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Załącznik nr 2 do protokołu                                
z posiedzenia Rady Stowarzyszenia  

z dnia 09 grudnia 2019 r. 
 
 

PROTOKÓŁ 
z prac Komisji Nadzorującej 

prowadzonych podczas posiedzenia Rady 
Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” 

w dniu 09 grudnia 2019 r.  
 
 
Na posiedzenie stawiło się 8 z 12 członków Rady, w tym 3 przedstawicieli władzy publicznej oraz  
5 niebędących przedstawicielami sektora publicznego. 
Spośród 8 przybyłych na posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia, w głosowaniu jawnym, zostało 
wybranych dwóch sekretarzy posiedzenia:  

1. Pan Arkadiusz Baran 
2. Pan Paweł Kapusta 

którzy zostali jednocześnie Komisją Nadzorującą. 
 
Zadaniem Sekretarzy była weryfikacja poprawności wypełnienia oświadczenia bezstronności 

każdego z przybyłych na posiedzenie członków Rady oraz sprawdzenie rozłożenia grup interesu na 
podstawie wpisów w Rejestrze grup interesów. Do ich obowiązków należało także czuwanie nad: 

1. prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, obliczanie wyników głosowań, kontrolę 
quorum, kontrolę parytetów podczas głosowań; 

2. poprawnością dokumentacji; 
3. poprawnością zgodności formalnej; 
4. wykonywaniem innych czynności o podobnym charakterze.  

 
 

I. W ramach naboru nr 03/2019, zakres tematyczny- Rozwijanie działalności gospodarczej, do 
biura LGD wpłynęło łącznie 4 projekty. Rada przystąpiła do ich oceny według kolejności wpływu. 
 

1. Wniosek nr 01/03/2019 złożony przez: PARTNER Małgorzata Pinkiewicz, Pająków 38,  
26-704 Przyłęk, pt. „Marianna” Dom Wypoczynku i Pracy Twórczej. 

 
Żaden z 8 przybyłych na posiedzenie członków Rady nie wykazał powiązania z Wnioskodawcą  
w Rejestrze grup interesów. 
Pan Michał Kowal w oświadczeniu bezstronności zaznaczył, że w stosunku do Wnioskodawcy 
zachodzą okoliczności opisane w § 12 ust. 7 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” 
i w związku z tym wykluczył się z dyskusji i głosowania nad operacją. 
Procentowy rozkład parytetów: władza publiczna 42,8 %, członkowie nie będący przedstawicielami 
sektora publicznego 57,2 %. 
Wynik oceny względem zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków- pozytywny. 
Wynik oceny względem zgodności operacji z LSR, w tym z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- operacja zgodna z LSR,   
w tym zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
Głosy ważne: 7 
Głosów nieważnych: 0.  
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7 głosujących uznało operację za zgodną z LSR w tym zgodną z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Wynik oceny względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami- średnia ocena 55,00 pkt 
Głosy ważne: 7 
Głosów nieważnych: 0.  
Karty oceny operacji dla w/w wniosku stanowią załącznik do listy rankingowej.  

 
2. Wniosek nr 02/03/2019 złożony przez: P.P.H.U. „Pod Różami” Ryszard Różański, ul. Radomska 

49, Jedlnia- Letnisko, 26-630 Jedlnia- Letnisko, pt. Rozwój przedsiębiorstwa poprzez poprawę 
standardu i jakości oferowanych usług oraz wprowadzenie nowej innowacyjnej usługi - warsztatów 
ekologiczno-kulinarnych.  
Żaden z 8 przybyłych na posiedzenie członków Rady nie wykazał powiązania z Wnioskodawcą  
w Rejestrze grup interesów. 
Pan Michał Kowal  w oświadczeniu bezstronności zaznaczył, że w stosunku do Wnioskodawcy 
zachodzą okoliczności opisane w § 12 ust. 7 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Dziedzictwo  
i Rozwój”, a tym samym wykluczył się z dyskusji i głosowania nad operacją.  
Procentowy rozkład parytetów: władza publiczna 42,8 %, członkowie nie będący przedstawicielami 
sektora publicznego 57,2 % 
Wynik oceny względem zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków- pozytywny. 
Wynik oceny względem zgodności operacji z LSR, w tym z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- operacja zgodna z LSR,   
w tym zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
Głosy ważne: 7 
Głosów nieważnych: 0.  
7 głosujących uznało operację za zgodną z LSR w tym zgodną z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Wynik oceny względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami- średnia ocena 46,00 pkt 
Głosy ważne: 7 
Głosów nieważnych: 0.  
Karty oceny operacji dla w/w wniosku stanowią załącznik do listy rankingowej.  
 

