
 
 

 
Protokół z XXXIX Posiedzenia Rady 

LGD „Gościniec 4 żywiołów” 
Zakrzów, biuro LGD 15 marzec 2021 r. 

 
 

Protokół w sprawie oceny wniosków w ramach naboru 1/2021/G, 2/2021/G, 3/2021/G przez Radę LGD Gościniec 4 
żywiołów. 

Przewodnicząca Rady P. Magdalena Adamczyk otworzyła posiedzenie, a następnie powitała obecnych Członków 

Rady. Członkowie Rady potwierdzili swoją obecność podpisem na liście obecności. Na podstawie wypełnionej przez 

zebranych członków Rady listy obecności. Przewodnicząca stwierdziła prawomocność posiedzenia - poinformowała, 

że obecnych jest 9 członków Rady w związku z powyższymi osiągnięte zostało wymagane kworum. W posiedzeniu 

uczestniczył także pracownik biura Ewa Frosztęga oraz kierownik biura Renata Bukowska. 

 
P. Magdalena Adamczyk poinformowała o stanie weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy z naborów 
przeprowadzonych w terminie od 08.02.2021  do 22.02.2021.  
 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na posiedzeniu obecni są przedstawiciele każdego z sektorów: społecznego, 
gospodarczego i publicznego. 
 

Przystąpiono do kontynuacji oceny wniosków. Przewodnicząca Rady przypomniała  ocenę wniosków dokonaną  na 

wcześniejszym posiedzeniu. 

Przystąpiono do ustalenie kwoty wsparcia : sprawdzono dla każdego wniosku, czy kwota wnioskowanego grantu nie 
przekracza maksymalnej kwoty pomocy dla danego typu operacji określonych w LSR, a podanym w ogłoszeniu o 
naborze, nie przekracza kwoty pomocy określonej przez Grantobiorcę we wniosku, nie przekracza maksymalnej 
kwoty pomocy określonej w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR, nie przekracza dostępnych dla Grantobiorcy limitów 
pomocy określonych w rozporządzeniu o wdrażaniu LSR. 
 

Ustalenie kwoty wsparcia dla wniosków  złożonych w ramach naboru nr 1/2021/G   

- Ocena wniosku  nr  1/1/2021/G Dzień Seniora w Gminie Stryszów - promocja zdrowego i ekologicznego trybu 

życia po 60. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji zadania są racjonalne, 

uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu projektu grantowego.  

1 osoba zgłosiła powiązanie zgodnie z wypełnioną deklaracją bezstronności i poufności, w związku z tym opuściła salę 

na czas oceny. W celu zachowania parytetu jedna osoba została dodatkowo wyłączona z oceny, opuściła salę na czas 

oceny.   

Dokonano ustalenia kwoty wsparcia  w wysokości  16667,00 zł. przez głosowanie: 

przy: 7 głosujących, 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się W wyniku przeprowadzonego W 

wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia w wysokości  16667,00 zł. 

 

- Ocena wniosku nr 2/1/2021/G Artystyczna Lanckorona - organizacja warsztatów oraz stworzenie trasy 

promującej dziedzictwo kulturowe i artystyczne gminy Lanckorona . Rada uznała, że koszty zaplanowane do 

poniesienia w ramach realizacji zadania są racjonalne, uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu projektu 

grantowego. 

Dokonano ustalenia kwoty wsparcia  w wysokości  16667,00 zł.. przez głosowanie: 
przy: 9 głosujących, 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się W wyniku przeprowadzonego 

głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia w wysokości  16667,00 zł. 

 

- Ocena wniosku  nr  3/1/2021/G Duchy Lanckorony. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach 

realizacji zadania są racjonalne, uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu projektu grantowego. Limit środków w 

naborze wynosiła 50 000,00 wskaźnik 3 w ogłoszeniu Maksymalna kwota grantu na realizację zadania  po 

zaokrągleniu wynosiła 16 667,00. Warunek ten zapewnił że grant będzie realizowany na całą kwotę 50 000,00zł. Rada  

w celu zachowania limitu środków w naborze , we wniosku  3/1/2021 zmniejszyła kwotę o 1,00 zł. 



1 osoba zgłosiła powiązanie zgodnie z wypełnioną deklaracją bezstronności i poufności, w związku z tym opuściła salę 

na czas oceny. W celu zachowania parytetu jedna osoba została dodatkowo wyłączona z oceny, opuściła salę na czas 

oceny.  

