„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Sucha Beskidzka, dnia 15.03.2017 r.
PROTOKÓŁ III/2017
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
z dnia 15.03.2017r.
W dniu 15.03.2017 r. odbyło się III Zebranie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy
Działania „Podbabiogórze”. W zebraniu udział wzięło 23 osób wg załączonej listy obecności
Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze".
Kalkulator głosów grup interesu
sektor publiczny
sektor gospodarczy
sektor społeczny
LICZBA OBECNYCH NA
POSIEDZENIU

Osoby Procenty
8
34,78
5
21,74
10
43,48
23

100,00

Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby Procenty
parytet publicznych głosów
(mniej niż 50%)

8

34,78

pozostałe sektory (gospodarczy
+społeczny)

15

65,22

LICZBA OBECNYCH NA
POSIEDZENIU

23

100,00

Przewodniczący Rady stwierdził quorum i prawomocność posiedzenia i przystąpił do
wyboru komisji skrutacyjnej. Na posiedzeniu oprócz członków Rady byli obecni Prezes
Zarządu Danuta Kawa oraz pracownicy Biura Zarządu tj. Renata Burdyl Dyrektor Biura,
Karolina Liszka – Specjalista ds. Wdrażania Strategii Kierowanej przez Społeczność na lata
2014-2020.
Na członków Komisji skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby: Panią Małgorzatę
Oleksę, Panią Zofię Hyciek, Panią Józefę Błachut, „Za” przyjęciem składu Komisji
Skrutacyjnej, Rada głosowała jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
4. Omówienie i zweryfikowanie złożonych protestów.
5. Rozpatrzenie protestów.
6. Podjęcie Uchwał.
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7. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie obrad.
Przyjęto jednogłośnie porządek obrad.
Przed przystąpieniem do omawiania protestów Przewodniczący Rady poinformował
członków, iż wszystkie protesty złożone w Biurze Zarządu LGD wpłynęły w terminie oraz
spełniły wymogi formalne protestu tj.:
1. zachowania formy pisemnej,
2. oznaczenia instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,
3. oznaczenia Wnioskodawcy,
4. wskazania numeru nadanego wnioskowi,
5. wskazania, w jakim zakresie Wnioskodawca nie zgadza się z oceną zgodności operacji
z LSR, jeżeli protest wnoszony jest od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, wraz
z uzasadnieniem,
6. wskazania kryteriów wyboru operacji, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz
z uzasadnieniem,
7. złożenia pod protestem podpisu Wnioskodawcy.
Protesty, omawiane były w kolejności wpływu do biura LGD.
Kolejnym punktem zebrania było omówienie złożonych protestów, wg kolejności złożenia.
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Prezes Zarządu Pani Danuty Kawy
o przedstawienie członkom Rady złożonych protestów.
1. Prezes Zarządu przedstawiła członkom Rady protest złożony przez Panią Monikę Szklarczyk
TEQUILA CATERING (wniosek nr LGD/I/6/2017), który wpłynął do biura LGD w dniu 3
marca 2017 r. Członkowie Rady wnikliwie przeanalizowali treść złożonego protestu wraz
z podniesionymi zarzutami, zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny operacji dokonanej
w dniu 23 lutego 2017 r. oraz dokumentacją konkursową. Członkowie Rady postanowili nie
uwzględnić protestu. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie
w sprawie nie
uwzględnienia protestu złożonego przez Panią Monikę Szklarczyk TEQUILA CATERING.
Wyniki głosowania:
Protest do wniosku nr: LGD/I/6/2017
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie sprawy
nadane przez LGD

Lokalizacja
operacji

Monika
Szklarczyk
TEQUILA
CATERING

Rozwój działalności Firmy Tequila poprzez
wprowadzenie nowej usługi oraz inwestycje w
odnawialne źródło energii

LGD/I/6/2017

Gmina
Stryszawa

23 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 21 osób głosowało za
nie uwzględnieniem protestu. Rafał Lasek, Marek Chorąży, (2 osoby) zostały automatycznie
wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu Rady.
Podczas głosowania nad protestem
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby
parytet publicznych głosów
(mniej niż 50%)
pozostałe sektory
(gospodarczy + społeczny)
Razem

Procenty

7

33,33

14
21

66,67
100,00
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Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw
głosu posiadali partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.
Kalkulator głosów grup interesu
(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny
7
33,33
sektor gospodarczy
5
23,81
sektor społeczny
9
42,86
Razem
100,00
21
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna
interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

