
Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Powiatu 

Opatowskiego” odbytego w dniu 09.02.2017r. 

W dniu 09.02.2017 roku o godzinie 08:00 w siedzibie LGD, przy ul. 16-go Stycznia 1 

odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Powiatu 

Opatowskiego” w celu rozpatrzenia protestów i dokonania oceny i wyboru operacji w ramach 

których złożone zostały protesty w ramach naboru nr 1/2016 (Przedsięwzięcie: Podejmowanie

działalności gospodarczej) oraz 2/2016 (Przedsięwzięcie – Tworzenie miejsc pracy poprzez 

inwestycje w przedsiębiorstwach) do realizacji.  

Program Posiedzenia Rady był następujący: 

1. Otwarcie Posiedzenia Rady. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Wybór protokolanta. 

4. Zapoznanie Członków Rady z listą protestów złożonych w ramach naboru nr 1/2016 

(Przedsięwzięcie 1.2.1 – Podejmowanie działalności gospodarczej) oraz 2/2016 

(Przedsięwzięcie 1.2.2 – Tworzenie miejsc pracy poprzez inwestycje przedsiębiorstwach). 

5. Ocena i wybór operacji w ramach złożonych protestów w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 –

 Podejmowanie działalności gospodarczej 

 - stwierdzenie przynależności Członków Rady do poszczególnych grup interesów 

- stwierdzenie bezstronności Członków Rady 

- wybór Członków Rady oceniających poszczególne wnioski 

- ocena operacji według lokalnych kryteriów wyboru 

- podjęcie uchwał 

6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia list wniosków po wstępnej weryfikacji 

(Przedsięwzięcie 1.2.2 – Tworzenie miejsc pracy poprzez inwestycje w przedsiębiorstwach). 

7. Wolne wnioski. 

8. Zamknięcie Posiedzenia Rady.  

W posiedzeniu wzięli udział: 

1. Andrzej Chaniecki 

2. Szymon Sidor 

3. Tomasz Kamiński 

4. Marcin Majcher 

5.  Marcin Grudnik 

6. Marcin Stańczyk 

7. Aneta Bławat 

8. Jarosław Basak 

9. Marek Kowalski 

10. Maciej Dwojak 

11. Roman Golek 

Przebieg posiedzenia Rady: 

Posiedzenie Rady zostało otwarte przez Pana Jarosława Basaka – Przewodniczącego Rady 

LGD.  

Po powitaniu wszystkich zebranych na Posiedzeniu Rady na podstawie listy obecności 

stwierdzono quorum oraz prawomocność niniejszego posiedzenia. 



Na protokolanta posiedzenia został wybrany Pan Marcin Grudnik. 

Przewodniczący Rady poinformował, że od decyzji Rady z dnia 23.01.2017 roku do Biura 

LGD wpłynęły 3 odwołania w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 – Podejmowanie działalności 

gospodarczej. Odwołania zostały złożone przez p. Daniela Safiana, Olgę Grudniewską  

i Mariusza Jopka. W zakresie przedsięwzięcia 1.2.2 odwołanie złożył p. Maciej Małkiewicz. 

Wszystkie odwołania zostały złożone w terminie wynikającym z przepisów prawa. 

Przewodniczący Rady Jarosław Basak poprosił pracownika Biura LGD  

o odczytanie wszystkich protestów.  Następnie Rada przeszła do ich analizy.  

1) Pan Daniel Safian - Wnioskodawca nie zgadza się ze stanowiskiem Rady Lokalnej 

Grupy Działania Powiatu Opatowskiego dotyczącym nie przyznania punktów 

w kryterium 11. Tym samym nie zmieszczenia się w limicie środków konkursowych. 

Według Członków Rady protest Wnioskodawcy jest jednak bezzasadny, gdyż  

w kryterium 11 otrzymał on wymaganą liczbę punktów. Tym samym protest 

pozostawia się bez rozpatrzenia. 