Dokonano ustalenia kwoty wsparcia  w wysokości  16666,00 zł. przez głosowanie: 
przy: 7 głosujących, 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się”.              

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia w wysokości  16666,00 zł. 

 

Ustalenie kwoty wsparcia dla wniosków  złożonych w ramach naboru nr 2/2021/G  
- Ocena wniosku   nr  1/2/2021/G Utworzenie i wyposażenie międzypokoleniowej świetlicy integracyjnej w 

Stryszowie wraz z organizacją warsztatów kulinarnych i prelekcji ekologicznej z udziałem dzieci i seniorów Rada 

uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji zadania są racjonalne, uzasadnione, niezbędne do 

osiągnięcia celu projektu grantowego. 

1 osoba zgłosiła powiązanie zgodnie z wypełnioną deklaracją bezstronności i poufności, w związku z tym opuściła salę 

na czas oceny. W celu zachowania parytetu jedna osoba została dodatkowo wyłączona z oceny, opuściła salę na czas 

oceny.  

Dokonano ustalenia kwoty wsparcia  w wysokości  11 904,00 zł. przez głosowanie: 
przy: 7 głosujących, 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się”.              

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia w wysokości  11 904,00 zł. 

 

- Ocena wniosku nr 2/2/2021/G Warsztaty rozwojowe dla dzieci i dorosłych. Rada uznała, że koszty zaplanowane 

do poniesienia w ramach realizacji zadania są racjonalne, uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu projektu 

grantowego. 

Dokonano ustalenia kwoty wsparcia  w wysokości  12 023,00 zł. przez głosowanie: 
przy: 9 głosujących, 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się”.              

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia w wysokości  12 023,00 zł. 

 

- Ocena wniosku nr 3/2/2021/G LAS TWOIM PRZYJACIELEM - cykl spotkań integracyjnych w miejscowości Lańcze. 

Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji zadania są racjonalne, uzasadnione, 

niezbędne do osiągnięcia celu projektu grantowego. 

Dokonano ustalenia kwoty wsparcia  w wysokości  10 998,00 zł. przez głosowanie: 
przy: 9 głosujących, 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się”.              

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia w wysokości  10 998,00 zł. 

 

- Ocena wniosku  nr 4/2/2021/G Międzypokoleniowy piknik - rodzina, tradycja, integracja i aktywizacja 

społeczeństwa. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji zadania są racjonalne, 

uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu projektu grantowego. 

Dokonano ustalenia kwoty wsparcia  w wysokości  11 663,00 zł. przez głosowanie: 
przy: 9 głosujących, 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się”.              

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia w wysokości  11 663,00 zł 

 

- Ocena wniosku  nr 5/2/2021/G Wiecznie młodzi- działania edukacyjne i rekreacyjne służące aktywności i 

integracji osób starszych.  Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji zadania są 

racjonalne, uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu projektu grantowego. 

1 osoba zgłosiła powiązanie zgodnie z wypełnioną deklaracją bezstronności i poufności, w związku z tym opuściła salę 

na czas oceny. W celu zachowania parytetu jedna osoba została dodatkowo wyłączona z oceny, opuściła salę na czas 

oceny.  

Dokonano ustalenia kwoty wsparcia  w wysokości  12 022,00 zł. przez głosowanie: 
przy: 7 głosujących, 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się”.              

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia w wysokości  12 022,00 zł. 

 

Ustalenie kwoty wsparcia dla wniosków  złożonych w ramach naboru nr 3/2021/G  
 
- Ocena wniosku  nr  1/3/2021/G „Modernizacja placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy poprzez 

budowę drewnianej altany wraz z wyposażeniem". Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach 

realizacji zadania są racjonalne, uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu projektu grantowego. 



Dokonano ustalenia kwoty wsparcia  w wysokości  19 500,00 zł. przez głosowanie: 
przy: 9 głosujących, 9 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się”.              

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia w wysokości  19 500,00 zł. 

 

- Ocena wniosku  nr 2/3/2021/G Miejsce spotkań dla mieszkańców sołectwa Barwałd Górny oraz turystów 

odwiedzających LGD Gościniec 4 Żywiołów. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w ramach realizacji 

zadania są racjonalne, uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu projektu grantowego. 