z

grup

W związku z powyższym Rada sporządziła pisemne stanowisko o braku podstaw do
zmiany podjętego rozstrzygnięcia, w którym zawarła uzasadnienie podjętej decyzji oraz
postanowiła przekazać całą dokumentację dotyczącą operacji nr LGD/I/6/2017 wraz
z protestem do Zarządu Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Zebrania przedstawił
zebranym projekt uchwały Nr III/1/17 Rady Stowarzyszenia „Podbabiogórze" z dnia 15
marca 2017 roku w sprawie: weryfikacji protestu złożonego przez Panią Monikę Szklarczyk
TEQUILA CATERING (wniosek nr LGD/I/6/2017) w ramach naboru wniosków
o przyznanie pomocy nr 1/2017 z zakresu Liczba operacji polegających na rozwoju
istniejącego przedsiębiorstwa w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wobec braku uwag do projektu
uchwały rozpoczęto głosowanie. Wyniki głosowania za przyjęciem uchwały Nr III/1/17 są
identyczne jak w przypadku głosowania w sprawie nie uwzględnienia protestu złożonego
przez Panią Monikę Szklarczyk TEQUILA CATERING. Załącznikiem nr 1 do uchwały Nr
III/1/17 jest stanowisko Rady w sprawie złożonego protestu.
2. Prezes Zarządu przedstawiła członkom Rady protest złożony przez Panią Lidię Marię
Olesińską – Dolech Pracownia Cacane Patchworki (wniosek nr LGD/I/2/2017), który wpłynął
do biura LGD w dniu 6 marca 2017 r. Członkowie Rady wnikliwie przeanalizowali treść
złożonego protestu wraz z podniesionymi zarzutami, zapoznali się z wynikami pierwotnej
oceny operacji dokonanej w dniu 23 lutego 2017 r. oraz dokumentacją konkursową.
Członkowie Rady postanowili nie uwzględnić protestu. Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie w sprawie nie uwzględnienia protestu złożonego przez Panią Panią Lidię Marię
Olesińską – Dolech Pracownia Cacane Patchworki. Wyniki głosowania:
Protest do wniosku nr: LGD/I/2/2017
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy
Lidia OlesińskaDolech Pracownia
Cacane
Patchworki

Tytuł operacji
Powiększenie powierzchni Pracowni Cacane
Patchworki i stworzenie miejsc parkingowych
celem podniesienia standardu usług

Indywidualne
oznaczenie
sprawy nadane
przez LGD
LGD/I/2/2017

Lokalizacja
operacji
Gmina
Zawoja

23 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 18 osób głosowało za
nie uwzględnieniem protestu. Krzysztof Warmuz, Jan Smyrak, Władysław Hujda, Marcin
Pająk (4 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie
z § 21 Regulaminu Rady. Dariusz Waligórski (1 osoba) wstrzymał się od głosu.
Podczas głosowania nad protestem
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Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby
parytet publicznych głosów
(mniej niż 50%)

7

Procenty
38,89

pozostałe sektory
(gospodarczy + społeczny)

11
61,11
Razem
18
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw
głosu posiadali partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.
Kalkulator głosów grup interesu
(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny
7
38,89
sektor gospodarczy
3
16,67
sektor społeczny
8
44,44
Razem
100,00
18
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna
interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

z

grup

W związku z powyższym Rada sporządziła pisemne stanowisko o braku podstaw do
zmiany podjętego rozstrzygnięcia, w którym zawarła uzasadnienie podjętej decyzji oraz
postanowiła przekazać całą dokumentację dotyczącą operacji nr LGD/I/2/2017 wraz
z protestem do Zarządu Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Zebrania przedstawił
zebranym projekt uchwały Nr III/2/17 Rady Stowarzyszenia „Podbabiogórze" z dnia
15 marca 2017 roku w sprawie: weryfikacji protestu złożonego przez Panią Lidię Marię
Olesińską – Dolech Pracownia Cacane Patchworki (wniosek nr LGD/I/2/2017) w ramach
naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 z zakresu Liczba operacji polegających na
rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wobec braku
uwag do projektu uchwały rozpoczęto głosowanie. Wyniki głosowania za przyjęciem
uchwały Nr III/2/17 są identyczne jak w przypadku głosowania w sprawie nie uwzględnienia
protestu złożonego przez Panią Lidię Marię Olesińską – Dolech Pracownia Cacane
Patchworki. Załącznikiem nr 1 do uchwały Nr III/2/17 jest stanowisko Rady w sprawie
złożonego protestu.
3. Prezes Zarządu przedstawiła członkom Rady protest złożony przez Pana Zbigniewa Rączkę
(wniosek nr LGD/I/3/2017), który wpłynął do biura LGD w dniu 7 marca 2017 r. Członkowie
Rady wnikliwie przeanalizowali treść złożonego protestu wraz z podniesionymi zarzutami,
zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny operacji dokonanej w dniu 23 lutego 2017 r. oraz
dokumentacją konkursową. Członkowie Rady postanowili nie uwzględnić protestu.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie nie uwzględnienia protestu złożonego
przez Pana Zbigniewa Rączkę. Wyniki głosowania:
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Protest do wniosku nr: LGD/I/3/2017
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie sprawy
nadane przez LGD

Lokalizacja operacji

Zakład Stolarski
Zbigniew Rączka

Zakup specjalistycznych
maszyn stolarskich

LGD/I/3/2017

Miasto Jordanów

23 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 21 osób głosowało za
nie uwzględnieniem protestu. Iwona Bilska, Zdzisław Filipek (2 osoby) zostały
automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu
Rady.
Podczas głosowania nad protestem
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby
parytet publicznych głosów
(mniej niż 50%)

