
  

 

 

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

 

Myślenice, 28.12.2018 r. 

 

PROTOKÓŁ Z I POSIEDZENIA RADY 

STOWARZYSZENIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ” 

KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 28.12.2018 r. 

 

1. Posiedzenie Rady decyzyjnej odbyło się w Biurze LGD w Myślenicach, ul. Słowackiego 

28 o godzinie 16
30

.  

 

2. Posiedzenie Rady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Artur Grabczyk. 

 

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

Rady oraz pracowników biura, którzy byli obecni na Sali. 

 

4. Następnie, na podstawie podpisanej listy obecności (załącznik nr 1) podał liczbę obecnych 

Członków Rady, która wynosiła 8 osób. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził 

wymagane quorum celem prawomocności obrad. 

 

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

jest potwierdzone na liście obecności: 

 

1) Artur Grabczyk Przewodniczący Rady – sektor publiczny 

2) Jarosław Szlachetka 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) Piotr Golonka Członek Rady – sektor gospodarczy 

7) Zofia Kurowska Członek Rady – sektor społeczny 

8) Józef Tomal Członek Rady– sektor społeczny  

 

6. Nowi członkowie Rady złożyli deklarację bezstronności i poufności dotyczącą naborów 

2/2017 oraz 4/2017. 

 



7. Członkowie Rady zostali pouczeni o obowiązku uzupełnienia ewentualnych zmian w 

rejestrze interesów. Wszyscy oświadczyli, iż ich rejestr na dzień bieżącego posiedzenia 

jest aktualny. 

 

8. Biorąc pod uwagę, iż w posiedzeniu spośród obecnych członków na sali 50%  

reprezentuje sektor gospodarczy Rada postanowiła wyłączyć jednego członka z sektora 

gospodarczego. Na złożony wniosek Józefa Burkata, aby to On został wyłączony -  Rada 

jednogłośnie postanowiła wyłączyć Go z obrad – 8 głosów Za. 

 

9. Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek posiedzenia; 

 

1). Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu realizacji 

wniosku nr 4/2017/5 realizowanego przez OSP Bęczarka. 

  

2). Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu realizacji 

wniosku nr 4/2017/6 Parafii św. Anny w Jasienicy. 

 

3). Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu realizacji 

wniosku nr 2/2017/7 realizowanego w miejscowości Krzyszkowice. 

  

4). Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę 

umiejscowienia budynku realizowanego w ramach wnioski 2/2017/9 w miejscowości 

Bęczarka. 

 

5). Informacja o realizacji wniosków w poszczególnych  naborach przedstawiona 

przez Prezesa zarządu LGD. 

 

6). Wolne wnioski. 

 

7). Zakończenie posiedzenia. 

 

10. Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian w 

porządku obrad. Uwag żadnych nie zgłoszono.  

  

11. Porządek posiedzenia został poddany pod głosowanie, który przyjęto jednogłośnie-7 Za. 

 

12. Przebieg posiedzenia; 

Ad.1. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu realizacji 

wniosku nr 4/2017/5 realizowanego przez OSP Bęczarka. Po wnikliwej dyskusji Rada 

jednogłośnie (7 – Za) podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu złożenia 

wniosku o płatność do dnia 30.04.2019r.– uchwała nr 2/2/2018/16/4/2017 dotycząca naboru 



nr 4/2017. 

 

Ad.2. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu realizacji 

wniosku nr 4/2017/4 realizowanego przez Parafię św. Anny w Jasienicy. Po wnikliwej 

dyskusji Rada jednogłośnie (7 – Za) podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na wydłużenie 

terminu złożenia wniosku o płatność do dnia 30.04.2019r. – uchwała nr 3/2/2018/17/4/2017 

dotycząca naboru nr 4/2017. 

 

Ad.3. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu realizacji 

wniosku nr 2/2017/7 realizowanego w miejscowości Krzyszkowice. Po wnikliwej dyskusji 

Rada jednogłośnie (7 – Za) podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu 

złożenia wniosku o płatność do dnia 31.12.2019r. – uchwała nr 4/2/2018/30/2/2017 dotycząca 

naboru nr 2/2017. 

 

Ad.4.  Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie o wyrażenie zgody na zmianę 

umiejscowienia budynku realizowanego w ramach wniosku 2/2017/9 w miejscowości 

Bęczarka. Po wnikliwej analizie i dyskusji Rada postanowiła jednogłośnie wyrazić zgodę na 

zmianę ustawienia budynku na tej samej działce w dogodniejszym jego ustawieniu. Zwrócono 

uwagę, iż przesunięcie budynku podyktowane jest dużym spadkiem terenu zaś jego zmiana 

usytuowania pozwoli na lepsze usytuowanie i wykorzystywanie budynku. Zmiana 

usytuowania budynku nie wpłynie na zakres operacji, który pozostanie bez zmian,  nie zmieni 

ilości przyznanych punktów w kryteriach oceny, a zrealizowane zadania po zmianie osiągnie 

zakładany we wniosku cel.  Wobec powyższego Rada jednogłośnie (7-Za) wyraziła zgodę na 

zmianę usytuowania budynku na tej samej działce – uchwała nr 5/2/2018/30/2/2017 

dotycząca naboru 2/2017. 

 

Ad.5. Prezes Zarządu przedstawił informacje o realizacji wniosków w poszczególnych  

naborach, oraz o ich zaawansowaniu. Omówił kwestie związane z realizacją projektów 

grantowych. Przedstawił informację na temat realnych możliwości podpisania umów na ich 

realizację z UMWM. Przedstawił również propozycje ogłaszania kolejnych naborów w 

poszczególnych latach tak, aby LSR była zrealizowana w stu procentach. 

 

Ad.6. Wolne wnioski - brak 

 

Ad.7. Po zakończonych obradach Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady. 

 

 

 

 

        Sekretarz Rady               Przewodniczący Rady 


