
Załt1cznik nr 2 drl prolokrlltt
: pos' i e d:ł n i a R u, ly S t r.,w a r:1'\: \' n i L.l

z tlnia I 5 li.stopada 20l6 r.

PRoToKoŁ
z prac Komisji Nadzorującej

prowadzonych podczas posiedzenia Rady
Stowarzys Zenia,,Dziedzictwo i Rozlvój''

w dniu 15 listopada 2016 r.

Spośród i 1 przybyłych na posiedzenie członków' Rady Stowarzyszenl'a. w głosowaniu jawnym,

zostało wybranyclr dwoch sekretarzy posiedzenia:

1. Pan Mariusz Borek,
Ż.Pan Michał Kowal,

którzy zo stal i j ednoczeŚnie Komi sj ą Nadzoruj ącą.
Zadanlem Sekretarzy była rł,eryfikac.ja poprawności wypełnienia oświadczenia bezstronnoŚci

kazdego z pr4,byłyclr na posiec1zenie członkow Rady oraz sprawdzenie rozłozelria grup itrteresu na

poclstawie rł,pisow lv Rejestrze grup interesow. Do icli obowiązkow nalezało takze czuwanie nad:

1' prawidłowym przebiegie lrr procesLl oceny i r'vyboru, obliczarrie wyników głosowań, kontrolę

quorum' kontrolę parytetow podczas głosowari;

2' poprawnoŚcią dokumentacii;
3' poprawnością zgodności fbrrnalnej ;

4. wykonywaniem innych czyrrności o podobnyll charakterze.

I. W związku ze złoŻonym protestem od decyzji Rady Stowarzyszenla'Dziedzictwo i Rozlvój"
z dnia 18 pażdziernika 2016 r, w zakresie oceny zgodnoŚci z lokalnymi lrryteriami wniosku

nr 0810212016, pt. Rozwinięcie działalnoŚci usług restauracy.ir-rych w zakresie obsłr-rgi imprez

okolicznoŚciowych SZanSą dla rozwo.iu lv regionie: turystyki, tradycji kulinarnyclr i obrzędowych"

edtrkac.ii i aktywizac.ii mieszkańców. złozonęgo przez Hanna Kranek- Zajazd, Sycyna Kolonia 2,

Ż6-700 Zwoleń_ w ramach naboru 02lŻ016- rozw'ijanie działalności gospodarczej, Rada przystąpiła do

powtornej oceny wniosku w zakresie zarzutow podr'riesionych w proteście.

Żaden z ),I przybyłych na posiedzenie człorrków Rady nie wykazał powiązania z Wnioskodawcą

w Rejestrze grup interesów.
Pani Lidia Wierzbicka, Pani Elzbieta Nowakowska oraz Pan Grzegorz Swiątek w oświadczeniu

bezstronnościzaznaczylt,Że rł'stosunku do Wnioskodawcy zachodząoltoliczności opisane w $ 12 Lrst.7

Regulaminu Rady Stowarzyszenia,,Dzieclzictwo i RozwÓj''. a tynl Satnym wy'kluczyli się z dyskusji

i glosowania nad operacją.

Procentowy rozkład parytetów: władza publiczrra 25,00 oń, członkowie nie będący przedstawicielanłi

sektora publiczneg o 7 5,00 oń

Wynik oceny wzglęclem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami- po częściowynl uwzględnieniu

protestu wniesionego przsz Wrrioskodawcę _ średnia ocena 38,00 pkt.

Closy uazne: 8

Głosow niewaznvch: 0'

W 'załączenlu lista rankingowa wnioskow dla naboru 0212016, zakres tenratyczny_ Rozwijanic

działalności gospodarczej, z posiedzenia Rady LGD Stowarzyszenie .,Dziedzictwo i Rozwój'' odbytego

w dniu 15 listopada 2016 r' Na podstawie utworzonej listy rankingowej Komis.ia Nadzorująca
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plzedstawiła Radzie Stowarzyszenia propozycje podjęcia uchwały o wybraniu do dotlnansowanla
operacji w ramach realizac.ii LSR. Lista Stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. I(afiy oceny
operacji stanowią załącznik do listy rankingowej.

iL W ramach naboru nr 0312016, zakres tematyczny- Zachowanie dziedzictwa lokalnego -

Wydarzenia integrujące i aktyrł'izu.|ące w gminie Jastrzębia, do biura LGD wpłynął 1 projekt. Rada
przystąpiła do jego oceny.