7

Procenty
33,33

pozostałe sektory
(gospodarczy + społeczny)

14
66,67
Razem
21
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw
głosu posiadali partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.
Kalkulator głosów grup interesu
(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny
7
33,33
sektor gospodarczy
5
23,81
sektor społeczny
9
42,86
Razem
100,00
21
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna
interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

z

grup

W związku z powyższym Rada sporządziła pisemne stanowisko o braku podstaw do
zmiany podjętego rozstrzygnięcia, w którym zawarła uzasadnienie podjętej decyzji oraz
postanowiła przekazać całą dokumentację dotyczącą operacji nr LGD/I/3/2017 wraz
z protestem do Zarządu Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Zebrania przedstawił
zebranym projekt uchwały Nr III/3/17 Rady Stowarzyszenia „Podbabiogórze" z dnia
15 marca 2017 roku w sprawie: weryfikacji protestu złożonego przez Pana Zbigniewa Rączkę
(wniosek nr LGD/I/3/2017) w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017
z zakresu Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Wobec braku uwag do projektu uchwały rozpoczęto głosowanie.
Wyniki głosowania za przyjęciem uchwały Nr III/3/17 są identyczne jak w przypadku
głosowania w sprawie nie uwzględnienia protestu złożonego przez Pana Zbigniewa Rączkę.
Załącznikiem nr 1 do uchwały Nr III/3/17 jest stanowisko Rady w sprawie złożonego
protestu.
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4. Prezes Zarządu przedstawiła członkom Rady protest złożony przez Pana Łukasza Kudzię,
DREWNIANE WYROBY Łukasz Kudzia (wniosek nr LGD/I/12/2017), który wpłynął do
biura LGD w dniu 8 marca 2017 r. Członkowie Rady wnikliwie przeanalizowali treść
złożonego protestu wraz z podniesionymi zarzutami, zapoznali się z wynikami pierwotnej
oceny operacji dokonanej w dniu 23 lutego 2017 r. oraz dokumentacją konkursową.
Członkowie Rady postanowili nie uwzględnić protestu. Przewodniczący Rady zarządził
głosowanie w sprawie nie uwzględnienia protestu złożonego przez Pana Łukasza Kudzię,
DREWNIANE WYROBY Łukasz Kudzia. Wyniki głosowania:
Protest do wniosku nr: LGD/I/12/2017
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie sprawy
nadane przez LGD

Lokalizacja
operacji

Drewniane
Wyroby Łukasz
Kudzia

Nowoczesny park maszynowy i
atestowanie wyrobów gotowych jako
element przewagi konkurencyjnej na
rynku

LGD/I/12/2017

Gmina Zawoja

23 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 19 osób głosowało za
nie uwzględnieniem protestu. Krzysztof Warmuz, Jan Smyrak, Władysław Hujda, Marcin
Pająk (4 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie
z § 21 Regulaminu Rady.
Podczas głosowania nad protestem
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby
parytet publicznych głosów
(mniej niż 50%)

7

Procenty
36,84

pozostałe sektory
(gospodarczy + społeczny)

12
63,16
Razem
19
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw
głosu posiadali partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.
Kalkulator głosów grup interesu
(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny
7
36,84
sektor gospodarczy
3
15,79
sektor społeczny
9
47,37
Razem
100,00
19
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna
interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

z

grup

W związku z powyższym Rada sporządziła pisemne stanowisko o braku podstaw do
zmiany podjętego rozstrzygnięcia, w którym zawarła uzasadnienie podjętej decyzji oraz
postanowiła przekazać całą dokumentację dotyczącą operacji nr LGD/I/12/2017 wraz
z protestem do Zarządu Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Zebrania przedstawił
zebranym projekt uchwały Nr III/4/17 Rady Stowarzyszenia „Podbabiogórze" z dnia
15 marca 2017 roku w sprawie: weryfikacji protestu złożonego przez Pana Łukasza Kudzię,
DREWNIANE WYROBY Łukasz Kudzia (wniosek nr LGD/I/12/2017) w ramach naboru
wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 z zakresu Liczba operacji polegających na
rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków
6

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wobec braku
uwag do projektu uchwały rozpoczęto głosowanie. Wyniki głosowania za przyjęciem
uchwały Nr III/4/17 są identyczne jak w przypadku głosowania w sprawie nie uwzględnienia
protestu złożonego przez Pana Łukasza Kudzię, DREWNIANE WYROBY Łukasz Kudzia.
Załącznikiem nr 1 do uchwały Nr III/4/17 jest stanowisko Rady w sprawie złożonego
protestu.
5. Prezes Zarządu przedstawiła członkom Rady protest złożony przez Pana Wojciecha Janusza
Czyszczoń (wniosek nr LGD/V/4/2017), który wpłynął do biura LGD w dniu 8 marca 2017 r.
Członkowie Rady wnikliwie przeanalizowali treść złożonego protestu wraz z podniesionymi
zarzutami, zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny operacji dokonanej w dniu 23 lutego
2017 r. oraz dokumentacją konkursową. Członkowie Rady postanowili nie uwzględnić
protestu. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie nie uwzględnienia protestu
złożonego przez Pana Wojciecha Janusza Czyszczoń. Wyniki głosowania:
Protest do wniosku nr: LGD/V/4/2017
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