3. Wniosek nr 03/03/2019 złożony przez: P.K. Oligopol Paweł Kapusta, Jastrzębia 108 a, 26-631 
Jastrzębia, pt. Zakup wózka widłowego oraz zestawu komputerowego. 

 
Żaden z 8 przybyłych na posiedzenie członków Rady nie wykazał powiązania z Wnioskodawcą  
w Rejestrze grup interesów. 
Pan Paweł Kapusta w oświadczeniu bezstronności zaznaczył, że w stosunku do Wnioskodawcy 
zachodzą okoliczności opisane w § 12 ust. 7 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Dziedzictwo  
i Rozwój”, a tym samym wykluczył się z dyskusji i głosowania nad operacją. 
Procentowy rozkład parytetów: władza publiczna 42,8 %, członkowie nie będący przedstawicielami 
sektora publicznego 57,2 % 
Wynik oceny względem zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków- pozytywny. 
Wynik oceny względem zgodności operacji z LSR, w tym z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- operacja zgodna z LSR,   
w tym zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
Głosy ważne: 7 
Głosów nieważnych: 0.  
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7 głosujących uznało operację za zgodną z LSR w tym zgodną z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Wynik oceny względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami- średnia ocena 30,00 pkt 
Głosy ważne: 7 
Głosów nieważnych: 0.  
Karty oceny operacji dla w/w wniosku stanowią załącznik do listy rankingowej.  

 
4. Wniosek nr 04/03/2019 złożony przez: Magdalena Zawodnik NETGRAF, ul. Kozienicka 24/15, 

Pionki, 26-670 Pionki, pt. Utworzenie centrum sprzedaży artykułów artystycznych i dekoracyjnych  
z wykorzystaniem tradycyjnych i nowoczesnych technologii produkcji i sprzedaży – ARTEDE (Art – 
sztuka, Technology – technologia, Decor- dekoracja).                                                                                                                                                             
 
Żaden z 8 przybyłych na posiedzenie członków Rady nie wykazał powiązania z Wnioskodawcą  
w Rejestrze grup interesów. 
Pan Michał Kowal w oświadczeniu bezstronności zaznaczył, że w stosunku do Wnioskodawcy 
zachodzą okoliczności opisane w § 12 ust. 7 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Dziedzictwo  
i Rozwój”, a tym samym wykluczył się z dyskusji i głosowania nad operacją. 
Procentowy rozkład parytetów: władza publiczna 42,8 %, członkowie nie będący przedstawicielami 
sektora publicznego 57,2 % 
Wynik oceny względem zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków- pozytywny. 
Wynik oceny względem zgodności operacji z LSR, w tym z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- operacja zgodna z LSR,   
w tym zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
Głosy ważne: 7 
Głosów nieważnych: 0.  
7 głosujących uznało operację za zgodną z LSR w tym zgodną z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Wynik oceny względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami- średnia ocena 44,00 pkt 
Głosy ważne: 7 
Głosów nieważnych: 0.  
Karty oceny operacji dla w/w wniosku stanowią załącznik do listy rankingowej.  

 
 
W załączeniu lista rankingowa wniosków dla naboru 03/2019, zakres tematyczny- Rozwijanie 
działalności gospodarczej, z posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” odbytego 
w dniu 09 grudnia 2019 r. Na podstawie utworzonej listy rankingowej Komisja Nadzorująca 
przedstawiła Radzie Stowarzyszenia propozycje podjęcia uchwał o wybraniu operacji do 
dofinansowania w ramach realizacji LSR.  
Lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 
 
Przed przystąpieniem do kolejnego punktu posiedzenia zanotowano przybycie Pani Lidii Wierzbickiej, 
która od tej pory uczestniczyła w obradach, tj. Rada Stowarzyszenia pracowała w składzie 9-osobowym. 
 