1' Wniosek nr 1010312016 złoŻony przez: Gmina Jastrzębia, Jastrzębia 1I0,26-631 .Iastrzębia,

pt. Folkowy Turniej Sołectw- Jastrzębia 2017
Żaden z 11 prz5,byłych na posiedzenie członkorł' Rady nie wykazał powiązania z Wnioskodawcą
w Rejestrze grup interesów.
Pan Paweł Kapusta w oświadczeniu bezstrorurości z'aznaczył, Ze W stosunku do Wnioskodawcy
zachodzą okolicznoŚci opisane w $ 12 r-rst. 7 Regulaminu Rady Stow,arzyszenta,,Dziedzictvyo
i Rozwój'', a tym Samym wykluczył się z dyskusji i głosowania nad operacją.
Procentowy rozkład parytetów: władza publiczna 20,00 oń, członkowie nię będący przedstawicielanri
sektora publicznego 80,00 %
Wynik oceny względem zgodrrości operacji z ogłoszeniem naboru wniosków_ pozytywny.
Wynik oceny względen'r zgodności operacji z [,SR. W tym z warunkami przyznania pomocy
określonymi w Programie Rozrł,ojr'r obszarów Wieiskich na lata 2O14-2020- operacja zgoclna
z LSR, w tym zgodna z warunkami przyznania pomocy określonyrni w Programie Rozwoju obszarów
Wiejskich na lata Ż014-2020
Gltlsy rł aŻne: l 0

Głosow niewaznych: 0.

10 głosujących uznało operację za zgodną z l'SR rv tym zgodtlą z warunkami przyznania pomocy
okreŚlonymi w Programie Rozwoju obszarow Wie'iskiclr na lata Ż011-2020
Wynik oceny względem zgodności operacji z lokalnynri kryteriami- średnia ocena 29,00 pkt
Głosy wazne: 10

Głosow nieważnych: 0.

W załączeniu lista rankingowa wniosków dla naboru 03/20l6. zakres tematyczrry_ Zachowanie
dziedzictwa lok:rlnego - Wydarzenia integrujące i aktywizujące w gniinie .Iastrzębia, z posiedzenia Rady
LGD StowarzyszenIę,,Dziedzjctwo iRozwoj'' odbytego w dniu 15 listopada2016 r. Na podstawie
utworzonej listy rankingowej Komisja Nadzorująca przedstawiła Radzie Stowarzyszenia propozycje
podjęcia uchwał o lĘ,braniu do dofinansowania operacji w ramach rca|izacji LSR. Lista stanowi
załączntk nr 2 do niniejszego protokołu. Karty oceny operacji stanowią załącznik do listy rankirlgowej'

III. W ramach naboru nr 0312016, zakres tematyczr-ry- Infrastruktura tLlryslyczna. kulturalna
i rekreacyjna' do biura I'GD w,płynęło łącznie 1 1 projektów. Rada przystąpiła do ich oceny według
kolejności wpływu.

1. Wniosek nr 0110312016 złoŻony przez Grrrina Pionki. ul. Zwycięstwa 6a, Pionki.
26-670 Pionki. pt. Budou'a boiska rekreacyjnego w miejscowości Sr'rcha

Ż.aden z 1 1 obecnych na 1losiec1zeniu człoIlkow Rady rlie wyltazał porł'iązania z Wnioskodawcą
w Rejestrze grup interesow.
Pani GraŻyna Rojek w oswiadczelriu bezstronrrości zaznaczyła. Ze W stosunku do Wrrioskodawcy

zachodząokoliczności opisane w $ 12 ust.7 Regulanrinu Rady Stowarzyszenn,,Dziedzictwo
i RozwÓj", a tym Samym wyklr'rczyła się z dyskusji i głosowania nad operacją'



