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Protokół z XII posiedzenia Rady Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” 

z dnia 18 grudnia 2017 r. 

 

Na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2017 r. w siedzibie LGD „Kraina wokół Lublina”, 

ul. Narutowicza 37/5, rozpoczęło się o godzinie 13:30 i trwało nieprzerwanie do godziny 14:30, 

obecnych było 12 osób (zgodnie z załączoną listą obecności). 

 Zebranie otworzył Przewodniczący Rady – Jan Andrzej Dąbrowski przedstawiając zebranym 

porządek obrad. 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przedstawienie stanowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w sprawie 

rozpatrzenia protestu złożonego przez p. Joannę Sobczak. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia protestu złożonego w ramach I/2017 

naboru wniosków przez Joannę Sobczak. 

6. Zaopiniowanie wniosku Zarządu LGD dotyczącego zmian lokalnych kryteriów wyboru 

projektów. 

7. Sprawy bieżące. 

8. Zamknięcie obrad. 

Ad.2  

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum: w obradach 

uczestniczyło 12 z 15 członków Rady. 

 Jan Andrzej Dąbrowski poinformował zebranych, że podczas zebrania jest zachowany parytet 

sektorowy: przedstawiciele sektora publicznego stanowią 33,34% zebranych, przedstawiciele sektora 

społecznego – 25% zebranych, natomiast przedstawiciele sektora gospodarczego – 41,66%. Żadna 

z grup interesu nie posiada więcej niż 49% głosów (grupa interesu publicznego – 43,75%, grupa 

interesu lokalnych organizacji pozarządowych – 31,25%, grupa interesu ochotniczych straży 

pożarnych – 25%). 

 

 

 



2 
 

Ad.3  

 Jan Andrzej Dąbrowski poddał pod głosowanie porządek obrad, który został jednogłośnie 

przyjęty. 

 

 

 

Ad.4. 

 Przewodniczący Rady przedstawił zebranym stanowisko Zarządu Województwa w sprawie 

rozpatrzenia protestu od oceny wniosku złożonego przez Joannę Sobczak,  przypomniała również,                     

że scan pisma w tej sprawie wraz z dokumentacją ws. oceny dotyczącej projektu p. Joanny Sobczak 

został przesłany członkom Rady wraz z zaproszeniem. Przewodniczący Rady poprosił kierownika biura 

o przedstawienie procedury związanej z ponownym rozpatrzeniem wniosku. Kierownik biura –                   

M. Olechowska poinformowała, że stanowisko Rady podjęte w dniu dzisiejszym w tej sprawie 

zostanie przekazane do Urzędu Marszałkowskiego oraz przesłane wnioskodawcy – p. Joannie 

Sobczak.  Na tym procedura odwoławcza w Urzędzie Marszałkowskim zostanie zakończona, 

natomiast wnioskodawcy w sytuacji negatywnego rozpatrzenia odwołania przysługuje odwołanie              

do sądu. Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie wnioski były oceniane w ten sam sposób 

przy użyciu takich samych kryteriów. Z tego względu uwzględnienie odwołania od oceny tego 

wniosku byłoby nierównym traktowaniem  pozostałych wnioskodawców. Pani Małgorzata 

Olechowska – kierownik biura przypomniała, że jeden z wniosków z tego samego powodu                                

co rozpatrywany wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej. Wnioskodawca odwołał się                     

ale jego odwołanie zostało odrzucone w Urzędzie Marszałkowskim ze względu na niezachowanie 

terminu na złożenie odwołania. Pani Ulesława Lübek stwierdziła, że od wszystkich wnioskodawców, 

którzy złożyli wniosek w I/2017 naborze wniosków, a którzy w zakresie przedmiotowym mieli zakup 

wyposażenia tak jak w przypadku wniosku p. Joanny Sobczak wymagano załącznika potwierdzającego 

prawo do dysponowania nieruchomością, która była wyposażana. Przewodniczący Rady przedstawił 

zebranym projekt stanowiska Rady LGD dotyczący powtórnej oceny odwołania:   

