewodniczący zwrócił się następnie do Członków Rady z pytaniem dotyczącym posiadania 
przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które mogą budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności któregokolwiek z nich w trakcie procesu  uzyskania opinii. 
W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Rady nie zgłoszono żadnych wniosków.  

Przewodniczący zapoznał Radę ze złożoną przez Beneficjenta  dokumentacją oraz informacją 
z Urzędu Marszałkowskiego, skierowaną do organu decyzyjnego LGD o wyrażenie opinii 
potwierdzającej że wnioskowana przez Beneficjenta zmiana jest zgodna z LSR oraz z 
kryteriami wyboru operacji.    

Przystąpiono do opinii dotyczącego wniosku Nr. 00055-6935-UM0610229/17. 

Tytuł operacji: Strefa Aktywności -rozwój oferty turystycznej na obszarze LGD Spisz –
Podhale poprzez budowę placu rekreacyjnego w miejscowości Niedzica  

Wnioskodawca:   Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe   

W toku wydania opinii  członkowie rady:  

 Zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny, 

 Wnikliwie przeanalizowali proponowane zmiany lokalizacji i termin jej realizacji, 

 Sprawdzili zgodność wnioskowanej operacji z tymi kryteriami, które zostały 
wskazane w piśmie z Urzędu Marszałkowskiego. 
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Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego oddano:  

8 głosów ZA,  

0 głosów PRZECIW,  

0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 

Rada podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę lokalizacji oraz zmianę terminu realizacji 
proponowaną przez Beneficjenta.  Stanowisko Rady zostało podjęte Uchwałą Nr. IX/56/18.  
Uchwała i opinia zostanie przekazana Beneficjentowi jako załączniki wymagane przez Urząd 
Marszałkowski.  

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośba o ustalenie terminu następnego posiedzenia Rady 
w związku z ponowną oceną wniosku Nr. 5.LGDSP.2.2017. 

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 
w terminie 3 dni a członkom Rady przysługuje zapoznanie się z treścią protokołu i wniesienie 
uwag w terminie do 2 dni. 

Na tym zakończono posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Spisz – 
Podhale  

 

Sporządził:  ……………………………………….. 

 

Przewodniczący Rady  - Marcin Kolasa  ……………………………………….. 

 

 

 