2) Pan Mariusz Jopek – Wnioskodawca nie zgadza się z oceną kryterium wyboru 

operacji nr 8 tj. Korzystanie z usług doradczych LGD. Twierdzi, że w dniu 25.11.2016 

roku uzyskał informację o możliwości uzyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej po czym zapoznał się z zamieszczonymi na stronie LGD Powiatu 

Opatowskiego informacjami związanymi z naborem wniosków. W dniu 26.11.2016 r. 

rozpoczął prace nad wypełnianiem wniosku. Ponieważ podczas pracy pojawiło się 

szereg pytań dotyczących sposobu wypełniania dokumentów oraz zasad oceny 

wniosków i zasad przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach w dniu 

27.11.2016 r. Wnioskodawca zadzwonił do LGD i umówił się na konsultację na dzień 

następny. Przytacza również szereg argumentów, które świadczą, że wielokrotnie 

kontaktował się z biurem LGD. Z informacji otrzymanych od pracownika biura 

wynika, że Pan Jopek korzystał z usług doradczych w dniu 28.11.2016 roku. Uzyskał 

wtedy informacje nt. kryteriów dostępu oraz zasad przyznawania pomocy w zakresie 

działania „Podejmowanie działalności gospodarczej”. Pan Jopek podpisał wówczas 

kartę, że skorzystał z doradztwa w w/w zakresie. Doradca nie udzielił mu natomiast 

informacji nt. kryteriów wyboru operacji, nie pomógł mu również w sporządzaniu 

wniosku o przyznanie pomocy czy biznesplanu. W kryterium nr 8 pkt Wnioskodawca 

miał prawo otrzymać 3 punkty, jeśli przy sporządzaniu wniosku o przyznanie pomocy 

dotyczącego danego naboru korzystał z usług doradczych LGD. W karcie udzielonego 

doradztwa oraz na wydanym zaświadczeniu powinna być informacja,  

że Wnioskodawca korzystał z doradztwa w zakresie sporządzania wniosku  

o przyznanie pomocy. W tym przypadku wnioskodawca nie korzystał 

z usług doradczych w powyższym zakresie a wizyta w Biurze i uzyskanie 

zaświadczenia miała służyć tylko otrzymaniu punktów w tym kryterium. Doradztwo 

świadczone przez pracowników Biura LGD ma służyć napisaniu dobrego, wysoko 

punktowanego wniosku, a nie tylko uzyskaniu zaświadczenia, dlatego Rada 

jednogłośnie uznała, że Wnioskodawcy nie należą się punkty w tym kryterium. 



Przyznanie Wnioskodawcy punktów w tym kryterium byłoby krzywdzące dla 

pozostałych beneficjentów.  

Ponadto obecni na Posiedzeniu Członkowie Rady wystosowali pismo do 

Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biuro PROW, w którym zgodnie 

oświadczają, że Pan Mariusz Jopek nie jest osobą związaną z terenem 

działania Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego i według nich nie jest oso-

bą wiarygodną.  

W dniu 18.11.2016 roku zameldował się na pobyt czasowy do 31.12.2021 roku pod 

adresem Słupia Nadbrzeżna-Kolonia 20. Pomimo, że załączony do wniosku  

o przyznanie pomocy biznesplan jest uzasadniony ekonomicznie, to Rada ma obawy, 

co do jego wykonalności. Jego realizacja w obecnych realiach jest bowiem 

niewykonalna i świadczy tylko i wyłącznie o chęci uzyskania dotacji na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej. Na terenie Gminy Tarłów funkcjonowało już kilka 

gospodarstw agroturystycznych, w tym jedno dofinansowane z funduszy unijnych. 

Miały one w założeniu wykorzystanie zasobów przyrodniczych, dziedzictwa 

kulturowo-historycznego i produktów lokalnych w swojej działalności. Jednak realia 

lokalnego rynku sprawiły, że ze względu na brak zainteresowania ze strony turystów, 

gospodarstwa okazały się nierentowane i przestały funkcjonować.  