Procentowy rozkład parytetow: władza pr'rbliczna 10,00 %o, członkowie nie będący przedstawicięlami
sektora publicznego 90,00 %

Wynik oceny względem zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków- pozytywny'
Wynik oceny względern zgodności operacji z LSR, w tyn1 z warunkami przyznanla pomocy
określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wie'iskich na lata 2014-2020- operacja zgodna z LSR.
w tym zgodna z warunkanri przyznanla pomoc'Y określonymi w Programie Rozwo.iu obszarow
Wiejskich na lata 2014-2020
Głosy wazne: 10

Głosow niewaznych: 0'

10 głosujących uznało operac.ję za zgodną z LSR w tym zgodną z warunkanli przr,znallia potnocy
określonymi w Programie Rozrł,oju obszarow Wiejskich na lata 2014-2020
Wynik oceny względem zgodności operacji z lokalnyrni kryteriami- średnia ocena 31,00 pkt

Głosy w'aztre: 10

Głosów niewaŹnych: 0'

2. Wniosęk nr 0Ż103120|6 złoŻony przez Gmina Kazanów, Plac Par_tyzantow 28, Kazanów,
26-]],3 Kazanów" pt. Budowa boiska wielolilnkcy'jnego w nliejscowości Kazanow
Żadęn z 11 obecnych na posiedzerlirt członkow Rady nie wykazał porviązania z Wnioskodawcą
w Re.jestrze grup interesów
Parr Robert Krol w oświadczeniu bezstronności zaznaczył, Że w stosunku do Wnioskodawcy zachodzą
okoliczności opisane w $ 12 r-rst. 7 Regulaminu Rady Stowarzyszenia.,Dziedzictwo
i Rozwój'', a tym samym wykluczył się z dyskusji i głosolł'ania nad operacją.

Procentowy rozkład parytetów: właclza publiczna 20.00 oń. członkowie nie będący przedstawicielami
sektora publicznego 80,00 %
Wynik oceny względem zgodności operac.ji z ogłoszeniem naboru wt'tioskow_ pozytywly.
Wynik oceny wzgiędem zgodności operacji z LSR, W tym z warunkami przyznania pomocy
okreŚlonymi w Programie Rozwoju obszarow Wiejskich na lata 2014-2020- operacja zgodna z LSR.
w tym zgodna z warunkaml przyznania ponrocy określonymi w Programie Rozwoju obszarórł'
Wiejskich na lata Ż014-202.0

Głosy wazne: 10

Głosów rriewaŻnyclr: 0'

10 głosu.iących uznało operację za zgodną z LSR w tynr zgodną z warunkaml prz'\/znania pomocy

okreŚlonymi w Programie Rozrł,ojr'r obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wynik oceny względem zgodnoŚci operacji z lokainymi kryteriami- Średnia ocena 31,00 pkt

Głosy wazne: 10

Głosów nienażnych: 0.

3. Wniosek nr 03/03/2016 złoŻot:ry prz'ez Gmina Kazanów, Plac Partyzantów 28, Kazanów.
26-113 Kazanów,, pt. Budowa obiektow małej arclritektury tworzącyclr plac rekreacyjno- zabawowy

w miejscowości Kazanów
Zaden z 11 obecnych na posiedzeniu członków Rady nie wykazał powiązania z Wnioskodawcą
w Rejestrze grup interesów
Pan Robert Krol w oświadczeniu bezstronności zaznacz'ył. Że w stclsunku do Wnioskoclawcy zachodzą
okoliczr"rości opisane w $ 12 r"rst. 7 Regulaminu Rady Stowarzyszenia.,Dziedzictwo
i Rozwój". a tym Samym wyklurczył się z dyskus.ji i głosolł'ania nad operacją.