1 osoba zgłosiła powiązanie zgodnie z wypełnioną deklaracją bezstronności i poufności, w związku z tym opuściła salę 

na czas oceny. W celu zachowania parytetu jedna osoba została dodatkowo wyłączona z oceny, opuściła salę na czas 

oceny.  

Dokonano ustalenia kwoty wsparcia  w wysokości  19 585,00 zł. przez głosowanie: 
przy: 8 głosujących, 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się”.              

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia w wysokości  19 585,00 zł 

 

- Ocena wniosku  nr 3/3/2021/G Organizacja miejsca spotkań dla mieszkańców oraz wydarzeń związanych z 

zasobami historyczno -ekologicznymi miejscowości Łękawica. Rada uznała, że koszty zaplanowane do poniesienia w 

ramach realizacji zadania są racjonalne, uzasadnione, niezbędne do osiągnięcia celu projektu grantowego. 

2 osoby zgłosiły powiązanie zgodnie z wypełnioną deklaracją bezstronności i poufności. W celu zachowania parytetu 

wyłączyła się z oceny,  w związku z tym opuściły  salę na czas oceny wniosku.  

Dokonano ustalenia kwoty wsparcia  w wysokości  19 712,00 zł. przez głosowanie: 
przy: 7 głosujących, 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” się”.              

W wyniku przeprowadzonego głosowania ustalono wartość kwoty wsparcia w wysokości  19 712,00 zł 

 

Podczas wszystkich głosowań zachowane było kworum i wymagane parytety. 
 
Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał dla zadań z naboru nr 1/2021/G, 2/2021, 3/2021.  

 
Przedstawiono projekt uchwały nr XXXIX/103/2021 z dnia 15.04.2021r. , w sprawie przyjęcia Listy Grantobiorców w 
ramach naboru o powierzenie grantu nr 1/2021/G.  
Przystąpiono do głosowania: uchwałę przyjęto większością głosów:  
przy: 9 głosujących , „za” 9 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.  
 
Przystąpiono do odczytywania i podejmowania poszczególnych uchwał w sprawie wyboru/ nie wybrania zadania do 
finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w naborze 1/2021/G. Uchwały podejmowano kolejno w stosunku do 
każdej operacji według miejsca na zatwierdzonej Liście Grantobiorców: 
 
Uchwała nr XXXIX/104/2021 z dnia 15.04.2021r. w sprawie wybrania zadania do finansowania oraz ustalenia kwoty 

wsparcia dla wniosku  nr 3/1/2021/G    

uchwałę przyjęto większością głosów: 

przy: 7 głosujących ( 2 osoby wyłączone), „za” 7 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.   

 
Uchwała nr XXXIX/105/2021 z dnia 15.04.2021r. w sprawie wybrania zadania do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia dla wniosku  nr 2/1/2021/G   
uchwałę przyjęto większością głosów:  
przy: 9 głosujących , „za” 9 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.   
 

Uchwała nr XXXIX/106/2021 z dnia 15.04.2021r. w sprawie wybrania zadania do finansowania oraz ustalenia kwoty 

wsparcia, dla wniosku  nr 1/1/2021/G   

Uchwałę przyjęto większością głosów  
przy: 7 głosujących ( 2 osoby wyłączone), „za” 7 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.   
 
Przedstawiono projekt uchwały nr XXXIX/107/2021 z dnia 15.04.2021r. , w sprawie przyjęcia Listy Grantobiorców w 
ramach naboru o powierzenie grantu nr 2/2021/G.  
Przystąpiono do głosowania: uchwałę przyjęto większością głosów:  
przy: 9 głosujących , „za” 9 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.  
 



Przystąpiono do odczytywania i podejmowania poszczególnych uchwał w sprawie wyboru/ nie wybrania zadania do 
finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w naborze 2/2021/G. Uchwały podejmowano kolejno w stosunku do 
każdej operacji według miejsca na zatwierdzonej Liście Grantobiorców: 
 
Uchwała nr XXXIX/108/2021 z dnia 15.04.2021r. w sprawie wybrania zadania do finansowania oraz ustalenia kwoty 

wsparcia dla wniosku  nr 1/2/2021/G    

uchwałę przyjęto większością głosów: 

przy: 7 głosujących ( 2 osoby wyłączone), „za” 7 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.   