Rada po zasięgnięciu opinii ekspertów jest przekonana, że osiągnięcie zakładanych 

przychodów przy funkcjonowaniu tylko dwóch drewnianych domków  

w miejscowości nieznanej turystycznie i nie mającej nic do zaoferowania jest 

z ekonomicznego punktu widzenia nierealne do osiągnięcia a wykonanie założonych  

celów niemożliwe do zrealizowania. Ponadto zatrudnienie dodatkowego pracownika 

obsługi w pełnym etacie przy działalności, która według Członków Rady jest 

sezonowa rodzi wątpliwości co do wiarygodności założeń podanych w biznesplanie. 

 

3) Pani Olga Grudniewska – Wnioskodawca nie zgadza się z przyznaniem mu 

negatywnej oceny w następujących kryteriach: 

a) kryterium 3 – Wnioskodawca oświadcza, ze rozlicza podatek dochodowy  

w lokalnym urzędzie skarbowym. W proteście Wnioskodawca oświadczył,  

że rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Opatowie. Brak 

stosownego oświadczenia na etapie składania wniosku był spowodowany 

niedopatrzeniem ze stronu wnioskodawcy. Wnioskodawca spełnia to kryterium 

rozliczając podatek od wielu lat w Urzędzie Skarbowym w Opatowie.  

Na potwierdzenie powyższego p. Grudniewska załączyła Zaświadczenie z US  

w Opatowie o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu 

podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 

30b, 30c, 30e i 30f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym  

odosób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres za-

siłkowy.  

Członkowie Rady jednogłośnie stwierdzili, że ocena według kryteriów wyboru 

operacji odbywa się w oparciu o  dokumenty złożone wraz z wnioskiem  

o przyznanie pomocy w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. Przepisy 

prawa, w tym Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 



lokalnej społeczności nie przewidują wezwania Wnioskodawcy przez LGD do 

uzupełnień braków formalnych czy dokonania stosownych poprawek i uzupełnień we 

wniosku.  

Kryterium nr 11  oceniano w oparciu o złożone wraz z wnioskiem oświadczenie 

wnioskodawcy. W związku z jego brakiem na etapie składania wniosku, Rada nie 

może w tym kryterium przyznać Wnioskodawcy punktów o które wnioskuje. 

Przyznanie Wnioskodawcy punktów w tym kryterium byłoby krzywdzące dla 

pozostałych beneficjentów. 

b) kryterium 5 – Wykorzystanie logotypu LGD w działaniach promocyjnych 

realizowanej operacji – Wnioskodawca w złożonym proteście oświadczył, że 

będzie wykorzystywał logotyp LGD w działaniach promocyjnych realizowanej 

operacji. Wnioskodawca zawarł we wniosku zapis, że „Przedsięwzięcie zakłada 

również niezbędne działania marketingowo-reklamowe, które przyczynią się do 

zwiększenia rozpoznawalności przyczynią się pośrednio do promocji projektu 

PROW poprzez umieszczenie na wszystkich materiałach logotypów Programu”.  

Członkowie Rady jednogłośnie stwierdził, że w opisie nt. działań promocyjnych 

zarówno we wniosku jak i w biznesplanie są zawarte informacje nt. działań 

marketingowo-reklamowych, w tym umieszczenie logotypów Programu, nie ma  

natomiast mowy o wykorzystaniu samego logotypu LGD Powiatu Opatowskiego. 

Wykorzystanie logotypów PROW nie jest jednoznaczne z wykorzystaniem 

logotypu LGD w podjętych działaniach, gdyż księga wizualizacji znaku PROW 

2014-2020 nie zobowiązuje Wnioskodawcy do jego zamieszczania na materiałach 

zakupionych ze środków PROW. 

W związku z brakiem informacji nt. wykorzystania logotypu we wniosku  

o przyznanie pomocy, Rada nie może w tym kryterium przyznać Wnioskodawcy 

punktów o które wnioskuje. Przyznanie Wnioskodawcy punktów w tym kryterium 

byłoby krzywdzące dla pozostałych beneficjentów. 

c) kryterium 6 – Wykorzystanie lokalnych zasobów – według Wnioskodawcy 

brak przyznania punktów za to kryterium jest niezrozumiałe i daleko krzywdzące. 