Procentowy rozkład paryletow: władza publiczna 20,00 0ń, członkowie nie będący przedstawicielami

sektora publicznego 80,00 %

Wynik oceny względem zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków- pozytywny.
Wynik oceny względem zgoc1ności operacji z LSR, W tym z r.varunkami przyznania pomocy

okreŚlonyrni w Programie Rozrvoju obszarów Wiejskicli na lata 2014-2020- operacia zgoclna z LSR.



w tym Zgodna Z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju obszarow
Wie.f skich na lata 201,4-2020

Głosy wazne: 10

Głosów nieważnych: 0'

10 głosu.jących uznało operację za zgodną z LSR W tym zgodną z warunkani przyznania pomocy
okreŚlonymi w Programie Rozwo.ju obszarorv Wiejskich na lata Ż014-2020
Wynik oceny względem zgodności operacji z 1okalnymi kryteriami- średnia ocena 34,00 pkt
Głosy wazne: 10

Głosów niewaznych: 0.

4. Wniosek nr 0410312016 złoŻolly przez Gnrina Gozd. ul. Raclołnska], Gozd,26-634 Gozd, pt'

Rozbudowa budynktr remizy str'azackiej z przystosowatliem pomieszczeń na świetlicę wiejską
w nriejscowości Kłorrowek' gmina Gózd
Zaden z 11 obecnych na posiedzeniri członków Rady nie wykazał powiązania z Wnioskoda;vcą
w Rejestrze grup interesów
Pan Michał Kowal w oŚwiadczeniu bęzstronności zaznaczył. Że w stosunku do Wnioskodawcy
zachodzą okoliczności opisirne w $ i2 ust. 7 Regttlaminu Rady Stowarzysz'ęnla,,Dziedzictwo
i Rozwój'', atym Samym rł,ykluczył się z dyskus.ji igłosowarria nad operacją.

Procentowy rozkład parytetów: władza publiczna 20'00 oń, człon]<owie nie będący przedstawicielami
sęktora publicznego 80,00 %

Wynik oceny względem zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków- pozytywny.
Wynik oceny względem zgodności operacji z LSR, w tytn z warunkami p't'zyznania pomocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2011-Ż020- operac.ja zgodna z LSR, w
tym zgodna z warunkami przyznanta pon"Iocy określonymi w Programie Rozwoju obszarow Wie.1skioh

na lata 2014-2020
Głosy wazne: l0
Głosow niewaznych: 0.

10 głosrrjących uznało operację z'a zgodną z LSR W tym zgodną z warunkami przyznania pomocy

określonymi w Programie Rozwo"jLt obszarow Wieiskich na lata 2014-2020
Wynik ocel]y i.vzględem zgodności operacjiz lokalnymi kryterianri- średnia ocena 33'00 pkt

Głosy wazne: 10

Głosów niewazrrych: 0.

5' Wniosek nr 05/03/2016 złoŻony prZęZ Gmina Gozd, ul. Radomska 7' Gózd, 26-634 Gózd. pt.

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w mie.jscowości Gózd' Gmina Gozd
Zaden z 11 obecnyc1r na posiedzerriu członkow Rady nie wykazał powiązania z Wnioskodawcą

rv Rejestrze grup interesow

Pan Michał Kowal w ośrł,iadczenilt bezstronności zaznaczyl\ Zę w stosunku cio Wnioskodawcy

zachodząokoliczności opisane w $ 12 ust. 7 RęgLllaminu Rady Stow'arzyszenn ',Dziedzictwo
i Rozwój'', a tym Samym wykluczył się z dyskusji i głosowania nad operacją'

Procentowy rozkład parytetow: władza publiczna 20.00 0ń' członkowię nie będący przedstawicielami

sektora publicznego 80,00 %

Wynik oceny względem zgodnoŚci operac.ji z ogłoszełriem naboru wniosków- pozytywlly.

Wynik oceny względenr zgodności operacji z LSR, w tyrn z warunkami przyznania pomocy

określonymi w Programie l{ozwoju obszarow Wiejskich na lata 2014-2020- operacja zgodna z LSR,
w tym zgodna z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju obszarów

Wiej skich na lata 20 I 4 -20Ż0

Głosy ważne: 10

Głosów niewaznych: 0.
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10 głosujących uznało operację za zgodną z LSR w tym zgodną z warunkami przyznania ponrocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Wynik oceny względem zgodności operacjiz lokalnynli kryteriami- średrria ocena 33,00 pkt

Głosy wazne: 10

Głosów niewaŻnych: 0.

