
 
 

 
Protokół z XXXVII Posiedzenia Rady 

LGD „Gościniec 4 żywiołów” 
Zakrzów, biuro LGD 08 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. 

Przed posiedzeniem Rady związanym z oceną wniosków z naborów grantowych  odbyło się szkolenie Rady. Podczas 

szkolenia omówiono procedury grantowe- sposób przyjmowania wniosków, rejestrację w systemie Witkac, kolejne 

kroki oceny przez Radę LGD, a także zasady realizacji grantu i monitoringu. Szkolenie przeprowadziła p. Ewa 

Frosztęga.  Omówiono sposób dokonywania oceny złożonych zadań pod kątem zgodności z Lokalną Strategią 

Rozwoju oraz weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju 

Obszarów Wiejskich   na   lata   2014 – 2020 oraz ocenę według lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców, 

dokonywanie ustalenia kwoty wsparcia, sposób podejmowania  uchwały dla wniosków z wszystkich naborów.  

Podczas szkolenie wywiązała się dyskusja odnośnie realizacja grantów, z poprzednich naborów, które są już 

zakończone. Pani przewodnicząca Magdalena Adamczyk podsumowała realizacje, poinformowała że jest to 

doskonała forma dofinansowania zaplanowanych działań  dla organizacji i stowarzyszeń z terenu LGD.  P. Ewa 

Frosztęga poinformowała iż Granty zostały zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami, przyniosły wiele 

korzyści dla mieszkańców LGD Gościniec 4 żywiołów.  

 
Po szkoleniu przewodnicząca Rady P. Magdalena Adamczyk otworzyła posiedzenie. 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 7 członków 

Rady w związku z powyższymi osiągnięte zostało wymagane kworum. W posiedzeniu uczestniczył także pracownik 

biura Ewa Frosztęga oraz kierownik biura Renata Bukowska. 

Następnie przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia, zwróciła się do Członków Rady z pytaniem 
dotyczącym konieczności zmiany lub uzupełnienia porządku posiedzenia o dodatkowe punkty. W tym zakresie nie 
zgłoszono uwag w związku z powyższym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
 
Program Posiedzenia Rady: Program Posiedzenia Rady:  
1.Sprawy organizacyjne – weryfikacja kworum, partytetów, rejestru interesów i innych dokumentów. 
2.Analiza i ocena wniosków w ramach naborów 1/2021/G, 2/2021/G,3/2021/G. 
3.Wolne wnioski. 
 
Ad. 1  
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. Pani Przewodnicząca Rady poinformowała, że ocena wszystkich wniosków przez Radę 
będzie się odbywała w całości bezpośrednio na posiedzeniu Rady. 
 
Przewodnicząca  poprosiła p. Ewę Frosztęgę o przedstawienie informacji na temat poprawności złożenia wniosków. 
Wszystkie wnioski wpłynęły w terminie oraz spełniły wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. 
Pani Ewa Frosztęga  poinformowała zebranych członków Rady, iż w okresie ogłoszonych naborów do biura LGD 

wpłynęły w sumie 11 wniosków:  

NR 1/2021/G  Przed. I.1.1 Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami 

przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD - do biura LGD wpłynęły 3 wnioski. 

NR 2/2021/G Przed. I.2.1 Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji osób 

niepełnosprawnych-  do biura LGD wpłynęło 5 wniosków 

NR 3/2021/G Przed. II.1.3 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez 

"małe projekty" - do biura LGD wpłynęły 3 wnioski. 

 



Następnie Przewodnicząca Rady wskazała na zasady wyłączeń z oceny i wyboru projektów grantowych oraz 
przedstawiła sposób wypełniania deklaracji bezstronności i poufności. Członkowie Rady wypełnili deklaracje  
bezstronności i poufności w odniesieniu  do  wniosków  złożonych  w  naborach  1/2021/G , 2/2021/G, 3/2021/G. 
 
Z oceny i wyboru projektów grantowych w ramach naboru 1/2021/G wyłączyli się: 

Wniosek 1/1/2021/G p. Magdalena Adamczyk - Przyczyna wyłączenia: Radna Gminy partner projektu 

 
Z oceny i wyboru projektów grantowych w ramach naboru 2/2021/G  wyłączyli się: 

Wniosek 1/2/2021/G p. Magdalena Adamczyk - Przyczyna wyłączenia: Radna Gminy partner projektu. 
 
Z oceny i wyboru projektów grantowych w ramach naboru 3/2021/G  wyłączyli się: 

Wniosek 3/3/2021/G p. Magdalena Adamczyk - Przyczyna wyłączenia: członek zarządu wnioskodawcy. 

Wniosek 2/3/2021/G p. Wioletta Cach - Przyczyna wyłączenia: partner projektu. 
 

Rada przystąpiła do pracy. Po przeliczeniu parytetu dokonano analizy grup interesów i stwierdzono, że na 

posiedzeniu, na podstawie  złożonych deklaracji  po wyłączeniu  się osób, które zgłosiły powiązania , podczas oceny 

dla poszczególnych wniosków nie będą zachowane parytety.  

 

Przewodnicząca Rady zwróciła się do Członków Rady z pytaniem dotyczącym oceny wniosków, zaproponowała, aby 

telefonicznie skontaktować się z pozostałymi członkami Rady, sprawdzić przyczyny nieobecności i ewentualnie 

zaproponować kolejne Posiedzenie Rady. Wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady  zgodzili się z 

przedstawioną propozycją . Po rozmowach  telefonicznych z nieobecnymi członkami  ustalono kolejne spotkanie na 

11.04.2021r podczas którego będzie kontynuowana ocena wniosków. 

Na tym etapie zakończono Posiedzenie Rady. Kolejne spotkanie zaplanowano na 11 marca. W tym celu 

poinformowano nieobecne osoby o planowanym spotkaniu, osoby te potwierdziły chęć udziału w kolejnym 

spotkaniu. 
 

 

Na tym protokół zakończono. 
 

 
 Podpis Sekretarza Rady:                                                                                    Podpis  Przewodniczącego Rady, 

     Renata Gonek – Myhal                                                                                          Magdalena Adamczyk 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Zakrzów, 08.03.2021 r. 