Projekt zakłada wykorzystanie zasobów lokalnych i jest to opisane zarówno  

w biznesplanie jak i wniosku o dofinansowanie operacji. Członkowie Rady po 

ponownym przeanalizowaniu wniosku i biznesplanu uznali, że Wnioskodawcy 

należą się 2 pkt w tym kryterium.  

d) kryterium 8 – korzystanie z usług doradczych LGD – Wnioskodawca  

w złożonym proteście twierdzi, że w dniu 28 listopada 2016 roku udał się do 

siedziby Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego, gdzie skorzystał  

z usługi doradczej i uzyskał odpowiedź na zadane pytania. Osoby korzystające  

z doradztwa świadczonego przez LGD podpisują Kartę Doradztwa w zakresie 

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

PROW na lata 2014-2020. W karcie podana jest data i godziny doradztwa, zakres 

tematyczny udzielonego doradztwa, czytelny podpis beneficjenta oraz podpis 

doradcy. Na tej podstawie wydawane jest zaświadczenie, w którym podana jest 

informacja nt. zakresu udzielonego doradztwa.  

 



Kryterium 8 oceniano na podstawie karty udzielonego doradztwa oraz wydanego 

zaświadczenia. Aby otrzymać punkty w tym kryterium konieczne było posiadanie 

karty doradztwa oraz wydanego zaświadczenia o odbyciu doradztwa w zakresie 

sporządzania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu. 

Wnioskodawca nie posiada założonej karty doradztwa. Nie przedłożył również 

stosownego zaświadczenia, które uprawniałoby go do otrzymania punktów w tym 

kryterium. 

e) Pan Maciej Małkiewicz na etapie składania wniosku o przyznanie pomocy 

załączył 1 płytę CD, która nie zawierała wersji elektronicznej. W ogłoszeniu  

o naborze wniosków był wyraźny zapis: „Wnioski o przyznanie pomocy wraz 

z kompletem załączników składa się w terminie podanym powyżej: bezpośrednio tj. 

osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch 

egzemplarzach w formie papierowej i dołączonych do nich wersji 

elektronicznych*. (* wersja elektroniczna winna zawierać Wniosek o przyznanie 

pomocy, Biznesplan. Dokumenty muszą być tożsame z wersją papierową).  Dlatego 

przy ocenie wstępnej wniosku, mającej na celu weryfikację warunków 

określonych w ogłoszeniu o naborze uznano, że skoro brak jest na płycie nagranej 

wersji elektronicznej (a jest elementem wymaganym), to jest ona niezgodna  

z wersją papierową. Ocena formalna wniosku odbywa się w oparciu o  złożone 

dokumenty konkursowe złożone w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze. 

Przepisy prawa, w tym Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym  

z udziałem lokalnej społeczności nie przewidują wezwania Wnioskodawcy przez 

LGD do uzupełnień braków formalnych czy dokonania stosownych poprawek 

i uzupełnień we wniosku. Dlatego Rada jednogłośnie uznała, że wniosek na etapie oceny 

formalnej nie spełnił warunków udzielenia wsparcia. 

 

W dalszej części spotkania Członkowie Rady złożyli na ręce przewodniczącego oświadczenia 

o bezstronności w podejmowaniu decyzji. Na podstawie złożonych oświadczeń przygotowana 

została lista biorących udział w ocenie dotyczącej wyboru operacji w ramach których złożone 

zostały protesty w ramach naboru nr 1/2016. Następnie Rada przystąpiła do podjęcia uchwały 

nr 33/2017 w sprawie wykluczenia z głosowania w sprawie wyboru operacji w ramach 

których złożone zostały protesty dotyczące naboru nr 1/2016 Członków Rady 

niepozostających bezstronnymi w swej ocenie 

Uchwała nr 33/2017 została przyjęta jednogłośnie (11 głosów za, 0 przeciw,  

0 wstrzymujących się). 

Kolejno Członkowie Rady złożyli na ręce Przewodniczącego oświadczenie o przynależności 

do grup interesów. Na podstawie złożonych oświadczeń sporządzono rejestr interesów 

Członków Rady LGD Powiatu Opatowskiego.  

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zaproponowanie kandydatur 3 osób, które 

będą oceniać wnioski według kryteriów wyboru w ramach których złożone zostały protesty w 

ramach naboru nr 1/2016. 