 
Uchwała nr XXXIX/109/2021 z dnia 15.04.2021r. w sprawie wybrania zadania do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia dla wniosku  nr 2/2/2021/G   
uchwałę przyjęto większością głosów:  
przy: 9 głosujących , „za” 9 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.   
 

Uchwała nr XXXIX/110/2021 z dnia 15.04.2021r. w sprawie wybrania zadania do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia dla wniosku  nr 4/2/2021/G   
uchwałę przyjęto większością głosów:  
przy: 9 głosujących , „za” 9 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.   
 
Uchwała nr XXXIX/111/2021 z dnia 15.04.2021r. w sprawie wybrania zadania do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia dla wniosku  nr 5/2/2021/G   
uchwałę przyjęto większością głosów:  
przy: 7 głosujących ( 2 osoby wyłączone),  „za” 7 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.   
 

Uchwała nr XXXIX/112/2021 z dnia 15.04.2021r. w sprawie wybrania zadania do finansowania oraz ustalenia kwoty 

wsparcia, dla wniosku  nr 3/2/2021/G   

Uchwałę przyjęto większością głosów  
przy: 9 głosujących „za” 9 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.   
 
Przedstawiono projekt uchwały nr XXXIX/113/2021 z dnia 15.04.2021r. , w sprawie przyjęcia Listy Grantobiorców w 
ramach naboru o powierzenie grantu nr 3/2021/G.  
Przystąpiono do głosowania: uchwałę przyjęto większością głosów:  
przy: 9 głosujących , „za” 9 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.  
 
Przystąpiono do odczytywania i podejmowania poszczególnych uchwał w sprawie wyboru/ nie wybrania zadania do 
finansowania oraz ustalenia kwoty wsparcia w naborze 3/2021/G. Uchwały podejmowano kolejno w stosunku do 
każdej operacji według miejsca na zatwierdzonej Liście Grantobiorców: 
 
Uchwała nr XXXIX/114/2021 z dnia 15.04.2021r. w sprawie wybrania zadania do finansowania oraz ustalenia kwoty 

wsparcia dla wniosku  nr 3/3/2021/G    

uchwałę przyjęto większością głosów: 

przy: 7 głosujących ( 2 osoby wyłączone), „za” 7 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.   

 
Uchwała nr XXXIX/115/2021 z dnia 15.04.2021r. w sprawie wybrania zadania do finansowania oraz ustalenia kwoty 
wsparcia dla wniosku  nr 2/3/2021/G   
uchwałę przyjęto większością głosów:  
przy: 8  głosujących ( 1 osoba wyłączona),  „za” 8 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.   
 

Uchwała nr XXXIX/116/2021 z dnia 15.04.2021r. w sprawie wybrania zadania do finansowania oraz ustalenia kwoty 

wsparcia, dla wniosku  nr 1/3/2021/G   

Uchwałę przyjęto większością głosów  
przy: 9 głosujących , „za” 9 głosów, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0.  
 
Podczas wszystkich głosowań zachowany był wymagany skład Rady i parytety. 
 

 

 

 



W związku z zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji grantowych, Przewodnicząca Rady poprosiła o 

ewentualne uwagi czy zapytania do przeprowadzonej oceny. Uwag nie było. 

Prezes LGD Gościniec 4 żywiołów zabrała głos, podsumowała realizacje LSR, przedstawiła realizację  poszczególnych 
przedsięwzięć w celach szczegółowych i ogólnym. Rada przystąpiła do dyskusji na temat przesunięcia kwot  
poszczególnych przedsięwzięć w celu prawidłowego wykorzystanych środków zgodnie z LSR, tak aby zrealizować 
wszystkie zaplanowane wskaźniki. Dokonano  analizy kryteriów, wypracowano  propozycje zmian w w/w  
dokumentach. 

Przewodnicząca Rady  zapytała o ewentualne wnioski czy uwagi. Nikt nie zabrał głosu. Przewodnicząca zamknęła 
posiedzenie i podziękowała  wszystkim obecnym członkom Rady za przybycie  i pracę. 

 

Na tym protokół zakończono. 
 

 
 Podpis Sekretarza Rady:                                                                                    Podpis  Przewodniczącego Rady, 

     Renata Gonek – Myhal                                                                                          Magdalena Adamczyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Zakrzów, 15.03.2021 r. 