Indywidualne oznaczenie
sprawy nadane przez LGD

Lokalizacja
operacji

Wojciech Janusz
Czyszczoń

Utworzenie firmy remontowobudowlanej ze specjalnością
wykonywania usług w zakresie
instalacji ekologicznego
ogrzewania domów oraz
pozostałych instalacji z
odnawialnych źródeł energii

LGD/V/4/2017

Miasto Jordanów

23 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 21 osób głosowało za
nie uwzględnieniem protestu. Iwona Bilska, Zdzisław Filipek (2 osoby) zostały
automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu
Rady.
Podczas głosowania nad protestem
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby
parytet publicznych głosów
(mniej niż 50%)

7

Procenty
33,33

pozostałe sektory
(gospodarczy + społeczny)

14
66,67
Razem
21
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw
głosu posiadali partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.
Kalkulator głosów grup interesu
(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny
7
33,33
sektor gospodarczy
5
23,81
sektor społeczny
9
42,86
Razem
100,00
21
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna
interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

z

grup

W związku z powyższym Rada sporządziła pisemne stanowisko o braku podstaw do
zmiany podjętego rozstrzygnięcia, w którym zawarła uzasadnienie podjętej decyzji oraz
postanowiła przekazać całą dokumentację dotyczącą operacji nr LGD/V/4/2017 wraz
7

z protestem do Zarządu Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Zebrania przedstawił
zebranym projekt uchwały Nr III/5/17 Rady Stowarzyszenia „Podbabiogórze" z dnia
15 marca 2017 roku w sprawie: weryfikacji protestu złożonego przez Pana Wojciecha Janusza
Czyszczoń (wniosek nr LGD/V/4/2017) w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr
5/2017 z zakresu Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Wobec braku uwag do projektu uchwały rozpoczęto głosowanie. Wyniki
głosowania za przyjęciem uchwały Nr III/5/17 są identyczne jak w przypadku głosowania
w sprawie nie uwzględnienia protestu złożonego przez Pana Wojciecha Janusza Czyszczoń.
Załącznikiem nr 1 do uchwały Nr III/5/17 jest stanowisko Rady w sprawie złożonego
protestu.
6. Prezes Zarządu przedstawiła członkom Rady protest złożony przez Panią Aleksandra Ginter Turchan (wniosek nr LGD/II/14/2017), który wpłynął do biura LGD w dniu 9 marca 2017 r.
Członkowie Rady wnikliwie przeanalizowali treść złożonego protestu wraz z podniesionymi
zarzutami, zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny operacji dokonanej w dniu 23 lutego
2017 r. oraz dokumentacją konkursową. Członkowie Rady postanowili nie uwzględnić
protestu. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie nie uwzględnienia protestu
złożonego przez Panią Aleksandra Ginter - Turchan. Wyniki głosowania:
Protest do wniosku nr: LGD/II/14/2017
Imię i nazwisko/ Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie sprawy
nadane przez LGD

Lokalizacja
operacji

Ginter-Turchan
Aleksandra
Katarzyna

Remont oraz wyposażenie pomieszczeń w celu
rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie
świadczenia indywidualnego i grupowego
poradnictwa żywieniowego (dietetycznego)

LGD/II/14/2017

Miasto
Jordanów

23 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 21 osób głosowało za
nie uwzględnieniem protestu. Iwona Bilska, Zdzisław Filipek (2 osoby) zostały
automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu
Rady.
Podczas głosowania nad protestem
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby
parytet publicznych głosów
(mniej niż 50%)

7

Procenty
33,33

pozostałe sektory
(gospodarczy + społeczny)

14
66,67
Razem
21
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw
głosu posiadali partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.
Kalkulator głosów grup interesu
(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny
7
33,33
sektor gospodarczy
5
23,81
sektor społeczny
9
42,86
Razem
100,00
21
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna
interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