Do oceny wniosku nr 2016/1/10 zostały zgłoszone następujące osoby: 



1. Szymon Sidor (sektor publiczny) 

2. Marcin Stańczyk (sektor społeczny) 

3. Roman Golek (sektor gospodarczy) 

Do oceny wniosku nr 2016/1/14 zostały zgłoszone następujące osoby: 

1. Andrzej Chaniecki (sektor publiczny) 

2. Marcin Grudnik (sektor społeczny) 

3. Maciej Dwojak (sektor gospodarczy) 

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na wzięcie udziału w ocenie. 

Wybrane przez Radę osoby przeszły do oceny poszczególnych wniosków.  

1. Operacja zarejestrowana pod numerem 2016/1/10 otrzymała średnią ocenę  

19 punktów. Operacja zdobyła minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest 

warunkiem wyboru operacji do dofinansowania. 

2. Operacja zarejestrowana pod numerem 2016/1/14 otrzymała średnią ocenę  

14 punktów. Operacja zdobyła minimalną liczbę punktów, której uzyskanie jest 

warunkiem wyboru operacji do dofinansowania.  

Następnie Rada przystąpiła do podjęcia uchwał w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia 

kwot pomocy w ramach konkursu nr 1/2016. 

1. Uchwała nr 34/2017 z dnia 09.02.2017 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia 

kwoty pomocy w ramach konkursu nr 1/2016 – w celu zachowania parytetów przy 

głosowaniu 2 osoby z sektora społecznego (Pan Marcin Majcher i Pan Jarosław 

Basak) zostały wyłączone z głosowania – została przyjęta jednogłośnie (9 głosów za, 

0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 

2. Uchwała nr 35/2017 z dnia 09.02.2017 w sprawie wyboru operacji oraz ustalenia 

kwoty pomocy w ramach konkursu nr 1/2016 – w celu zachowania parytetów przy 

głosowaniu 2 osoby z sektora społecznego (Pan Marcin Majcher i Pan Jarosław 

Basak) zostały wyłączone z głosowania – została przyjęta jednogłośnie (9 głosów za, 

0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 

Na podstawie podjętych uchwał została sporządzona lista operacji zgodnych z LSR, które 

zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru 1/2016. Obydwa wnioski znalazły się 

na liście operacji zgodnych z LSR, poddanych ocenie wg lokalnych kryteriów, które spełniają 

minimalne kryteria, niezbędne do wyboru, lecz nie mieszczą się w limicie w limicie środków 

przeznaczonych na konkurs.  

Kolejno Rada przystąpiła do jej zatwierdzenia: 

Uchwała nr 36/2017 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR które 

zostały wybrane do dofinansowania w ramach złożonych protestów w ramach naboru 

1/2016 Przedsięwzięcie 1.2.1 – Podejmowanie działalności gospodarczej (żadna osoba 

nie została wykluczona z głosowania) – została przyjęta jednogłośnie (11 głosów za, 0 

przeciw, 0 wstrzymujących się).  



 

Następnie Przewodniczący odczytał projekt Uchwały Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 

Działania Powiatu Opatowskiego” nr 37/2017 z dnia 09.02.2017 w sprawie zatwierdzenia 

listy wniosków po wstępnej ocenie w zakresie spełnienia warunków udzielenia wsparcia  

w ramach złożonego protestu w ramach nr naboru 2/2016 Przedsięwzięcie – Tworzenie 

miejsc pracy poprzez inwestycje w przedsiębiorstwach. Rada przystąpiła do podjęcia uchwały

w sprawie jej przyjęcia. 

Uchwała nr 37/2017 została przyjęta jednogłośnie (10 głosów za, 1 przeciw,  

0 wstrzymujący się). Przeciw przyjęciu uchwały był Pan Marek Kowalski. 

Przewodniczący zapytał czy jeszcze ktoś z Członków Rady ma jakieś uwagi lub wnioski. 

W związku z brakiem wniosków Członków Rady posiedzenie zostało zamknięte. 

 

Protokolant 

Marcin Grudnik 

 

 