II. W ramach naboru nr 02/2019, zakres tematyczny- Podejmowanie działalności gospodarczej, do 
biura LGD wpłynęło łącznie 5 projektów. Rada przystąpiła do ich oceny według kolejności wpływu. 
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1. Wniosek nr 01/02/2019 złożony przez: Ireneusz Paweł Bogucki, Wielgie 190 A, 27-310 
Ciepielów, pt. Założenie działalności gospodarczej w formie usług minikoparką na terenie powiatu 
lipskiego. 

 
Żaden z 9 przybyłych na posiedzenie członków Rady nie wykazał powiązania z Wnioskodawcą  
w Rejestrze grup interesów. 
Pani Lidia Wierzbicka i Pan Mariusz Borek w oświadczeniu bezstronności zaznaczyli, że w stosunku do 
Wnioskodawcy zachodzą okoliczności opisane w § 12 ust. 7 Regulaminu Rady Stowarzyszenia 
„Dziedzictwo i Rozwój”, a tym samym wykluczyli się z dyskusji i głosowania nad operacją. 
Procentowy rozkład parytetów: władza publiczna 28,5 %, członkowie nie będący przedstawicielami 
sektora publicznego 71,5 % 
Wynik oceny względem zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków- pozytywny. 
Wynik oceny względem zgodności operacji z LSR, w tym z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- operacja zgodna z LSR,   
w tym zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
Głosy ważne: 7 
Głosów nieważnych: 0.  
7 głosujących uznało operację za zgodną z LSR w tym zgodną z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Wynik oceny względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami- średnia ocena 23,00 pkt 
Głosy ważne: 7 
Głosów nieważnych: 0.  
Karty oceny operacji dla w/w wniosku stanowią załącznik do listy rankingowej.  
 

 
Żaden z 9 przybyłych na posiedzenie członków Rady nie wykazał powiązania z Wnioskodawcą  
w Rejestrze grup interesów. 
Pani Elżbieta Nowakowska i Pan Grzegorz Świątek w oświadczeniu bezstronności zaznaczyli, że  
w stosunku do Wnioskodawcy zachodzą okoliczności opisane w § 12 ust. 7 Regulaminu Rady 
Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”, a tym samym wykluczyli się z dyskusji i głosowania nad 
operacją. 
Procentowy rozkład parytetów: władza publiczna 42,8 %, członkowie nie będący przedstawicielami 
sektora publicznego 57,2 % 
Wynik oceny względem zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków- pozytywny. 
Wynik oceny względem zgodności operacji z LSR, w tym z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- operacja zgodna z LSR,   
w tym zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
Głosy ważne: 7 
Głosów nieważnych: 0.  
7 głosujących uznało operację za zgodną z LSR w tym zgodną z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Wynik oceny względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami- średnia ocena 44,00 pkt 
Głosy ważne: 7 
Głosów nieważnych: 0.  
Karty oceny operacji dla w/w wniosku stanowią załącznik do listy rankingowej.  
 

2. Wniosek nr 02/02/2019 złożony przez: Bogusława Jaworska, Podzagajnik 94, 26-700 Zwoleń, 
pt. Alpaki- Przystań Tu. 
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3. Wniosek nr 03/02/2019 złożony przez: Malwina Sowa, Suskowola 89, 26-670 Pionki, pt. 
Podejmowanie działalności w zakresie prowadzenia edukacji sportowej oraz zajęć sportowych  
i rekreacyjnych na terenach LGD. 

 
Żaden z 9 przybyłych na posiedzenie członków Rady nie wykazał powiązania z Wnioskodawcą  
w Rejestrze grup interesów. 
Pani Grażyna Rojek oraz Pani Lidia Wierzbicka w oświadczeniu bezstronności zaznaczyły, że  
w stosunku do Wnioskodawcy zachodzą okoliczności opisane w § 12 ust. 7 Regulaminu Rady 
Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”, a tym samym wykluczyły się z dyskusji i głosowania nad 
operacją. 
Procentowy rozkład parytetów: władza publiczna 28,5 %, członkowie nie będący przedstawicielami 
sektora publicznego 71,5 % 
Wynik oceny względem zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków- pozytywny. 
Wynik oceny względem zgodności operacji z LSR, w tym z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- operacja zgodna z LSR,   
w tym zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
Głosy ważne: 7 
Głosów nieważnych: 0.  
7 głosujących uznało operację za zgodną z LSR w tym zgodną z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Wynik oceny względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami- średnia ocena 28,00 pkt 
Głosy ważne: 7 
Głosów nieważnych: 0.  
Karty oceny operacji dla w/w wniosku stanowią załącznik do listy rankingowej.  
 

