
 

 

PROTOKÓŁ  

(Posiedzenie Rady nr II/2022) 

 

Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa, które odbyło się w dniu 

05.04.2022 r. w Sieprawiu. 

 

 

Ustalono porządek obrad: 

 

1. Otwarcie obrad. 

2. Sprawdzenie quorum. 

3. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

4. Głosownie nad porządkiem posiedzenia. 

5. Sprawdzenie i podpisanie stosownych oświadczeń i deklaracji. 

6. Przygotowanie stosownej dokumentacji w ramach uzupełnień dotyczących oceny wniosków z naboru 1/2022.  

7. Wolne głosy, wnioski i zapytania. 

8. Zamknięcie obrad. 

 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1. Otwarcie obrad 

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady, Pan Marian Cieślik. Powitał wszystkich uczestników i przypomniał,  

iż przedmiotem posiedzenia jest przygotowanie wyjaśnień do przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego dokumentacji 

dotyczącej wyboru operacji do finansowania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, dotyczącej naboru 

1/2022. 

 

Ad. 2. Sprawdzenie quorum 

 

Ustalono quorum – obecnych było 11 członków Rady. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Ad. 3. Przedstawienie porządku posiedzenia 

 

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia i zapytał, czy członkowie Rady chcą zaproponować zmiany lub 

wprowadzić uzupełnienia. Nikt nie zgłosił uwag co do porządku obrad. 

 

Ad. 4. Głosownie nad porządkiem posiedzenia 

 

Porządek posiedzenia został poddany pod głosowanie i jednomyślnie przyjęty przez członków Rady. 

 

Ad. 5. Sprawdzenie i podpisanie stosownych oświadczeń i deklaracji 

 

Każdy z członków Rady otrzymał do wypełnienia Deklaracje o bezstronności i poufności, które  

zostały podpisane i przekazane Przewodniczącemu. Przewodniczący poinformował, że członkowie Rady, dokonując 

weryfikacji dokumentacji dotyczącej wyboru operacji do finansowania w ramach naboru 1/2022, mają do czynienia  

z danymi wnioskodawców. W podpisanej deklaracji Członkowie Rady zobowiązali się do poinformowania 

Przewodniczącego Rady o zaistnieniu okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do ich bezstronności, 

dotyczących przygotowywanych wyjaśnień.  

 



 

 

 

Ad. 6. Przygotowanie stosownej dokumentacji w ramach uzupełnień dotyczących oceny wniosków z naboru 1/2022.  

Członkowie Rady zapoznali się z treścią pisma otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,  

dotyczącego naboru nr 1/2022, zawierającego braki/oczywiste omyłki/wymagającego złożenia wyjaśnień. 

 

Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.: 

• Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. 

• Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. 

• Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. 

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady. Z obecnych 11 członków Rady, Sektor publiczny stanowi 

27,27 % składu Rady, sektor społeczny 9,10 %, sektor gospodarczy 27,27 % oraz mieszkańcy 36,36 %. 

 

Rada poddała analizie i weryfikacji przedłożoną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 

dokumentację, dotyczącą wyboru operacji do finansowania i przygotowała stosowne wyjaśnienia w następującym 

zakresie: 

 

Sprostowano zapisy, korygujące oczywiste omyłki w przyjętej liście operacji i liście operacji zgodnych z LSR na 

podstawie uchwały nr I/02/22 z dn. 16.03.2022 r., dotyczącej ustalonej kwoty wsparcia dla następujących wniosków:  

nr 1/1/2022 złożonego przez Gminę Dobczyce, nr 4/1/2022 złożonego przez Gminę Raciechowice, nr 3/1/2022 

złożonego przez Gminę Siepraw oraz nr 2/1/2022 złożonego przez Gminę Wiśniowa. Sprostowano także zapisy  

w podjętych w dniu 16.03.2022 r. uchwałach nr I/03/22, I/04/22, I/05/22 i I/06/22, dotyczących kwoty udzielonego 

wsparcia. 