z

grup

8

W związku z powyższym Rada sporządziła pisemne stanowisko o braku podstaw do
zmiany podjętego rozstrzygnięcia, w którym zawarła uzasadnienie podjętej decyzji oraz
postanowiła przekazać całą dokumentację dotyczącą operacji nr LGD/II/14/2017 wraz
z protestem do Zarządu Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Zebrania przedstawił
zebranym projekt uchwały Nr III/6/17 Rady Stowarzyszenia „Podbabiogórze" z dnia
15 marca 2017 roku w sprawie: weryfikacji protestu złożonego przez Panią Aleksandra Ginter
- Turchan (wniosek nr LGD/II/14/2017) w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr
2/2017 z zakresu Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wobec braku uwag do projektu uchwały rozpoczęto
głosowanie. Wyniki głosowania za przyjęciem uchwały Nr III/6/17 są identyczne jak
w przypadku głosowania w sprawie nie uwzględnienia protestu złożonego przez Panią
Aleksandra Ginter - Turchan. Załącznikiem nr 1 do uchwały Nr III/6/17 jest stanowisko Rady
w sprawie złożonego protestu.
7. Prezes Zarządu przedstawiła członkom Rady protest złożony przez Pana Krzysztofa Śmiech,
„Dąb” Krzysztof Śmiech (wniosek nr LGD/I/5/2017), który wpłynął do biura LGD w dniu
9 marca 2017 r. Członkowie Rady wnikliwie przeanalizowali treść złożonego protestu wraz
z podniesionymi zarzutami, zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny operacji dokonanej
w dniu 23 lutego 2017 r. oraz dokumentacją konkursową. Członkowie Rady postanowili nie
uwzględnić protestu. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie nie
uwzględnienia protestu złożonego przez Pana Krzysztofa Śmiech, „Dąb” Krzysztof Śmiech .
Wyniki głosowania:
Protest do wniosku nr: LGD/I/5/2017
Imię i nazwisko/ Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

Indywidualne oznaczenie
sprawy nadane przez
LGD

Lokalizacja
operacji

ŚMIECH/DĄB
Krzysztof Śmiech

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa
poprzez zakup specjalistycznego środka trwałego

LGD/I/5/2017

Gmina
Jordanów

23 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 20 osób głosowało za
nie uwzględnieniem protestu. Stanisław Pudo, Małgorzata Oleksa, Dariusz Waligórski
(3 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21
Regulaminu Rady.
Podczas głosowania nad protestem
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby
parytet publicznych głosów
(mniej niż 50%)

7

Procenty
35,00

pozostałe sektory
(gospodarczy + społeczny)

13
65,00
Razem
20
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw
głosu posiadali partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.
Kalkulator głosów grup interesu
(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
sektor publiczny

Osoby Procenty
7
35,00

9

sektor gospodarczy
5
25,00
sektor społeczny
8
40,00
Razem
100,00
20
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna
interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

z

grup

W związku z powyższym Rada sporządziła pisemne stanowisko o braku podstaw do
zmiany podjętego rozstrzygnięcia, w którym zawarła uzasadnienie podjętej decyzji oraz
postanowiła przekazać całą dokumentację dotyczącą operacji nr LGD/I/5/2017 wraz
z protestem do Zarządu Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Zebrania przedstawił
zebranym projekt uchwały Nr III/7/17 Rady Stowarzyszenia „Podbabiogórze" z dnia
15 marca 2017 roku w sprawie: weryfikacji protestu złożonego przez Pana Krzysztofa
Śmiech, „Dąb” Krzysztof Śmiech (wniosek nr LGD/I/5/2017) w ramach naboru wniosków
o przyznanie pomocy nr 1/2017 z zakresu Liczba operacji polegających na rozwoju
istniejącego przedsiębiorstwa w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wobec braku uwag do projektu
uchwały rozpoczęto głosowanie. Wyniki głosowania za przyjęciem uchwały Nr III/7/17 są
identyczne jak w przypadku głosowania w sprawie nie uwzględnienia protestu złożonego
przez Pana Krzysztofa Śmiech, „Dąb” Krzysztof Śmiech. Załącznikiem nr 1 do uchwały Nr
III/7/17 jest stanowisko Rady w sprawie złożonego protestu.
8. Prezes Zarządu przedstawiła członkom Rady protest złożony przez Pana Kazimierza
Szewczyk, Szewczyk/Zakład produkcyjno-handlowy Szewczyk Kazimierz (wniosek nr
LGD/V/7/2017), który wpłynął do biura LGD w dniu 9 marca 2017 r. Członkowie Rady
wnikliwie przeanalizowali treść złożonego protestu wraz z podniesionymi zarzutami,
zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny operacji dokonanej w dniu 23 lutego 2017 r. oraz
dokumentacją konkursową. Członkowie Rady postanowili nie uwzględnić protestu.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie nie uwzględnienia protestu złożonego
przez Szewczyk/Zakład produkcyjno-handlowy Szewczyk Kazimierz. Wyniki głosowania:
Protest do wniosku nr: LGD/V/7/2017
Imię i nazwisko/ Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

Szewczyk/Zakład
produkcyjnohandlowy
Szewczyk
Kazimierz

Wprowadzenie nowej usługi leśnej i podniesienie
konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup
specjalistycznego środka trwałego

Indywidualne
oznaczenie sprawy
nadane przez LGD

Lokalizacja
operacji

LGD/V/7/2017

Gmina
Maków
Podhalański

23 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 21 osób głosowało za
nie uwzględnieniem protestu. Paweł Strączek, Paweł Sala (2 osoby) zostały automatycznie
wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu Rady.
Podczas głosowania nad protestem
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby
parytet publicznych głosów
(mniej niż 50%)
pozostałe sektory
(gospodarczy + społeczny)
Razem

