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Rada Stowarzyszenia LGD Perły Beskidu Sądeckiego 

 
PROTOKÓŁ 

Z XLII POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ 
LGD PERŁY BESKIDU SĄDECKIEGO 

W DNIU 02.06.2021 r. 
 

W XLII posiedzeniu Rady Programowej w dniu 2 czerwca 2021 r. zgodnie z listą obecności, 
stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, udział wzięło 8 członków Rady. 

 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia 

Powitanie zebranych przez Przewodniczącego Rady pana Andrzeja Puchalskiego, który zwołał 
posiedzenie Rady zgodnie z §22 Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD Perły Beskidu 
Sądeckiego. Posiedzenia Rady zostało otwarte, Przewodniczący Rady podał liczbę obecnych 
na posiedzeniu członków Rady zgodnie z podpisaną listą obecności. Przewodniczący stwierdził 
prawomocność posiedzenia (quorum) – zgodnie z § 26 ust. 1 Regulaminu Rady Programowej 
Stowarzyszenia LGD Perły Beskidu Sądeckiego prawomocność posiedzenia i podejmowanych 
przez Radę decyzji wymaga obecności co najmniej połowy składu Rady. Przewodniczący 
ustalił, że zagwarantowane jest także przedstawicielstwo każdego sektora (zgodnie z listą 
obecności) : 
- publicznego (2 osoby tj. 25,00 %); 
- społecznego (1 osoba tj. 12,50 %-organizacje , 3 osoby, tj. 37,50 %-mieszkańcy); 
- gospodarczego (2 osoby tj. 25,00 %). 
Została wyodrębniona grupa interesów władz publicznych, do której przynależało 3 członków 
Rady obecnych na Posiedzeniu (2 z sektora publicznego oraz 1 reprezentujący sektor 
społeczny – Marian Dobosz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kosarzyskach). 
W posiedzeniu uczestniczył także pracownik Biura, jako pomoc techniczna dla członków Rady 
- Artur Ziółko – specjalista ds. wdrażania LSR. 
W związku z powyższym przewodniczący Rady stwierdził, iż wymagane parytety określone w 
Regulaminie Rady zostały zachowane i zaproponował przejście do kolejnego punktu 
posiedzenia. 

 
2. Przedstawienie porządku posiedzenia 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 
2. Przedstawienie porządku posiedzenia Rady. 
3. Wstępna ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poszczególnych 

naborów: 2/2021, 3/2021, 4/2020, 5/2020, 8/2020.  
4. Wolne głosy, wnioski. 
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Porządek posiedzenia został poddany pod głosowanie i jednogłośnie przyjęty. 
 

 Członkowie Rady złożyli Deklarację poufności i Deklarację bezstronności. Z obecnych na 
posiedzeniu członków Rady nikt się nie wykluczył z oceny wniosków. Deklaracje Poufności i 
Bezstronności zostały popisane przez członków Rady z datą posiedzenia, tj. 02.06.2021 r. 
Przewodniczący Rady zapytał obecnych członków Rady czy nie uległy zmianie dane zawarte 
w Rejestrze interesów. Nikt nie zgłosił żadnych zmian. Przewodniczący po zapoznaniu się ze 
listą obecności, rejestrem interesów oraz złożonymi deklaracjami poufności i bezstronności 
stwierdził, iż wymagane parytety określone w Regulaminie Rady zostały zachowane i 
zaproponował przejście do kolejnego punktu posiedzenia. 
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3. Wstępna ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach 

poszczególnych naborów: 2/2021, 4/2021, 6/2021, 7/2021 i 8/2021. 

Członkowie Rady Programowej po merytorycznym zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami 
wraz z załącznikami na podstawie wstępnej oceny zgodności z PROW i LSR, działając zgodnie 
z pkt. III, ppk. 13 Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż 
LGD, zgodnie stwierdzili, że wnioskodawców następujących operacji: 

NABÓR 8/2021– na rozwijanie działalności gospodarczej: 

 8/2021/3 – złożonego przez Renatę Barnach Firma Handlowo-Usługowa 
„RENBAR” 

 8/2021/4 – złożonego przez Tomasz Szajnicki INVEST Tom 

 8/2021/6 – złożonego przez Karolina Sokołowska BIURO PROJEKTÓW 

 

należy wezwać do złożenia stosownych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia 
oceny zgodności operacji z LSR, warunkami PROW oraz oceny według lokalnych 
kryteriów wyboru. 

Rada Programowa wystosowała oficjalne pisma wzywające Wnioskodawców do złożenia 
stosownych wyjaśnień/dokumentów uzupełniających w terminie 7 dni od dnia skutecznego 

doręczenia wezwania do Wnioskodawcy (przesłane drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru). 

W związku z koniecznością wezwania wnioskodawców do złożenia uzupełnień, członkowie 
Rady ustalili, że merytoryczna ocena złożonych wniosków, wybór operacji, ustalenie kwot 
wsparcia i przyjęcie stosownych uchwał Rady, zostanie dokonana na kolejnym posiedzeniu, 
które odbędzie się w terminie umożliwiającym zachowanie 7-dniowego terminu 
przeznaczonego dla wnioskodawców wezwanych do złożenia uzupełnień, na złożenie 
przedmiotowych wyjaśnień do biura LGD. 

 
4. Wolne głosy, wnioski. 

Brak wolnych głosów, wniosków. 
 

5. Zamknięcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady. 

Wobec wyczerpania przedmiotu posiedzenia, Przewodniczący Rady podziękował 
zgromadzonym  za uczestnictwo i ogłosił zamkniecie posiedzenia.  

 
 
 

……………………………………………      ……………………………………………… 
Przewodniczący Rady                     Sekretarz Rady/Członek Rady 

 
 

 
 
 
Załączniki do protokołu: 
 

1. Lista obecności 


