
Załqcznik nr 2 do protokołu
: posiedzenia Rady Stowar-yszenia

z dnią 07 czetwca 2017 r.

PRoToKoŁ
z prac Komisji Nadzorującej

prowadzonych podczas posi€dzenia Rady
Stowarryszenia rrDziedzictwo i Rozwój''

w dniu 07 czerwca20lT r.

Spośrod 8 przybyłych na posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym,

Zostało wybranych dwóch Sekletarzy posiedzerria:

1. Pani ElŻbiętaNowakowska, :

2. P an Grzegorz Świątek,
ktor zy zo stal i j edno cze Śnie Komi sj ą Nadzoruj ącą.

Zadaniem Sekretarzy była weryfikacja poprawnoŚci wypełnienia oświadczenia bezstronności

każdego z przybyłych na posiedzenie członków Rady oraz sprawdzenię tozłoŻenia grup interesu na

podstawie wpisów w Rejestrze grup interesów. Do ich obowiązków należało takŻe czuwanie nad:

1. prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, obliczanie wynikow głosowań, kontrolę

quorum' kontrolę parytetów podczas głosowań;

2. poprawnoŚcią dokumentacji;
3. poprawnością zgodnoŚci formalnej ;

4. wykonywanięm innych czynnoŚci o podobnym charakterze.

I. W związku ze złoŻonym protestem od decyzji Rady Stowatzyszenia'Dziędzictwo i Rozwój''
z dnta I2 maja2017 r. w zakresie oceny zgodnoŚci z lokalnymi kryteriami wniosku nr 11l0Żl20l7, pt.

Rozwój istniejącej działalności gospodarczej i wzrost poziomu zatrudnienia, złoŻonego przez Usługi
Sprzętem Specjalistycznym Joanna Adamczyk, Jastrzębia 99B,26-631 .Tastrzębia - w ramach naboru

a2l2017- rozwijanie działalnoŚci gospodarczej, Rada przystąpiła do powtómej oceny wniosku w

zakręsie zarzutów podniesionych w proteście.

Żadenz8 przybyłych na posiedzenię członków Rady nie wykazał' powiązania z Wnioskodawcą

w Rejestrze grup interesów.
Żaden z przybyŁych na posied zenie członków Rady nie zaznaczył w oświadczeniu bezstronno ści, Że

w stosunku do Wnioskodawcy zachodzą okoliczności opisane w $ 12 ust. 7 Regulaminu Rady

Stowarzyszenta,,Dziedzictwo i Rozwój'', a tym Samym Żaden nie wykluczył się z dyskusji i głosowania

nad operacją.

Procentowy rozkład pary.tetów: władza publiczna 37,50 oń, członkowie nie będący przedstawicielami

sektora publicznego 62,50 oń

Wynik oceny względem zgodnoŚci operacji z lokalnymi kryteriami- po częŚciowym uwzględnieniu

protestu wniesionego ptZęZ Wnioskodawcę - śrędnia ocena 38,00 pkt,

Glosy wazne: 8

Głosów nieważnych: 0.

W załączeniu lista wniosków wybranych do dofinansowania dla naboru nr 02lŻ0I7 - rozwijanie

działalnoŚci gospodarczej, po uwzględnieniu protestu od decyzji Rady Stowarzyszenia z dnta 12 mi1a

2O1] r. z Posiędzenia Rady LGD Stowarzyszenie ,,Dzłedzictwo i Rozwój'' odbytego w dniu 07 czerwca

2017 r.
1



Na podstawie utworzonej listy Komisja NadzoĄąca przedstawiła Radzie Stowarzyszenia propozycje
podjęcia uchwały o wybraniu do dofinansowania operacji w ramach realizacji LSR. Karty oceny
operacji stanowią załącznik do listy wniosków wybranych.

IV. Na tym posiedzenie Komis.|i Nadzorującej zakonczono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemp|arzach, zktórych jeden przekazuje się do

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, a drugi pozostaje w biurze
LGD.

Komisja Nadzorujqca

I. Elżbieta Nowakowskct

{ą..l- nb /f9 &/a,łłŁ"-,

2. Grzegorz Świqtek
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