Procenty

7

33,33

14
21

66,67
100,00

10

Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw
głosu posiadali partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.
Kalkulator głosów grup interesu
(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny
7
33,33
sektor gospodarczy
4
19,05
sektor społeczny
10
47,62
Razem
100,00
21
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna
interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

z

grup

W związku z powyższym Rada sporządziła pisemne stanowisko o braku podstaw do
zmiany podjętego rozstrzygnięcia, w którym zawarła uzasadnienie podjętej decyzji oraz
postanowiła przekazać całą dokumentację dotyczącą operacji nr LGD/V/7/2017 wraz
z protestem do Zarządu Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Zebrania przedstawił
zebranym projekt uchwały Nr III/8/17 Rady Stowarzyszenia „Podbabiogórze" z dnia
15 marca 2017 roku w sprawie: weryfikacji protestu złożonego przez Szewczyk/Zakład
produkcyjno-handlowy Szewczyk Kazimierz (wniosek nr LGD/V/7/2017) w ramach naboru
wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2017 z zakresu Liczba operacji ukierunkowanych na
innowacje w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wobec braku uwag do projektu uchwały
rozpoczęto głosowanie. Wyniki głosowania za przyjęciem uchwały Nr III/8/17 są identyczne
jak w przypadku głosowania w sprawie nie uwzględnienia protestu złożonego przez
Szewczyk/Zakład produkcyjno-handlowy Szewczyk Kazimierz. Załącznikiem nr 1 do
uchwały Nr III/8/17 jest stanowisko Rady w sprawie złożonego protestu.
9. Prezes Zarządu przedstawiła członkom Rady protest złożony przez Zakład Usług Leśnych
S.C. Jacek Trybała, Roman Trybała, Wojciech Trybała, Marek Zagórski (wniosek nr
LGD/I/4/2017), który wpłynął do biura LGD w dniu 9 marca 2017 r. Członkowie Rady
wnikliwie przeanalizowali treść złożonego protestu wraz z podniesionymi zarzutami,
zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny operacji dokonanej w dniu 23 lutego 2017 r. oraz
dokumentacją konkursową. Członkowie Rady postanowili nie uwzględnić protestu.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie nie uwzględnienia protestu złożonego
przez Zakład Usług Leśnych S.C. Jacek Trybała, Roman Trybała, Wojciech Trybała, Marek
Zagórski. Wyniki głosowania:
Protest do wniosku nr: LGD/I/4/2017
Imię i nazwisko/ Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie sprawy
nadane przez LGD

Lokalizacja
operacji

Zakład Usług
Leśnych S.C.
Jacek Trybała,
Roman Trybała,
Wojciech Trybała,
Marek Zagórski

Wprowadzenie innowacyjnych usług leśnych i
zakup specjalistycznych środków trwałych w celu
podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa

LGD/I/4/2017

Gmina Zawoja

23 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 19 osób głosowało za
nie uwzględnieniem protestu. Krzysztof Warmuz, Jan Smyrak, Władysław Hujda, Marcin
Pająk (4 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie
z § 21 Regulaminu Rady.
Podczas głosowania nad protestem
11

Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby
parytet publicznych głosów
(mniej niż 50%)

7

Procenty
36,84

pozostałe sektory
(gospodarczy + społeczny)

12
63,16
Razem
19
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw
głosu posiadali partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.
Kalkulator głosów grup interesu
(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny
7
36,84
sektor gospodarczy
3
15,79
sektor społeczny
9
47,37
Razem
100,00
19
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna
interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

z

grup

W związku z powyższym Rada sporządziła pisemne stanowisko o braku podstaw do
zmiany podjętego rozstrzygnięcia, w którym zawarła uzasadnienie podjętej decyzji oraz
postanowiła przekazać całą dokumentację dotyczącą operacji nr LGD/I/4/2017 wraz
z protestem do Zarządu Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Zebrania przedstawił
zebranym projekt uchwały Nr III/9/17 Rady Stowarzyszenia „Podbabiogórze" z dnia
15 marca 2017 roku w sprawie: weryfikacji protestu złożonego przez Zakład Usług Leśnych
S.C. Jacek Trybała, Roman Trybała, Wojciech Trybała, Marek Zagórski (wniosek nr
LGD/I/4/2017) w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 z zakresu Liczba
operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Wobec braku uwag do projektu uchwały rozpoczęto głosowanie. Wyniki
głosowania za przyjęciem uchwały Nr III/9/17 są identyczne jak w przypadku głosowania
w sprawie nie uwzględnienia protestu złożonego przez Zakład Usług Leśnych S.C. Jacek
Trybała, Roman Trybała, Wojciech Trybała, Marek Zagórski. Załącznikiem nr 1 do uchwały
Nr III/9/17 jest stanowisko Rady w sprawie złożonego protestu.
10. Prezes Zarządu przedstawiła członkom Rady protest złożony przez Pana Andrzeja Kuś
Kopalnia Piaskowca Palcza (wniosek nr LGD/V/6/2017), który wpłynął do biura LGD w dniu
9 marca 2017 r. Członkowie Rady wnikliwie przeanalizowali treść złożonego protestu wraz
z podniesionymi zarzutami, zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny operacji dokonanej
w dniu 23 lutego 2017 r. oraz dokumentacją konkursową. Członkowie Rady postanowili nie
uwzględnić protestu. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie nie
uwzględnienia protestu złożonego przez Pana Andrzeja Kuś Kopalnia Piaskowca Palcza.
Wyniki głosowania:

12

Protest do wniosku nr: LGD/V/6/2017
Imię i nazwisko/ Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

Andrzej Kuś
Kopalnia
Piaskowca Palcza

Rozwój działalności Przedsiębiorstwa
"Andrzej Kuś Kopalnia Piaskowca Palcza"

Indywidualne oznaczenie

Lokalizacja

sprawy nadane przez LGD

operacji

LGD/V/6/2017

Gmina
Budzów

23 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 19 osób głosowało za
nie uwzględnieniem protestu. Jan Najdek (1 osoba) została automatycznie wyłączona
z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu Rady. Dariusz Waligórski,
Ryszard Czaicki i Paweł Sala (3 osoby) wstrzymali się od głosu.
Podczas głosowania nad protestem
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby
parytet publicznych głosów
(mniej niż 50%)

6

Procenty
31,58

pozostałe sektory
(gospodarczy + społeczny)

13
68,42
Razem
19
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw
głosu posiadali partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.
Kalkulator głosów grup interesu
(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny
6
31,58
sektor gospodarczy
5
26,32
sektor społeczny
8
42,11
Razem
100,00
19
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna
interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

z

grup

W związku z powyższym Rada sporządziła pisemne stanowisko o braku podstaw do
zmiany podjętego rozstrzygnięcia, w którym zawarła uzasadnienie podjętej decyzji oraz
postanowiła przekazać całą dokumentację dotyczącą operacji nr LGD/V/6/2017 wraz
z protestem do Zarządu Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Zebrania przedstawił
zebranym projekt uchwały Nr III/10/17 Rady Stowarzyszenia „Podbabiogórze" z dnia
15 marca 2017 roku w sprawie: weryfikacji protestu złożonego przez Pana Andrzeja Kuś
Kopalnia Piaskowca Palcza (wniosek nr LGD/V/6/2017) w ramach naboru wniosków
o przyznanie pomocy nr 5/2017 z zakresu Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wobec braku uwag do projektu uchwały rozpoczęto
głosowanie. Wyniki głosowania za przyjęciem uchwały Nr III/10/17 są identyczne jak
w przypadku głosowania w sprawie nie uwzględnienia protestu złożonego przez Pana
Andrzeja Kuś Kopalnia Piaskowca Palcza. Załącznikiem nr 1 do uchwały Nr III/10/17 jest
stanowisko Rady w sprawie złożonego protestu.
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11. Prezes Zarządu przedstawiła członkom Rady protest złożony przez Pana Wiesława
Borowy, WOODEN STORY Wiesław Borowy (wniosek nr LGD/V/19/2017), który
wpłynął do biura LGD w dniu 9 marca 2017 r. Członkowie Rady wnikliwie
przeanalizowali treść złożonego protestu wraz z podniesionymi zarzutami, zapoznali
się z wynikami pierwotnej oceny operacji dokonanej w dniu 23 lutego 2017 r. oraz
dokumentacją konkursową. Członkowie Rady postanowili nie uwzględnić protestu.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie nie uwzględnienia protestu
złożonego przez Pana Wiesława Borowy, WOODEN STORY Wiesław Borowy.
Wyniki głosowania:
Protest do wniosku nr: LGD/V/19/2017
Imię i nazwisko/
Nazwa
wnioskodawcy

WOODEN
STORY Wiesław
Borowy

Tytuł operacji

Indywidualne
oznaczenie sprawy
nadane przez
LGD

Lokalizacja
operacji

Rozwój przedsiębiorstwa Wooden Story poprzez
wdrożenie do produkcji eko-innowacyjnej
drewnianej lalki pokrytej impregnatem Wooden
Story Natural Finish

LGD/V/19/2017

Gmina
Maków
Podhalański

23 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 21 osób głosowało za
nie uwzględnieniem protestu. Paweł Strączek, Paweł Sala (2 osoby) zostały automatycznie
wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu Rady.
Podczas głosowania nad protestem
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby
parytet publicznych głosów
(mniej niż 50%)

7

Procenty
33,33

pozostałe sektory
(gospodarczy + społeczny)

