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

 

 

Sucha Beskidzka, dnia 25.04.2017 r. 

 

 

PROTOKÓŁ IV/2017 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” 

z dnia 25.04.2017r. 

 

 

W dniu 25.04.2017 r. odbyło się IV Zebranie Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 

Działania „Podbabiogórze”. W zebraniu udział wzięło 25 osób wg załączonej listy obecności 

Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze".  

Kalkulator głosów grup interesu 

  Osoby Procenty 

sektor publiczny 7 28,00 

sektor gospodarczy 6 24,00 

sektor społeczny 12 48,00 
LICZBA OBECNYCH NA 

POSIEDZENIU 25 100,00 

   Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora 

publicznego (mniej niż 50% głosu) 

  Osoby Procenty 

parytet publicznych 

głosów (mniej niż 50%) 7 28,00 

pozostałe sektory 

(gospodarczy +społeczny) 18 72,00 
LICZBA OBECNYCH NA 

POSIEDZENIU 25 100,00 

 

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 pracownik Biura Zarządu tj. Pani Renata Burdyl Dyrektor Biura 

Zarządu. 

Na członków Komisji skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby: Panią Małgorzatę 

Oleksę, Panią Zofię Hyciek, Panią Krystynę Szczepaniak, „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. Przedstawienie pism Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie 

wyjaśnień do dokumentacji konkursowej dotyczącej wyboru operacji do finansowania                    

w ramach złożonych naborów tj.: 
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a) Konkursu nr 1/2017 - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa.  

b) Konkursu nr 2/2017 - Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  

c) Konkursu nr 3/2017 - Liczba inwestycji ogólnodostępnych i niekomercyjnych związanych                

z kultywowaniem tradycji i upowszechnieniem rekreacji i sportu.   

d) Konkursu nr 4/2017 - Liczba nowych  lub zmodernizowanych, ogólnodostępnych                        

i niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.   

e) Konkursu nr 5/2017 - Liczba  operacji ukierunkowanych na innowacje.  

5. Przygotowanie stosownych wyjaśnień w zakresach wskazanych w pismach Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wymienionych w punkcie 4 niniejszego 

zaproszenia. 

6. Podjęcie Uchwał związanych z wyjaśnieniami do dokumentacji konkursowej w ramach 

naborów:  

a) Konkurs nr 1/2017 - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa.  

b) Konkurs nr 2/2017 - Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  

c) Konkurs nr 3/2017 - Liczba inwestycji ogólnodostępnych i niekomercyjnych związanych                

z kultywowaniem tradycji i upowszechnieniem rekreacji i sportu.   

d) Konkurs nr 4/2017 - Liczba nowych  lub zmodernizowanych, ogólnodostępnych                        

i niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.   

e) Konkurs nr 5/2017 - Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje.  

7. Przedstawienie stanowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego                        

w sprawie złożonych protestów. 

8. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

Przyjęto jednogłośnie porządek obrad. 

 

Ad.4 Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie pism Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego w sprawie wyjaśnień do dokumentacji konkursowej dotyczącej 

wyboru operacji do finansowania w ramach złożonych naborów tj.: 

a) Konkursu nr 1/2017 - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa.  

b) Konkursu nr 2/2017 - Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  

c) Konkursu nr 3/2017 - Liczba inwestycji ogólnodostępnych i niekomercyjnych związanych                

z kultywowaniem tradycji i upowszechnieniem rekreacji i sportu.   

d) Konkursu nr 4/2017 - Liczba nowych  lub zmodernizowanych, ogólnodostępnych                        

i niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.   

e) Konkursu nr 5/2017 - Liczba  operacji ukierunkowanych na innowacje.  

W/w pisma przeczytał Przewodniczący Rady. 

 

Ad.5. Następnie Rada przygotowała stosowne wyjaśnienia w zakresach wskazanych                     

w pismach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dla naborów nr od 

1/2017 do nr 5/2017  

 

Ad. 6. Kolejnym punktem zebrania było podjęcie Uchwał związanych z wyjaśnieniami do 

dokumentacji konkursowej w ramach naborów:  

a) Konkurs nr 1/2017 - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa.  

b) Konkurs nr 2/2017 - Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa.  

c) Konkurs nr 3/2017 - Liczba inwestycji ogólnodostępnych i niekomercyjnych związanych                

z kultywowaniem tradycji i upowszechnieniem rekreacji i sportu.   
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d) Konkurs nr 4/2017 - Liczba nowych  lub zmodernizowanych, ogólnodostępnych                        

i niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.   

e) Konkurs nr 5/2017 - Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje.  

 

 

Ad.7 Pani Prezes Danuta Kawa przedstawiła stanowiska Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Małopolskiego w sprawie złożonych protestów do naborów nr od 1/2017 do nr 

5/2017.  

11 protestów  - UMWM uznał ocenę Rady za dokonaną w sposób prawidłowy, a tym samym 

przedmiotowe protesty nie zostały uwzględnione. UMWM podtrzymał stanowisko Rady 

Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”.  

1 protest Wnioskodawcy Pani Lidii Marii Olesińskiej - Dolech, nr LGD/I/2/2017 (nabór nr 1         

z zakresu rozwoju działalności gospodarczej) – UMWM rozpatrzył pozytywnie i przekazał 

sprawę w celu ponownej ocenie wniosku przez Radę w ramach kryterium Wzmocnienie 

sektora turystycznego.   

Rada ponownie oceniła kryterium Wzmocnienie sektora turystycznego i uwzględniła 

stanowisko UMWM przyznając 5 punktów. Ponadto Rada podjęła Uchwałę w sprawie 

wyboru i ustalenia kwoty pomocy operacji realizowanej przez podmiot inny niż LGD w 

ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD 

„Podbabiogórze” na lata 2014-2020. (w niniejszej uchwale jest mowa, że Rada wybiera 

projekt i mieści się on w budżecie naboru). Następnie Rada sporządziła listę techniczną oraz 

pismo do UMWM i Wnioskodawcy. 

Ponowna ocena wniosku nr LGD/I/2/2017 parytety podczas oceny oraz podjęcia 

Uchwały: 

 

Imię i nazwisko/ 

Nazwa 

wnioskodawcy 
Tytuł operacji 

Indywidualne 

oznaczenie 

sprawy nadane 

przez LGD 

Lokalizacja 

operacji 

Lidia Olesińska-

Dolech Pracownia 

Cacane 

Patchworki 

Powiększenie powierzchni Pracowni Cacane 

Patchworki i stworzenie miejsc parkingowych 

celem podniesienia standardu usług 

LGD/I/2/2017 Gmina 

Zawoja 

 

25 Członków Rady było uprawnionych do głosowania, z czego 19 osób głosowało za 

przyznaniem 5 punktów w ramach kryterium Wzmocnienie sektora turystycznego. Krzysztof 

Warmuz, Jan Smyrak, Władysław Hujda, Marcin Pająk  (4 osoby) zostały automatycznie 

wyłączone z głosowania nad w/w wnioskiem zgodnie z § 21 Regulaminu Rady. 2 osoby 

(Zofia Hyciek – sektor społeczny, Krystyna Szczepaniak – sektor społeczny) zostały 

wyłączone aby zachować parytety zgodnie z § 21 ust. 5 Regulaminu Rady. 

 

Podczas głosowania nad protestem  

Kalkulator obecności na posiedzeniu sektora 

publicznego (mniej niż 50% głosu) 

    Osoby Procenty 

parytet publicznych głosów 

(mniej niż 50%) 6 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. 
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