4. Wniosek nr 04/02/2019 złożony przez: Jacek Fenik, Chechły 49, 26-720 Policzna, pt. Siedlisko 
„Zacisze”-  Aktywnie i Kreatywnie. 

 
Żaden z 9 przybyłych na posiedzenie członków Rady nie wykazał powiązania z Wnioskodawcą  
w Rejestrze grup interesów. 
Pani Lidia Wierzbicka w oświadczeniu bezstronności zaznaczyła, że w stosunku do Wnioskodawcy 
zachodzą okoliczności opisane w § 12 ust. 7 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Dziedzictwo  
i Rozwój”, a tym samym wykluczyła się z dyskusji i głosowania nad operacją. 
Procentowy rozkład parytetów: władza publiczna 37,5 %, członkowie nie będący przedstawicielami 
sektora publicznego 62,5 % 
Wynik oceny względem zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków- pozytywny. 
Wynik oceny względem zgodności operacji z LSR, w tym z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- operacja zgodna z LSR,   
w tym zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
Głosy ważne: 8 
Głosów nieważnych: 0.  
8 głosujących uznało operację za zgodną z LSR w tym zgodną z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Wynik oceny względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami- średnia ocena 38,00 pkt 
Głosy ważne: 8 
Głosów nieważnych: 0.  
Karty oceny operacji dla w/w wniosku stanowią załącznik do listy rankingowej.  
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5. Wniosek nr 05/02/2019 złożony przez: Ewelina Kęska, Kuczki Kolonia 2b, 26-634 Gózd, pt. 
Utworzenie wypożyczalni rowerów i sprzętu budowlanego. 

 
Żaden z 9 przybyłych na posiedzenie członków Rady nie wykazał powiązania z Wnioskodawcą  
w Rejestrze grup interesów. 
Pan Michał Kowal w oświadczeniu bezstronności zaznaczył, że w stosunku do Wnioskodawcy 
zachodzą okoliczności opisane w § 12 ust. 7 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Dziedzictwo  
i Rozwój”, a tym samym wykluczyli się z dyskusji i głosowania nad operacją. 
Procentowy rozkład parytetów: władza publiczna 37,5 %, członkowie nie będący przedstawicielami 
sektora publicznego 62,5 % 
Wynik oceny względem zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków- pozytywny. 
Wynik oceny względem zgodności operacji z LSR, w tym z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- operacja zgodna z LSR,   
w tym zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 
Głosy ważne: 8 
Głosów nieważnych: 0.  
8 głosujących uznało operację za zgodną z LSR w tym zgodną z warunkami przyznania pomocy 
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Wynik oceny względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami- średnia ocena 29,00 pkt 
Głosy ważne: 8 
Głosów nieważnych: 0.  
Karty oceny operacji dla w/w wniosku stanowią załącznik do listy rankingowej.  
 
 
W załączeniu lista rankingowa wniosków dla naboru 02/2019, zakres tematyczny- Podejmowanie 
działalności gospodarczej, z posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” odbytego 
w dniu 09 grudnia 2019 r. Na podstawie utworzonej listy rankingowej Komisja Nadzorująca 
przedstawiła Radzie Stowarzyszenia propozycje podjęcia uchwał o wybraniu oraz niewybraniu operacji 
do dofinansowania w ramach realizacji LSR.  
Lista stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 
 
III. Na tym posiedzenie Komisji Nadzorującej zakończono.  
Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa przekazuje się do Urzędu 
Marszałkowskiego w Warszawie, a jeden pozostaje w biurze LGD. 

        
 

 
 
Komisja Nadzorująca 

 
1.  Arkadiusz Baran 

 
……………………………… 

 
 

2. Paweł Kapusta 
         
……………………………… 