W wyniku ponownej oceny  wniosku nr KWL-I/PD-36/17  pod tytułem: Utworzenie biura podatkowo-

rachunkowego z opcją obsługi mobilnej w siedzibie klienta” złożonego przez Joannę Sobczak 

stwierdzono brak podstaw do zmiany stanowiska dotyczącego wyników oceny w ramach oceny 

zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Uzasadnienie:  

W piśmie dotyczącym weryfikacji protestu przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego Zarząd Województwa stwierdza, że zarzuty zawarte w proteście Joanny Sobczak                           

są zasadne i protest zostaje uwzględniony. Tym samym przekazano wniosek do ponownego 

rozpatrzenia przez Radę LGD. 
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 W uzasadnieniu stanowiska Zarządu Województwa Lubelskiego kluczowym argumentem był 

zapis z Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020: „Posiadanie dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania 

nieruchomością na etapie składania wniosku nie jest obligatoryjne. Jednakże należy pamiętać, że 

przedstawione informacje we wniosku dotyczące lokalizacji operacji (miejsca realizacji operacji) 

w odniesieniu do warunku posiadania prawa dysponowania podaną we wniosku i ocenioną przez UM 

nieruchomością będą weryfikowane najpóźniej w dniu zawierania umowy o przyznaniu pomocy. 

Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego musi być poprawny i ważny w momencie 

przyznania pomocy (zawierania umowy), w przeciwnym razie, pomoc nie zostanie przyznana”.  

Cytowana Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (…) wersja 3z jest 

dokumentem, który został ogłoszony na stronie www.arimr.gov.pl i obowiązuje                                               

od dnia 16 października 2017r.  

Podkreślenia wymaga fakt, iż nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach którego został 

złożony projekt Joanny Sobczak został ogłoszony na stronie www.krainawokollublina.pl                           

w dniu 29 czerwca 2017r. i trwał od 20 lipca do 18 sierpnia br. W treści ogłoszenia znajdują się 

między innymi: Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz Instrukcja wypełniania wniosku                           

o przyznanie pomocy. Dokumenty, które znalazły się w ogłoszeniu o naborze to wersje                                     

2z obowiązujące w dniu rozpoczęcia procedury naboru. Istotne jest, iż po ogłoszeniu naboru LGD                    

nie ma możliwości zmiany treści ogłoszenia (Wytyczne 2/1/2016 – obowiązujące w trakcie procedury 

naboru oraz 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy 

działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w 

ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.). Oczywistym jest, że podczas całej 

procedury naboru (nabór wniosków, ocena zgodności operacji z PROW 2014-2020, ocena według 

lokalnych kryteriów wyboru, ocena protestów od oceny wniosków) obowiązują dokumenty 

zamieszczone w ogłoszeniu.  

Mając na uwadze powyższe, Rada LGD podczas oceny zgodności operacji z PROW 2014-2020 

kierowała się zapisami: 

1. Formularza wniosku o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności 

gospodarczej – wersja 2z. W części IV WoPP – Informacji o załącznikach, w pkt. 6 widnieje 

informacja, że wnioskodawca powinien dołączyć „oświadczenie właściciela lub współwłaściciela 

nieruchomości, że wyraża on zgodę na realizację operacji, jeżeli operacja jest realizowana na 

terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności – 

załącznik obowiązkowy  w przypadku gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane                   

z gruntem lub wyposażenie.  

http://www.arimr.gov.pl/
http://www.krainawokollublina.pl/
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2.  Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (…) – wersja 2z, w której czytamy:                              

W przypadku, gdy planowana w ramach operacji inwestycja jest trwale związana  z nieruchomością 