14
66,67
Razem
21
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw
głosu posiadali partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.
Kalkulator głosów grup interesu
(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny
7
33,33
sektor gospodarczy
4
19,05
sektor społeczny
10
47,62
Razem
100,00
21
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna
interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

z

grup

W związku z powyższym Rada sporządziła pisemne stanowisko o braku podstaw do
zmiany podjętego rozstrzygnięcia, w którym zawarła uzasadnienie podjętej decyzji oraz
postanowiła przekazać całą dokumentację dotyczącą operacji nr LGD/V/19/2017 wraz
z protestem do Zarządu Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Zebrania przedstawił
zebranym projekt uchwały Nr III/11/17 Rady Stowarzyszenia „Podbabiogórze" z dnia
15 marca 2017 roku w sprawie: weryfikacji protestu złożonego przez Pana Wiesława Borowy,
WOODEN STORY Wiesław Borowy (wniosek nr LGD/V/19/2017) w ramach naboru
wniosków o przyznanie pomocy nr 5/2017 z zakresu Liczba operacji ukierunkowanych na
innowacje w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu
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Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wobec braku uwag do projektu uchwały
rozpoczęto głosowanie. Wyniki głosowania za przyjęciem uchwały Nr III/11/17 są identyczne
jak w przypadku głosowania w sprawie nie uwzględnienia protestu złożonego przez Pana
Wiesława Borowy, WOODEN STORY Wiesław Borowy. Załącznikiem nr 1 do uchwały Nr
III/11/17 jest stanowisko Rady w sprawie złożonego protestu.
12. Prezes Zarządu przedstawiła członkom Rady protest złożony przez Panią Ilonę Joannę
Krawczyk (wniosek nr LGD/V/17/2017), który wpłynął do biura LGD w dniu 10 marca 2017
r. Członkowie Rady wnikliwie przeanalizowali treść złożonego protestu wraz
z podniesionymi zarzutami, zapoznali się z wynikami pierwotnej oceny operacji dokonanej
w dniu 23 lutego 2017 r. oraz dokumentacją konkursową. Członkowie Rady postanowili nie
uwzględnić protestu. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie nie
uwzględnienia protestu złożonego przez Panią Ilonę Joannę Krawczyk. Wyniki głosowania:
Protest do wniosku nr: LGD/V/17/2017
Imię i nazwisko/ Nazwa
wnioskodawcy

Tytuł operacji

Ilona Joanna
Krawczyk

Wzrost atrakcyjności oferty turystycznorekreacyjnej Podbabiogórza przez stworzenie
mobilnej wypożyczalni rowerów i nart wraz z ofertą
pilotowania wycieczek rowerowych i szkoleń
narciarskich

Indywidualne
oznaczenie sprawy
nadane przez LGD

Lokalizacja
operacji

LGD/V/17/2017

Gmina
BystraSidzina

23 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 19 osób głosowało za
nie uwzględnieniem protestu. Stanisław Tempka, Zofia Hyciek, Mariusz Frankiewicz, Józefa
Błachut (4 osoby) zostały automatycznie wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem
zgodnie z § 21 Regulaminu Rady.
Podczas głosowania nad protestem
Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora
publicznego (mniej niż 50% głosu)
Osoby
parytet publicznych głosów
(mniej niż 50%)

7

Procenty
36,84

pozostałe sektory
(gospodarczy + społeczny)

12
63,16
Razem
19
100,00
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, co najmniej 50 % praw
głosu posiadali partnerzy niebędący instytucjami publicznymi.
Kalkulator głosów grup interesu
(żadna z grup więcej niż 49% głosu)
Osoby Procenty
sektor publiczny
7
36,84
sektor gospodarczy
3
15,79
sektor społeczny
9
47,37
Razem
100,00
19
Parytet podczas głosowania został zachowany, głosowanie jest ważne, żadna
interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu.

z

grup

W związku z powyższym Rada sporządziła pisemne stanowisko o braku podstaw do
zmiany podjętego rozstrzygnięcia, w którym zawarła uzasadnienie podjętej decyzji oraz
postanowiła przekazać całą dokumentację dotyczącą operacji nr LGD/V/17/2017 wraz
z protestem do Zarządu Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Zebrania przedstawił
zebranym projekt uchwały Nr III/12/17 Rady Stowarzyszenia „Podbabiogórze" z dnia
15 marca 2017 roku w sprawie: weryfikacji protestu złożonego przez Panią Ilonę Joannę
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Krawczyk (wniosek nr LGD/V/17/2017) w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr
5/2017 z zakresu Liczba operacji ukierunkowanych na innowację w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Wobec braku uwag do projektu uchwały rozpoczęto głosowanie. Wyniki
głosowania za przyjęciem uchwały Nr III/12/17 są identyczne jak w przypadku głosowania
w sprawie nie uwzględnienia protestu złożonego przez Panią Ilonę Joannę Krawczyk.
Załącznikiem nr 1 do uchwały Nr III/12/17 jest stanowisko Rady w sprawie złożonego
protestu.
Następnie zostały przygotowane zawiadomienia dla Wnioskodawców o wynikach weryfikacji
złożonych protestów.
Nie zgłoszono żadnych wniosków i zapytań.
Na tym zebranie zakończono.

Sekretarz Rady:

Przewodniczący Rady:

Załączniki:
1. Lista obecności.
2. Uchwały Rady Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” z dnia 15.03.2017r.
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