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

 

Osieczany, 09.10.2017r. 

 

PROTOKÓŁ Z VII POSIEDZENIA RADY 

STOWARZYSZENIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” 

KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 09.10.2017 r. 

 

1. W posiedzeniu Rady LGD „MDiG” w dniu 09.10.2017r. zgodnie z listą obecności, 

stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, udział wzięło 9 członków Rady. Posiedzenie 

odbyło się w sali konferencyjnej Firmy ELHURT PLUS (Osieczany 585) o godzinie 13
30

.  

 

2. Posiedzenie Rady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Piotr Pułka. 

 

3. Przed otwarciem posiedzenia Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na 

liście obecności. 

 

4. Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie, a następnie powitał obecnych Członków 

Rady oraz pracowników biura, którzy byli obecni na Sali. 

 

5. Następnie, na podstawie listy obecności, podał liczbę obecnych Członków Rady, która 

wynosiła 9 osób. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził wymagane quorum 

celem prawomocności obrad. 

 

6. W chwili otwarcia posiedzenia Rady na Sali obecni byli następujący Członkowie Rady co 

jest potwierdzone na liście obecności: 

 

1) Piotr Pułka Przewodniczący Rady – sektor publiczny 

2) Maciej Ostrowski Wiceprzewodniczący Rady – sektor publiczny 

3) Joanna Panuś Sekretarz Rady – sektor gospodarczy 

4) Stanisław Biernat Członek Rady – sektor gospodarczy 

5) Józef Burkat Członek Rady – sektor gospodarczy 

6) Artur Góralik Członek Rady – sektor społeczny  

7) Piotr Golonka Członek Rady – sektor gospodarczy 

8) Zofia Kurowska Członek Rady – sektor społeczny 

9) Józef Tomal Członek Rady– sektor społeczny 
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7. Przewodniczący Rady przypomniał członkom Rady o obowiązujących w ramach naboru 

2/2017 deklaracjach bezstronności i poufności i ponownie zwrócił się z pytaniem 

dotyczącym posiadania przez nich wiedzy co do występowania okoliczności, które 

mogłyby budzić wątpliwości, co do zachowania bezstronności któregokolwiek Członka 

Rady.  Nie zgłoszono żadnych uwag. Nikt z członków Rady nie wniósł zmian w rejestrze 

interesów.  

 

8. Przewodniczący Rady stwierdził, że są zachowane  parytety, o których mowa w § 33 ust. 

1, 2 i 3 Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD „MDiG”.  

 

9. Ilekroć którykolwiek z Członków Rady opuszczał posiedzenie, zostało to odnotowane  

w dalszej części Protokołu. 

 

10. Przewodniczący Rady zaproponował następujący  porządek posiedzenia; 

 

1) Otwarcie obrad. 

2) Omówienie i ustalenie prawomocności obrad Rady LGD.  

3) Przedstawienie porządku obrad. 

4) Omówienie i poprawa oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej przekazanej 

dokumentacji po ponownej ocenie przez Radę LGD „MDiG” po uwzględnieniu 

protestu przez ZWM. 

5) Podjęcie uchwały. 

6) Wolne wnioski. 

7) Zakończenie posiedzenia. 

 

11. Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian  

w porządku obrad. Uwag żadnych nie zgłoszono.  

  

12. Porządek posiedzenia został poddany pod głosowanie, który przyjęto jednogłośnie. 

 

13. Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 4. 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kazimierz Dąbrowski wraz z Przewodniczącym Rady LGD 

przedstawili Członkom Rady pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego dotyczące oczywistych omyłek pisarskich oraz wymogu złożenia wyjaśnień 

dotyczących dokumentacji po ponownej ocenie przez Radę LGD „MDiG” po uwzględnieniu 

protestu przez ZWM. Rada LGD zapoznała się z poszczególnymi punktami pisma, po czym 

wspólnie wypracowała stosowne wyjaśnienie.  
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Ad.5. 

W związku z pojawieniem się oczywistej omyłki w Uchwale nr 25/2/2017 z dnia 14.09.2017r. 

w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach LSR w ramach poddziałania 

,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 po 

uwzględnieniu protestu przez Zarząd Województwa, Rada LGD podjęła stosowną uchwałę 

dotyczącą jej sprostowania.  

 

 Uchwała nr 29/2/2017 Rady Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią”  

z dnia 09.10.2017r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale 

nr 25/2/2017 z dnia 14.09.2017r. w sprawie wyboru operacji do finansowania w 

ramach LSR w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 po uwzględnieniu protestu przez 

Zarząd Województwa. 

Uchwałę przyjęto:     ZA  -    9 

    PRZECIW -    0 

    WSTRZYMUJĄCYCH  - 0 

 

Ad. 6. 

Wolne wnioski – brak. 

 

Ad. 7. 

Po zakończonych obradach Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………                     …………………………………… 

(Podpis Sekretarza posiedzenia)     (Podpis Przewodniczącego Rady) 

 

 

 

 