(tj. budowa, odbudowa, remont, zagospodarowanie terenu, zakup maszyn, sprzętu i urządzeń 

wymagających posadowienia), a także, gdy operacja dotyczy zakupu wyposażenia nieruchomości 

albo odbudowy, renowacji, restauracji albo remontu lub oznakowania zabytków ruchomych 

stanowiących wyposażenie nieruchomości, należy załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny                                        

do nieruchomości, na której realizowana będzie operacja. W przypadku, gdy planowana w ramach 

projektu inwestycja nie jest w sposób trwały związana z nieruchomością (np. zakup strojów, 

instrumentów itp.) podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie ma obowiązku dostarczania 

dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy do zaproponowanego stanowiska są uwagi lub ktoś chciałby 

wyrazić swoją opinię. Nie zgłoszono uwag. 

Ad.5. 

 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie: 

uchwałę Nr XII/455/17 w sprawie ponownej oceny projektu nr KWL-I/PD-36/17 złożonego 

w ramach I/2017 naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina 

wokół Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

 

Na posiedzeniu obecnych było 12 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 12 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 12 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.6. 

Przewodniczący rady poprosił o poinformowanie 

Kierownik Biura LGD Małgorzata Olechowska przedstawiła zebranym propozycje zmian w lokalnych 

kryteriach wyboru projektów (w załączeniu do protokołu). 

Członkowie Rady uznali potrzebę uszczegółowienia kryteriów dotyczących: 

- ochrony środowiska – poprzez zapis mówiący o możliwości przyznania punktów jedynie wtedy, gdy 

elementy prośrodowiskowe znajdują się w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji lub 

kosztorysie inwestorskim, 

- promowanych kodów PKD – punkty przyznawane powinny być jedynie w sytuacji, gdy promowany 

kod PKD jest głównym kodem prowadzenia działalności (podejmowanie działalności gospodarczej) 

lub operacja polega na doposażeniu istniejącej firmy, która zamierza rozwijać swoją działalność 

wyłącznie w ramach promowanego kodu, 
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- produktu lokalnego – ustalono usunięcie zapisu pozwalającego na przyznanie 1pkt w ramach tego 

kryterium oraz dodanie definicji produktu lokalnego. 

 

 

Ad.7. 

Małgorzata Olechowska poinformowała zebranych o błędach w uchwałach oraz listach operacji w 

ramach II/2017 naboru wniosków o przyznanie pomocy. Omyłka polega na zamianie intensywności 

dofinansowania w projektach nr KWL-II/NU-02/17 oraz KWL-II/NU-03/17. W związku z tym 

niezbędne jest podjęcie uchwał zmieniających. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie: 

uchwałę Nr XII/456/17 zmieniającą uchwałę Nr X/366/17 w sprawie wyboru projektu nr KWL-

II/NU-02/17, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” 

w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach II/2017 naboru wniosków o przyznanie pomocy 

w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” 

 

Na posiedzeniu obecnych było 12 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 12 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 12 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

uchwałę Nr XII/457/17 zmieniającą uchwałę Nr X/357/17 w sprawie wyboru projektu nr KWL-

II/NU-03/17, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” 

w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach II/2017 naboru wniosków o przyznanie pomocy 

w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” 

 

 

Na posiedzeniu obecnych było 12 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 12 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 12 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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uchwałę Nr XII/458/17 zmieniającą uchwałę Nr X/372/17 w sprawie zatwierdzenia listy projektów 

zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” w perspektywie 

finansowej 2014-2020, w ramach II/2017 naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach 

Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność 

 

Na posiedzeniu obecnych było 12 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 12 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 12 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

uchwałę Nr XII/459/17 zmieniającą uchwałę Nr X/373/17 w sprawie zatwierdzenia listy projektów 

wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół 

Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020, w ramach II/2017 naboru wniosków o przyznanie 

pomocy w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” 

 

Na posiedzeniu obecnych było 12 osób 

W głosowaniu uczestniczyło 12 osób 

Za podjęciem uchwały głosowało 12 osób 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Na tym zakończono zebranie. 

Protokołowała: 

 

Zatwierdził: 