6. Wniosek nr 0610312016 złożotty przez Gnrina Przyłęk, Przyłęk 30.26-]04 Przyłęk, pt. Budowa
ogólnodostępnego wielofunkcy"| ne go boiska rekreacyj ne go w Łaguszowie
Zadęn z 11 obecnych na posiedzeniu człorrków Rady nie wykazał por,viązania z Wnioskodawcą
w Rejestrze grup interesów
Pan Wo.jciech Szmajda w oświadczęnilt bezstronności z.aznaczył. ze w stosunkr"r do Wnioskodawcy
zachcldzą okoliczności opisane w Ą 12 ust. 7 Regulaminu Rady Stowarzyszęnia,,Dziedzictwo
i Rozwój". a tynr Samym wylrlr-rczył się z dyskursji i głosowania nad operacją.

Procentowy rozkład parytetów: władza prrbliczna 20,00 oń, członkowie nie będący przedstawicięlami

sektora publicznego 80,00 %

Wynik oceny względem zgodności operacji z ogłoszenien naborlt wIliosków- pozytywn5'.

Wynik oceny względem zgodnoŚci operacji z LSR, w tym z warunkami prz.vz.nania pomocy

określonymi w Programie Rozwojr'r obszarow Wiejskich na lata 2014-2020- operacja zgodna z LSR.
w tym zgodna z warunkanri przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwo'iu obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
Głosy wazne: 10

Głosów niewaznych: 0.

10 głosując5'ch uznało operację za z'godną z LSR W tym zgodną z warunkaml przyznania ponocy
określonynli w Programie Rozwoju obszaror'v Wie.jskich na lata Ż014-2020

Wynik ocen'V względem zgoc1ności operacji z lokalnynri kryteriami- średnia ocena 31.00 pkt

Głosy wazne: 10

Głosów niewaznych: 0.

] . Wniosek nr 0710312016 złoŻoryl przez Gmina Policzna, ul. B' Prusa 1 1. Policzna,
Ż6-12.() Policzna. pt. Wzrost atrakc'vjrrości rekreacyjnej lla terenach wie.jskich poprzez

zagospodarowanie centrum mi ei scowo ści Po liczna
Żaden z 1 1 obecnych na posiedzeniu członkow Rady nie wykazał powiązania z Wnioskodawcą

w Rejestrze grup interesów
Pani Monika Chołuj w oświadczęniu bezstronności zaznaczyła, Że w stosunku do Wnioskodawc\'

zachodząokoliczności opisane w $ 12 r-rst. 7 Regr-rlarninu Rady Stowarzyszenla,,Dziedzictwo

i Rozwój'', a tym Samym wykluczyła się z dyskr-rs.ii i głosoił'ania nad operacją.

Procentowy rozkład parytetow: władza publiczna 20.00 7o. członkowie nie bęclący przedstawicielami

sektora pubiicznego 80,00 %

Wynik oceny względem zgodności operac.ii z ogłoszeniem naboru wniosków- pozytywny.

Wynik oceny wzgiędem zgodności operacji z LSR' w tym z warunkami przyznanta pomocy

olrreślonyni w Programie Rozwoju obszarow Wiejskich na lata 2014-Ż020- operacja zgodna z LSR'
w tym zgodna z warunltami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwo.jr: obszarólł'

Wiejskich na lata Ż014-Ż020
Głosy wazne: 10

Głosow niewaznych: 0.

10 głosu.jących uznało operację za zgodną z LSR w tym zgodną z warunkami przyznania ponrocy

określonymi w Programie Rozwo"ju obszarow Wiejskich na lata 2014-Ż020

Wynik oceny względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami- średnia ocena 33,00 pkt

Głosy wazne: 10

GłosÓw niewazrrych: 0. 
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8. Wniosek nr 08/03/2016 złoŻony przez Gmina Policzna, ul. B. Prusa 11, Policzna,
Ż6-7Ż0 Policzna, pt. Rozwój rekreacji na terenaclr wie.jskich poprzęZ budowę placów zabaw na terenie

gminy Policzna
Żadęn z 11 obecnych na posiedzeniu członkow Rady nie wykazał powiązania z Wnioskodawcą
w Rejestrze grup interesów
Pani Monika Chołu.j w oświadczeniu bezstronności zaznaczyła, Ze 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 parytetow: władza publiczna 20,00 0%, członkowie nie będący przedstawicielami
sektora publicznego 80,00 %

