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PROTOKÓŁ Z LXXXVI POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA BIELSKA 

1. Otwarcia posiedzenia Członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia 

Bielska dokonał Pan Grzegorz Wąsik – Przewodniczący Rady, który powitał wszystkich 

obecnych na posiedzeniu. 

2. W dalszej kolejności Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który został 

przyjęty jednogłośnie przez wszystkich zebranych, dokument stanowi załącznik nr 1 do 

protokołu. 

3. Następnie Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie 

wysłanych na adresy e-mail Biura i Przewodniczącego skanów deklaracji o zachowaniu 

poufności i bezstronności, deklaracji gotowości do wzięcia udziału w posiedzeniu oraz 

zalogowania się w programie MS Teams przez Członków Rady. Wydruki wiadomości  

o gotowości do wzięcia udziału w posiedzeniu oraz screenshot potwierdzający zalogowanie 

do programu MS Teams stanowią załącznik nr 2 do protokołu. (Deklaracje o zachowaniu 

poufności i bezstronności w oryginale zostaną dostarczone do Biura Stowarzyszenia do  

3 dni roboczych od dnia posiedzenia) 

4. Następnie poddano analizie złożone wnioski o przyznanie pomocy w ramach naborów: 

2/2021 prowadzonych przez Stowarzyszenie LGD Ziemia Bielska  

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

lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2016-2023” w terminie od 09 do 22 grudnia 2021 r.  

5. Kolejno każdy z członków Rady przedstawił deklarację o zachowaniu poufności  

i bezstronności – informacja o wyłączeniach z procesu decyzyjnego stanowi załącznik nr  

3 do protokołu.  

6. W dalszej kolejności przeprowadzono ocenę wniosków pod kątem uzyskania wyjaśnień,  

lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub 

ustalenia kwoty wsparcia oraz przygotowano ostateczną listę omyłek/braków/uchybień dla 

wniosków złożonych w tym naborze. Podjęto uchwałę nr LXXXVI/444/22, w sprawie: 
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przyjęcia ostatecznej listy omyłek/braków/uchybień dla wniosków złożonych w naborze nr 2/2022, 

stanowiącą załącznik nr 4 do protokołu. 

7. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący podziękował wszystkim zebranym za 

udział w posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska 

i zakończył obrady. 

 

Protokołował     Przewodniczący obrad 

Michał Płonka                                                          Grzegorz Wąsik 