 

Podjęto następujące uchwały: 

 

1) Uchwałę nr II/01/22 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 05.04.2022 r. 

w sprawie: sprostowania zapisów w przyjętej liście operacji i liście operacji zgodnych z LSR na podstawie 

uchwały nr I/02/22 z dn. 16.03.2022 r. (załącznik nr 2 do protokołu) 

W przeprowadzonym głosowaniu oddano: 

• 11 głosów ZA 

• 0 głosów PRZECIW  

• 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 

 

2) Uchwałę nr II/02/22 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 05.04.2022 r. 

w sprawie: sprostowania zapisów w przyjętej uchwale nr I/03/22 z dnia 16.03.2022 w sprawie wyboru operacji 

do finansowania w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-

2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa (załącznik nr 3 do protokołu) 

W przeprowadzonym głosowaniu oddano: 

• 11 głosów ZA 

• 0 głosów PRZECIW  

• 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 

 

Na podstawie przyjętej uchwały za poprawną kwotę udzielonego wsparcia uznano kwotę 91 478,00 zł. 

 

3) Uchwałę nr II/03/22 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 05.04.2022 r. 

w sprawie: sprostowania zapisów w przyjętej uchwale nr I/04/22 z dnia 16.03.2022 w sprawie wyboru operacji 

do finansowania w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-

2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa (załącznik nr 4 do protokołu) 



 

 

Pani Danuta Grzesik, zgodnie ze złożoną deklaracją bezstronności i poufności, wycofała się z głosowania nad uchwałą 

dotyczącą wniosku złożonego przez Gminę Raciechowice. Zatem na sali obecnych było 10 osób. Na czas głosowania 

opuściła posiedzenie.  

Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.: 

• Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. 

• Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. 

• Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. 

Stwierdził, że grupa interesów – „społeczny – kultura” posiadała więcej niż 49% praw głosu. By wszystkie wymagane 

zasady były zachowane Pan Tadeusz Pitala wycofał się z głosowania nad uchwałą i opuścił posiedzenie na czas 

głosowania. Na sali obecnych było 9 osób.   

Przewodniczący stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady. Sektor publiczny stanowi 22,22 % składu 

Rady, sektor społeczny 11,12 %, sektor gospodarczy 33,33 % oraz mieszkańcy 33,33 %. 

 

W przeprowadzonym głosowaniu oddano: 

• 9 głosów ZA 

• 0 głosów PRZECIW  

• 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 

 

Na podstawie przyjętej uchwały za poprawną kwotę udzielonego wsparcia uznano kwotę 246 088,00 zł. 

 

Na salę powrócili pani Danuta Grzesik oraz pan Tadeusz Pitala.  Zatem obecnych na sali było 11 osób. 

Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.: 

• Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. 

• Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. 

• Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. 

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady. Z obecnych 11 członków Rady Sektor publiczny stanowi  

27,27 %, sektor społeczny 9,10 %, sektor gospodarczy 27,27 % oraz mieszkańcy 36,36 %. 

 

4) Uchwałę nr II/04/22 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 05.04.2022 r. 

w sprawie: sprostowania zapisów w przyjętej uchwale nr I/05/22 z dnia 16.03.2022 w sprawie wyboru operacji 

do finansowania w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-

2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa (załącznik nr 5 do protokołu) 

Pan Tadeusz Pitala, zgodnie ze złożoną deklaracją bezstronności i poufności, wycofał się z głosowania nad uchwałą 

dotyczącą wniosku złożonego przez Gminę Siepraw. Na czas głosowania opuściła posiedzenie. Na czas głosowania  

i omawiania wniosku opuścił posiedzenie. Zatem na sali obecnych było 10 osób. 

Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.: 

• Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. 

• Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. 

• Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. 

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady.  

Sektor publiczny stanowi 20,00 % składu Rady, sektor społeczny 10,00 %, sektor gospodarczy 30,00 % oraz mieszkańcy       

40,00 %. 

