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ZIIMIA •11UU. 

Bielsko-Biała, 30 grudnia 2020 r. 

PROTOKÓŁ Z LXXXIV POSIEDZENIA CZŁONKÓW RADY 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA BIELSKA, 

DOTYCZĄCEGO ROZPATRZENIA PROTESTU ZŁOŻONEGO DO NABORU NR 7/2020. 

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 i stanowi załącznik nr 1 do

niniejszego 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. Każdy z obecnych członków Rady przedstawił deklarację o zachowaniu poufności

i bezstronności - informacja o wyłączeniach z procesu decyzyjnego st2n0wi załącznik

nr 3 do protokołu.

5. Następnie przedstawiono i omówiono protest do wniosku złożonego w naborze

7 /2020, który wpłynął do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska.

Rada, po ponownej analizie wniosku, postanowiła podtrzymać swoje stanowisko w

przypadku protestu wniesionego przez Iwonę Mynarską (nr wniosku LGD

ZB/12/7 /2020).

6. Następnie podjęto uchwałę dla protestu, dla którego brak jest podstaw do zmiany

podjętego rozstrzygnięcia, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu wraz

z uzasadnieniem, stanowiącym załącznik do wyżej wymienionej uchwały.

7. Zgodnie z §25 ust. 9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Bielska,

przedstawiono członkom Rady uchwałę podjętą w trybie obiegowym, dotyczącą zgody

na przedłużenie terminu realizacji operacji . Uchwała stanowi załącznik nr 5 do

niniejszego protokołu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
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"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obs:zarywiejskieu 

Ustalenie wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu 

w procedurze oceny i wyboru operacji 

Zakres tematyczny naboru: 

Numer naboru: 

Znak sprawy: 

Imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy: 

Adres / siedziba Wnioskodawcy: 

§2. ust.1 pkt.2a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
24 września 2015 r. z późn. zmianami

7/2020 

LGD-ZB/12/712020 

Iwona Mynarska 

Nazwa operacji: 

Imię i nazwisko członka Reprezentowany Członek został wyłączony Członek został Członek został 
Rady biorącego udział w sektor z procedury oceny wyłączony z dopuszczony do 

procedurze oceny i wyboru operacji na podstawie procedury oceny procedury oceny 
operacji Deklaracji bezstronności operacji na podstawie wniosku ( .,TAK" lub 

(uzupełnić gdy "TAK") decyzji Rady ,,NIE") 
(uzupełnić gdy "TAK") 

Danuta Mynarska społeczny TAK 

Grzegorz Wąsik publiczny TAK 

Justyna Majerska-Sznajder społeczny TAK 

Krzysztof Kufel mieszkańców TAK 

Lubomira Zastawny publiczny TAK 

Marzena Krupińska społeczny TAK NIE 

Piotr Łyp mieszkańców TAK 

Szymon Kieloch gospodarczy TAK 

Zbigniew Banet społeczny TAK 
-· ' 

Liczba członków Rady: 10 

Ilość osób obecnych: 9 

Ilość osób dopuszczonych do oceny: 8 

Sektorowość bez wvłaczen S k e torowosc po wvtaczernac h 

Sektor Liczba Skład o/o Sektor Liczba Skład% 

przedstawicieli przedstawicieli 

gospodarczy 2 20 gospodarczy 1 12,5 

mieszkańców 2 20 mieszkańców 2 25 

publiczny 2 20 publiczny 2 25 

społeczny 4 40 społeczny 3 37,5 
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