Wynik oceny względem zgoc1rrości operac.ji z ogłoszenienr naboru wriosków- pozytywny'
Wynik oceny rvzględem zgoc1ności operacji z LSR, W tym z warunkami przyznanl'a pomocy

określonymi w Programie Rozrł'oju obszarów Wie.jskich na lata 2014-2020- operacja zgodna z LSR'
w tym zgodna z warunkami ptzyznania pomocy określonymi w Prograrnie Rozrvoju obszarÓw

Wiejskich na lata Ż014-2020
Głosy wazne: 10

Głosów niewaznych: 0.

10 głosu.jącyclr uznało operac.ję za zgodną z LSR w tym zgodną z warunkami przyznania pomocy

określonymi w Programie Rozwoju obszarow Wiejskich na lata 2014-2020
Wynik oceny względem zgodności operacji z lokalnymi kryteriami- średnia ocena 31,00 pkt

Głosy wazne: 10

Głosow niewaznych: 0.

9. Wniosek nr 0910312016 złoż'ony przez Gnrina Tczórv. Tczow 124. 26-106 Tczow. pt.

Kompleksowe rozwiązanie rekreac.r''jrre na terenie gminy Tczów
Żaden z 11 obecnyclr na posieclzeniu członkow Rady nie wykazał powiązania z Wnioskodawcą
w Rejestrze grup interesów
Pan Andrzej Wolszczak oraz Pan Paweł Kapusta rv oświadczeniu bezstronności zaznaczyl'i, Że w
stosunku do Wnioskodawcy zachodzą okoliczności opisane W $ i2 ust. 7 Regulaminu Rady

Stowarzyszenia ,'Dziędzictwo i Rozwój'', a tyrn Samym wykluczyli się z dyskusji i głosowania nad

operacją'

Procentowy rozkład parytetów: władza pirbliczna 11,11 o^, członkowie nie będący przedstawicielami

sektora publicznego 88,89 %

Wynik oceny względem zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wr'riosków- pozytywny'

Wynik oceny względem zgodności operac.ji z LSR, w tym z warunkami przyz'nania ponocy

określonymi w Programie Rozrvoju obszarow Wiejskich na lata 2014-2020- operacja zgodrra z LSR.

w tym zgodna z warunkami przYznania pomocy określonyn'ii lv Programie Rozrł'ojLr obszarow

Wiejskich na lata Ż014-20Ż0
Głosy wazne: 9
Głosów niewaŹnych: 0.

9 głosujących uznało operac.ię za zgoclną z LSR \Ą' t)'m zgodną z warunkami prz;,znania pomocy

określonymi w Programie Rozwo_ju obszarów Wie.iskich na lata 20l4'20ŻO
Wynik oceny względem zgodnoŚci operac'ii z lokalnymi kry'teriami- średnia ocena 31,00 pkt

Glosy wazne: 9

Głosow niewazrrych: 0.

10. Wniosek nr 1110312016 złoŻony przez Gmlna .Iastrzębia, Jastrzębia 11(),26-63 i .Iastrzębia. pt'

Aktywizacja mieszkańcow poprzez tlvorzenie miejsc rekreacji w Gnlinie Jastrzębia



Żaden z l1 obecnych na posiedzeniu członkÓw Rady nie wykazał powiązania z Wnioskoc1awcą
w Rejestrze grup interesów
Pan Paweł Kapusta w oŚwiadczeniu bezstronności zaznaczył, Ze w stosun]<u do Wnioskodawcy
zachoclzą okoliczności opisane w $ 12 ust. 7 Regrrlaminu Rady Stowarzyszenla.,Dziedzictwo
i RozwÓj'', a tym Samym wykluczył się z dyskusji i głosowania nad operacją.
Procentowy rozkład parytetów: władza publiczlla 20,00 oń, członkowie nie będący przedstawicielarni
sektora publicznego 80,00 %
Wynik oceny względem zgodności operacji z ogłoszeniem naboru wniosków- pozytyrł'nv.
Wynik oceny względem zgodności operacji z LSR' w tym z warunkami przYznania pomocy
określonymi w Programie Rozwo.ju obszarow Wie.jskich na lata 2014-Ż02"0- operacja zgodrra z LSR.
w tym zgodna z warunkafi]l ptzyznania pomocy określonymi w Programie Rozwojlr obszarów
Wiejskich na lata 2014-Ż0Ż0
Głosy wazne: 10

