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PROTOKÓŁ Nr 9/2019/R 

z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” 

z dnia 2 sierpnia 2019 roku 

 

dotyczącego uzupełnień do naborów nr 1/2019 oraz 3/2019 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD dla 

przedsięwzięć: 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, 

sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i 

wyposażenie oraz  2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i 

okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 

 

 W dniu 2 sierpnia 2019 r. w Chrzanowie przy ul. Focha 3 odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej 

Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”. W posiedzeniu uczestniczyli: 

 

Lp 
Członek organu 

decyzyjnego 
Sektor  Stanowisko 

1 Maciej Filipek Gospodarczy Przewodniczący 

2 Wiesław Domin Mieszkańcy Wiceprzewodniczący 

3 Maria Piekarz Społeczny Sekretarz 

4 Marek Grabski Publiczny Członek 

5 Radosław Michalik Mieszkańcy Członek 

6 Jadwiga Pietrzyk Mieszkańcy Członek 

7 Zdzisław Bachowski Mieszkańcy Członek 

8 Grzegorz Piotrowski Mieszkańcy Członek 

9 Bogusława Majchrowska Społeczny Członek 

10 Jarosław Gaweł Społeczny Członek 

11 Grzegorz Pater Mieszkańcy Członek 

12 Leszek Kukla Gospodarczy Członek 

13 Danuta Kapcia Gospodarczy Członek 

14 Elżbieta Lewicka Społeczny Członek 

 

oraz  

 

Dariusz Babijczuk  – p.o Kierownik Biura LGD 

Katarzyna Kuras – Specjalista ds. wdrażania LSR 

 

Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie jego prawomocności – qworum, wybranie protokolanta, 

przedstawienie porządku obrad. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad dotyczących wniosków.  

3. Odczytanie treści uzupełnień dla naboru nr 3/2019 
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4. Przedyktowanie odpowiedzi na uzupełniania dla naboru nr 3/2019  

5. Podjęcie uchwał korygujących 

6. Odczytanie treści uzupełnień dla naboru nr 1/2019 

7. Przedyktowanie odpowiedzi na uzupełniania dla naboru nr 3/2019 

8. Zakończenie. 

 

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie jego prawomocności – qworum, wybranie protokolanta, 

przedstawienie porządku obrad 

Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Pan Maciej Filipek stwierdzając zarazem jego 

prawomocność (ilość członków organu decyzyjnego: 14, ilość członków obecnych na posiedzeniu: 9). Na 

protokolanta wskazano Radosława Michalika (wszyscy za). Przewodniczący przedstawił planowany 

porządek posiedzenia i zwrócił się o wnoszenie ewentualnych uwag. Nikt nie wniósł zastrzeżeń do 

proponowanego porządku obrad, który następnie w głosowaniu został przyjęty (wszyscy za). 

 

Ad. 2 Stwierdzenie prawomocności obrad dotyczących wniosków 

Posiedzenie dotyczy uzupełnień do  naborów nr 1/2019 oraz 3/2019 o przyznanie pomocy w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD. 

 

W związku z oceną rejestru interesów stwierdza, iż 

a) Dla naboru nr 3/2019 dla wniosku nr 3/2.1/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 11 % 

% osób z sektora społecznego: 67 % 

% osób z sektora gospodarczego: 22 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 1 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 3/2019 przedsięwzięcie 

2.1 dla wniosku nr 3/2.1/1/2019 

 

b) Dla naboru nr 3/2019 dla wniosku nr 15/2.1/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 11 % 

% osób z sektora społecznego: 67 % 

% osób z sektora gospodarczego: 22 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 2 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 3/2019 przedsięwzięcie 

2.1 dla wniosku nr 15/2.1/1/2019 

 

c) Dla naboru nr 1/2019 dla wniosku nr 1/1.1/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 11 % 

% osób z sektora społecznego: 67 % 

% osób z sektora gospodarczego: 22 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 5 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 1/2019 przedsięwzięcie 

1.1 dla wniosku nr 2/1.1/1/2019 

 

d) Dla naboru nr 1/2019 dla wniosku nr 2/1.1/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 11 % 

% osób z sektora społecznego: 67 % 

% osób z sektora gospodarczego: 22 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 
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Jako załącznik nr 6 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 1/2019 przedsięwzięcie 

1.1 dla wniosku nr 2/1.1/1/2019 

 

e) Dla naboru nr 1/2019 dla wniosku nr 9/1.1/1/2019 wyłącza się Pan Grzegorz Pater oraz 

Pan Jarosław Gaweł powiązania – pracownicy Gminy Alwernia lub jej jednostek.  