 

W przeprowadzonym głosowaniu oddano: 

• 10 głosów ZA 

• 0 głosów PRZECIW  

• 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 

 

Na podstawie przyjętej uchwały za poprawną kwotę udzielonego wsparcia uznano kwotę 60 557,00 zł. 

 



 

 

Na salę powrócił pan Tadeusz Pitala.  Zatem obecnych na sali było 11 osób. Przewodniczący Rady sprawdził, czy  

na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.: 

• Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. 

• Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. 

• Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. 

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady. Z obecnych 11 członków Rady Sektor publiczny stanowi  

27,27 %, sektor społeczny 9,10 %, sektor gospodarczy 27,27 % oraz mieszkańcy 36,36 %. 

 

5) Uchwałę nr II/05/22 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa z dnia 05.04.2022 r. 

w sprawie: sprostowania zapisów w przyjętej uchwale nr I/04/22 z dnia 16.03.2022 w sprawie wyboru operacji 

do finansowania w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-

2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa (załącznik nr 6 do protokołu) 

Pan Bogumił Pawlak, zgodnie ze złożoną deklaracją bezstronności i poufności, wycofał się z głosowania nad uchwałą 

dotyczącą wniosku złożonego przez Gminę Wiśniowa. Na czas głosowania opuścił posiedzenie. Zatem na sali obecnych 

było 10 osób. 

Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.: 

• Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. 

• Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. 

• Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. 

Stwierdził, że grupa interesów – „społeczny – kultura” posiadała więcej niż 49% praw głosu. By wszystkie wymagane 

zasady były zachowane Pan Tadeusz Pitala wycofał się z głosowania nad uchwałą i opuścił posiedzenie na czas 

głosowania. Na sali obecnych było 9 osób.   

Przewodniczący stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady.  

Sektor publiczny stanowi 11,11 % składu Rady, sektor społeczny 11,11 %, sektor gospodarczy 33,33 % oraz mieszkańcy       

44,45 %. 

 

W przeprowadzonym głosowaniu oddano: 

9 głosów ZA 

• 0 głosów PRZECIW  

• 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 

 

Na podstawie przyjętej uchwały za poprawną kwotę udzielonego wsparcia uznano kwotę 101 294,00 zł. 

 

Na salę powrócił pan Bogumił Pawlak oraz pan Tadeusz Pitala. Zatem obecnych na sali było 11 osób. 

Przewodniczący Rady sprawdził, czy na tym etapie podejmowania decyzji w Radzie zachowane są poniższe zasady, tj.: 

• Obecny był przedstawiciel każdego z sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. 

• Ani władza publiczna, ani żadna grupa interesów nie posiadała więcej niż 49% praw głosu. 

• Co najmniej 50% głosów pochodziło od partnerów niebędących instytucjami publicznymi. 

Stwierdził, że zachowane są wszystkie powyższe zasady. Z obecnych 11 członków Rady Sektor publiczny stanowi  

27,27 %, sektor społeczny 9,10 %, sektor gospodarczy 27,27 % oraz mieszkańcy 36,36 %. 

 

Ad.7. Wolne głosy, wnioski i zapytania 

 

Przewodniczący zapytał członków Rady, czy są wolne wnioski, zapytania. Pan Przewodniczący zapytał o kwestie 

związane z przygotowaniem do nowej perspektywy i LSR. Padło również pytanie w sprawie postępów 

w realizacji projektu OZE oraz zasygnalizowano pojawiające się nadal błędy przepięcia dot. instalacji fotowoltaicznych. 

Pan Bogumiła Pawlak zapytał o stan realizacji projektu rowerowego. Dyrektor Biura przedstawił Zebranym informacje 

dotyczące poruszanych kwestii. 



 

 

 

 

Ad.8. Zamknięcie obrad 

 

Z powodu wyczerpania się porządku obrad Przewodniczący Rady, Pan Marian Cieślik zakończył posiedzenie Rady. 

 

 

 

 

 

Protokołował:                        Przewodniczący Rady: 

 

 

Arkadiusz Koliński           Marian Cieślik 