Głosow niewaznych: 0. ł

10 głosujących uznało operację za zgodną z LSR w tym zgodną z warunkamt przyz'nania ponocy
określonymi w Programie Rozwo.ju obszarów Wiejskich na lata 2011-2020
Wynik oceny względem zgodności operacji z lokalnyrni kryterianri- średnia ocena 33.00 pkt
Głosy wazne: 10

Głosów nieważnych: 0.

11. Wniosek nr 1210312016 złoŻony przez Gmina Miasto Pionki, Aleja Jana Pawła II l5. Piorrki"
26-610 Pionki. pt. Moclerniz.acja infrastruktury rekreac,v.ino- turystycznej nad Stawem Gornym
r.ł Piorrkach
Żaden z 11 obecnych na posiedzeniu członkolv Rady nie wykazał powiązania z Wnioskoclawcą
w Rejestrze grurp interesow
Pani Lidia Wierzbicka orazPan Paweł Kapusta w oświadczeniu bezstronności zaznaczyll, Że

w stosunku do Wnioskodawcy zachodzą okolicznoŚci opisane w $ 12 ust. 7 Regulaminu Rady
Stowarzyszenia ,.Dziedzictr,vo i RozrvÓj''. a tyn Samym wykluczyli się z dyskusji i głosowania nad
operacją.

Procentowy rozkład parytetów: władza pr-rbliczna 22"22 0ń, członkowie nie będący przedstawicielanri
sektora publicznego 7] .78 oń

Wynik oceny względern zgodności operac.ii z ogłoszeniem naboru wniosków- pozytyrł,ny'
Wynik oceny względern zgodnoŚci operacji z LSR, w tym z warunkanli przyznann pomocy
określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-Ż0Ż0- operacja zgodna z LSR'
w tym zgodna z warunkanli pl'zy'znania ponlocy określonymi w Programie Rozrvo.ju obszarów
Wiejskich na lata 2014-20Ż0
Głosy wazne: 9
Głosów rriewaznych: 0.

9 głosujących uznało operację za zgodną z LSR w tym zgodną z warunkaml przyznania pomocy
określonymi w Programie Rozwoju obszarów Wie.jskich na lata 2014-2020
Wynik oceny względem zgodności operacji z lokalnymi kr1.terianri- średnia ocena 39,00 pkt

Głosy wazne: 9
Głosów niewaznych: 0.

W załączeniu lista rankingowa wniosków dla naboru 0312016, zakres tematyczny- Infrastruktura

turystyczna, kulturalna i rekreacy.jnazposledzenia Rady LGD Stowarzyszenl'e,,Dziedzictrvo i Rozwói''
odbytego w dniu 15 listopadaŻ016 r' Na podstawie utworzonej listy rankingowej Konlis.ja Nadzorująca
przedstawiła Radzie Stowarzyszenia propozyc.je podjęcia uchwał o w'ybraniu do c'lofinansow'ania

operacji w ramach realizacji LSR. i.ista stanowi załącznlk nr 3 do ninie'|szego protokołu. Karty oceny

operacji stanowią zaŁącz'nik do listy rankingowej.
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IV. Na tym posiedzenie Komis.ji Nadzoru.jące.i zakończono.

Protokół sporządzono w trzeclr .iednobrzmiąc1,ch egzemp\arzach, 'z ktorych dwa przekazu.|e się do

Urzędu Marszałkowskiego Wo"jewództwa Mazowieckiego w Warszawie. a jeden pozostaje w biurze

T,GD.

Komisja Nadzorujqca

Mr,triu.sz Brtrek

2 Mic'hul Kov'ul