% osób z sektora publicznego: 14 % 

% osób z sektora społecznego: 57 % 

% osób z sektora gospodarczego: 29 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr  7 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 1/2019 przedsięwzięcie 

1.1 dla wniosku nr 9/1.1/1/2019 

 

f) Dla naboru nr 1/2019 dla wniosku nr 12/1.1/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 11 % 

% osób z sektora społecznego: 67 % 

% osób z sektora gospodarczego: 22 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 8 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 1/2019 przedsięwzięcie 

1.1 dla wniosku nr 12/1.1/1/2019 

 

g) Dla naboru nr 1/2019 dla wniosku nr 18/1.1/1/2019 nikt się nie wyłącza – brak powiązań: 

% osób z sektora publicznego: 11 % 

% osób z sektora społecznego: 67 % 

% osób z sektora gospodarczego: 22 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 9 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 1/2019 przedsięwzięcie 

1.1 dla wniosku nr 18/1.1/1/2019 

 

h) Dla naboru nr 1/2019 dla wniosku nr 20/1.1/1/2019 wyłącza się Pani Jadwiga Pietrzyk 

mieszkanka Luszowic – miejsce realizacji operacji:: 

% osób z sektora publicznego: 13 % 

% osób z sektora społecznego: 63 % 

% osób z sektora gospodarczego: 25 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 10 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 1/2019 przedsięwzięcie 

1.1 dla wniosku nr 20/1.1/1/2019 

 

i) Dla naboru nr 1/2019 dla wniosku nr 22/1.1/1/2019 wyłącza się Pani Jadwiga Pietrzyk 

mieszkanka Luszowic – miejsce realizacji operacji:: 

% osób z sektora publicznego: 11 % 

% osób z sektora społecznego: 67 % 

% osób z sektora gospodarczego: 22 % 

Rejestr interesów: żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% głosów 

Jako załącznik nr 11 do protokołu załączono: karta prawomocności nabór nr: 1/2019 przedsięwzięcie 

1.1 dla wniosku nr 22/1.1/1/2019 

 

Ad. 3 i 4 Odczytanie treści uzupełnień dla naboru nr 3/2019 

Przewodniczący Rady Pan Maciej Filipek odczytał treść uzupełnień przesłanych przez UMWM 

dotyczących naboru nr 3/2019 dla wniosków wybranych do dofinansowanie nr 3/2.1/1/2019  

i 15/2.1/1/2019. 
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Każdy punkt z pisma zaczęto oddzielnie wytłumaczyć, przedyktowując treść pisma pracownikom biura. 

Treść uzupełniana stanowi załącznik o niniejszego pisma.  

Przygotowane pismo zostało jeszcze raz odczytane i porównane z treścią uzupełnień przesłaną przez 

UMWM. Ostateczną wersję pisma podpisał Przewodniczący wraz z wyznaczonym sekretarzem. Polecono 

dostarczyć uzupełnienia wraz z załącznikami do UMWM.  

 

Ad. 5 

W związku z tym, że popełniono omyłkę tworząc uchwały wyboru operacji dla w/w wniosku w taki 

sposób, że nie dodano w ich treści nr ARMIR i wnioskowanej kwoty. Podjęto zatem następujące 

uchwały: 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” Nr IX/01/2019 dnia 

 2 sierpnia 2019 r. Prostująca oczywistą omyłkę w  Uchwale Rady Lokalnej Grupy Działania 

„Partnerstwo na Jurze” nr V/04/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wyniku naboru 

numer 3/2019 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 

2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu 4.1 Rozwój przedsiębiorczości 

na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, 

4.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej dla przedsięwzięcia: 2.1 Wspieranie rozwoju 

gospodarczego, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające 

na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 

 Uchwała Rady Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” Nr IX/02/2019 dnia  

2 sierpnia 2019 r. Prostująca oczywistą omyłkę w  Uchwale Rady Lokalnej Grupy Działania 

„Partnerstwo na Jurze” nr V/08/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie wyniku naboru 

numer 3/2019 o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 

2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD z zakresu 4.1 Rozwój przedsiębiorczości 

na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, 

4.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej dla przedsięwzięcia: 2.1 Wspieranie rozwoju 

gospodarczego, w tym w branży turystycznej  i okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające 

na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 

 

Ad. 6 i 7 Odczytanie treści uzupełnień dla naboru nr 1/2019 

Przewodniczący Rady Pan Maciej Filipek odczytał treść uzupełnień przesłanych przez UMWM 

dotyczących naboru nr 1/2019 dla wniosków wybranych do dofinansowanie nr 1/1.1/1/2019,  

2/1.1/1/2019, 9/1.1/1/2019, 12/1.1/1/2019, 18/1.1/1/2019, 20/1.1/1/2019, 22/1.1/1/2019 

Każdy punkt z pisma zaczęto oddzielnie wytłumaczyć, przedyktowując treść pisma pracownikom 

biura. Treść uzupełniana stanowi załącznik o niniejszego pisma.  

Przygotowane pismo zostało jeszcze raz odczytane i porównane z treścią uzupełnień przesłaną 

przez UMWM. Ostateczną wersję pisma podpisał Przewodniczący wraz z wyznaczonym 

sekretarzem. Polecono dostarczyć uzupełnienia wraz z załącznikami do UMWM.  

 

 

Ad. 8 Zakończenie 

Przewodniczący Rady z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Rady LGD. 

 

 

    Protokolant: Radosław Michalik 


