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

Myślenice, 10.03.2021 r.

PROTOKÓŁ Z XXII POSIEDZENIA RADY
STOWARZYSZENIA LGD „MIĘDZY DALINEM I GOŚCIBIĄ”
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 10.03.2021 r.

1. Posiedzenie Rady decyzyjnej odbyło się w Biurze LGD w Myślenicach, ul. Słowackiego
28 o godzinie 1800.
2. Wszyscy Członkowie Rady złożyli deklaracje bezstronności i poufności odnoszące się do
naborów 1/2021, 2/2021.
3. Posiedzenie Rady otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Artur Grabczyk.
4. Przewodniczący Rady na wstępie powitał obecnych Członków Rady oraz pracowników
biura obecnych na sali. Poprosił wszystkich uczestników posiedzenia o zachowanie
najwyższej ostrożności i warunków bezpieczeństwa ze względu na pandemię COWID 19.
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- sektor publiczny
3) Joanna Panuś Sekretarz Rady – sektor gospodarczy
4) Zofia Kurowska- sektor społeczny
5) Józef Burkat Członek Rady – sektor gospodarczy
6) Piotr Golonka Członek Rady – sektor gospodarczy
7) Józef Tomal Członek Rady– sektor społeczny
8) Maciej Ostrowski- sektor społeczny
6. Następnie, na podstawie podpisanej listy obecności (załącznik nr 1) podał liczbę obecnych
Członków Rady na posiedzeniu, która wynosiła 8 osób. Wobec powyższego
Przewodniczący stwierdził wymagane quorum celem prawomocności obrad. Na Sali
znajdowali się przedstawiciele wszystkich sektorów. Stwierdzono również iż grupa
interesu – władza publiczna ma 50% w tym posiedzeniu dlatego na wniosek Macieja
Ostrowskiego został On wyłączony z przebiegu posiedzenia. Wyłączenie z przebiegu
posiedzenia Macieja Ostrowskiego przyjęto jednogłośnie. Po wyłączeniu Macieja
Ostrowskiego grupa interesu władza publiczna i każda inna liczyła poniżej 49%.
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7. Przewodniczący Rady zaproponował następujący porządek posiedzenia;
1) Przeprowadzenie szkolenia dla członków Rady decyzyjnej przez kierownika biura.
2) Zgłaszanie ewentualnych zmian w rejestrze interesów Członków Rady.
3) Omówienie operacji objętych wnioskami, które zostały złożone w ramach naborów
1/2021, 2/2021.
4) Przeanalizowanie złożonej dokumentacji i podjęcie decyzji w sprawie wezwania do
uzupełnień Wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach
naborów 1/2021.
5) Wolne wnioski.
6) Zakończenie posiedzenia.
8.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag, czy też propozycji
zmian w porządku obrad. Uwag ani propozycji nie zgłoszono.

9.

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

10. Przebieg posiedzenia:
Ad 1.
Kierownik biura przeprowadził szkolenie dla członków Rady decyzyjnej z zakresu oceny i
wyboru operacji realizowanych w ramach LSR LGD „MDiG”.
Ad 2.
Przewodniczący Rady zwrócił się do obecnych na posiedzeniu Członków Rady z pytaniem,
czy zaistniały okoliczności, które miałyby wpływ na zmianę w zadeklarowanym rejestrze
interesów. Członkowie Rady obecni na posiedzeniu nie wnieśli zmian w rejestrze interesów.
Ad 3.
Na próbę Przewodniczącego Rady kierownik biura przedstawił informację na temat
złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach przeprowadzonych naborów.
Wyczerpująco poinformował o przebiegu naborów i ich efektach.
Ad. 4.
Po przeanalizowaniu złożonej dokumentacji i stwierdzeniu braków w poszczególnych
wnioskach Rada podjęła decyzję o wezwaniu do uzupełnienia wniosków przez
Wnioskodawców , którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru 1/2021.
Uchwałę nr 1/2021 Rady Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” z dnia
10.03.2021r. w sprawie: przyjęcia listy wniosków wraz z zakresem do dokonania uzupełnień.
Uchwałę przyjęto:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCYCH -
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W trakcie dyskusji Rada decyzyjna LGD „MDiG” postanowiła zobowiązać Zarząd LGD do
wzywania poszczególnych Wnioskodawców celem dokonania uzupełnień zgodnie z
przyjętym zestawieniem uzupełnień.
Uchwałę nr 2/2021 Rady Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” z dnia
10.03.2021r. w sprawie: upoważnienia Zarządu LGD do wzywania Wnioskodawców do
uzupełnień poddano pod głosowanie:
Uchwałę przyjęto:

ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCYCH -
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Zestawienie wniosków z zakresami uzupełnień znajduje się w załączniku nr 2 do protokołu.
Ad. 5.
Na wniosek Przewodniczącego Rady ustalono termin kolejnych posiedzeń na 07.04.2021r.
oraz 12.04.2021r.
W czasie posiedzenia Rady żaden z obecnych jej członków nie opuszczał Sali posiedzeń.

Ad. 6.
Po zakończonych obradach Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady.

…,,,,
Podpis sekretarza posiedzenia

……………………………………
Podpis Przewodniczącego Rady
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