
PRoToKoŁ
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia ,,Dziedzictwo i Rozwój''

z dnia 02 sĘcznia 2018 r. w Zwoleniu

Projekt porządku Posiedzenia Rady:

i. otwarcie posiedzenia Rady - przywitanie uczestników, przyjęcie porządku obrad.

2' Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszęnia z dnia 05 grudnia 2017 r.

3. Rozpatrzenie protestów od decyzji Rady Stowarzyszęnla z dnta 05 grudnia 2017 r. i podjęcie
stosownych uchwał'

4. Wolne głosy, wnioski t zapytanla.

5. Zakonczenie posiedzenia Rady.

Ad.t otwarcie posiedzenia Rady - pr4nuitanie uczestników, przyjęcie porzqdku obrad.

Na posiedzenie stawiło się 9 z 12 członków Rady, obecność członków potwierdzona jest podpisem

na liście obecnoŚci, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu' W posiedzeniu uczestniczyli takŻę:

Zbigniew Buczma_ Prezes Zarządu Stowarzyszenia i Iwona Sałek- pracownica biura LGD.
Posiedzenie Rady Stowarzyszenia otworzył i przywitał uczestników Przewodniczący Rady Pan
Andrzej Wolszczak, zebrał on podpisy członków na liście obecności' po czym stwierdził quorum

i prawomocność niniejszego posiedzenia.

Ad.2 Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Stowarzyszenia z dnią 05 grudnia 2017 r.

Do protokołu uwag nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący zarządz|ł głosowanie nad jego

przyjęciem. Protokół zposiedzenia Rady StowarzyszęnlaZ dnia 05 grudnia 2011 r' przyjęty został

.iednogłośnie.

Ad. 3 Rozpatrzenie protestów od decyzji Rady Stowarzyszenia z dnia 05 grudnia 20]7 r.

Pracownica biura LGD - Iwona Sałek poinformowała zebranych, Że do biura LGD złoŻono trzy
protesty od decyzji Rady Stowarzyszenia z dnia 05 grudnia Ż017 r. Dotyczyły one wniosków nr:

05l05l20l7 pt. Zakup innowacyjnej ładowarki kołowej celem dywersyfikacji przedsiębiorstwa

BETONPLUS SP. Z o.o., oraz podniesienia wydajności produkcyjnej przy zachowaniu aspektów

proekologicznych i zwiększeniu bezpieczeństwa pracy' a tym Samym stworzeniu 3 nowych miejsc

pracy (2 i Ył etatu)' oraz nowego produktu promującego obszar LSR, złożony przez BETON-PLUS
Sp. z o.o., owadów 69,26-631 Jastrzębia;

0710512017 pt' Budowa warsztatu napTawy samochodów osobowych i dostawczych wraz z

infrastrukturą techniczną w miejscowości Policzna, złoŻony przęz Mechanika Pojazdowa AUTO-
MAR Mariusz Marszałek, Aleksandrówka 3, 26'720 Policzna;



0910512017 pt. Strategiczny rozwój pro środowiskowy przedsiębiorstwa WIETLAND Bartłomiej
Wietrzyński, złoŻony przęz WIETLAND Bar1łomiej Wietrzyński, Rajec Szlachecki 15' 26-6|3
Radom.

Iwona Sałek zaznaczyła. ze protest do wniosku nr 09l05l20l] został złoŻony po terminie.
Wnioskodawca odebrał pismo z wynikami oceny 21.12.2017 r., a protest złoŻył osobiście dn.

29.12.2017 r.- przeI<roczony został 7 dniowy termin przysługujący na odwołanie się od decyĄi
Rady. W związku z powyŻszym, Rada Stowarzyszenia jednogłośnie podjęła decyzję
o pozostawieniu protestu bez rozpatrzenta.

Następnie przystąpiono do ana|izy zasadności przedstawionych zarzutów do oceny wniosku nr
0510512017. W wyniku dyskusji ustalono, Żebrakjest podstaw do zmiany padjętego rczstrzygnięcia
i ponownej oceny wniosku.
W związku ztym, Rada podjęła uchwałę:
nr XIaM/2018 w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Stowarzyszenta ,,Dziedzictwo i Rozwój''
odnośnię protestu od oceny wniosku nr 0510512017. Uchwała stanowi załączn1k nr 2 do niniejszego
protokołu;

W następnej kolejności Rada Stowarzyszenia przystąpiła do analtzy zasadności przedstawionych
zarzutów do oceny wniosku nr 0710512017 . Członkowie Rady jednogłośnie podjęli decyz1ę, ze brak
jest podstaw do znriany podjętego rozstrzygnięcia i ponownej oceny wniosku.
W związku z tym, Rada podjęła uchwałę:
rlr XIIl02l2018 w sprawie Stanowiska Rady Stowarzyszenia ,,Dziedzictwo i Rozwój'' odnośnie
protestu od oceny wniosku nr 07l05l20l7. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 4 Wolne głosy, wnioski i zapytania.

W sprawie wolnych głosów dyskusja nie została podjęta.

Ad. 5 Zakończenie posiedzenia Rady.

Uchwały wraz ze stanowiskiem Rady dotyczącym braku podstaw do Zmlany podjętego

rozstrzygntęcia, a takŻe wszystkie złoŻonę protesty przekazuje się Zarządowi Województwa
Mazowieckiego celem dalszej weryfikacji.

Na tym posiedzenie zakonczono.

Protokolant Przewodniczący
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