
Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Powiatu 

Opatowskiego” odbytego w dniu 13.04.2018r. 

W dniu 13.04.2018 roku o godzinie 09:00 w siedzibie LGD, przy ul. Bronisława 

Ostrowskiego ps. Cichy 1 odbyło się Posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 

Działania Powiatu Opatowskiego” w celu rozpatrzenia odwołań od oceny i wyboru operacji 

złożonych w ramach naboru nr 1/2018/G (Przedsięwzięcie 3.1.1 – Realizacja imprez 

promujących LGD). 

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Rady Stowarzyszenia wg załączonej listy obecności. 

W posiedzeniu Rady uczestniczył również Koordynator ds. LSR i promocji oraz Dyrektor 

Biura. 

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 Maciej Dwojak. 

Przewodniczący Rady poinformował, że do Biura Stowarzyszenia wpłynęły 2 odwołania. 
Przewodniczący Rady Jarosław Basak poprosił pracownika Biura LGD o odczytanie 

odwołań. Następnie Rada przeszła do ich analizy. 

1) Stowarzyszenie „Nasz Rżuchów i KROPKA” (wniosek nr 1/2018/G/11) – protest 

został skierowany do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego za pośrednictwem 

Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego. Formalnie odwołanie powinno być 

złożone bezpośrednio do Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego. Pomimo 

niewłaściwego wskazania instytucji przez Wnioskodawcę, Rada LGD rozpatrzyła  

odwołanie.  

Wnioskodawca na wstępie zarzuca LGD brak przedstawienia stosownych 

dokumentów, tj. uchwały i uzasadnienia oraz niespójność w zapisach w dokumentacji 

przesłanej do Wnioskodawcy -  operacja pn. „Rżuchów integruje mieszkańców LGD 

Opatów poprzez tradycje historyczne i kulturalne” nie mieści się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, ale jednak 

została wybrana do dofinansowania. 

Zgodnie z § 17 Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Wnioskodawcom niezwłocznie po 

dokonaniu oceny o której mowa w §15, przekazywana jest informacja  

o wynikach oceny wraz z uzasadnieniem zawierająca w szczególności: 

- liczbę przyznanych punktów (jeżeli dotyczy),  

- kwotę proponowanego dofinansowania (jeżeli dotyczy), 

- informację o prawie do wniesienia odwołania ze wskazaniem terminu i formy 

jego wniesienia, 

- listę ocenionych grantobiorców. 

LGD nie ma obowiązku przedstawiania Uchwały Rady w sprawie powierzenia 

grantu oraz ustalenia kwoty pomocy w ramach naboru. Taka uchwała jest 



odczytywana i podejmowana na Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, a jej oryginał 

przechowywany jest wraz z dokumentacją dotyczącą wyboru i oceny 

grantobiorców w biurze stowarzyszenia. Obecni na Posiedzeniu Rady w dniu 

23.03.2018 roku Członkowie Rady zostali zapoznani z jej treścią. 

Zgodnie z §16 w/w procedury na podstawie wyników oceny tworzone są listy 

wybranych i niewybranych grantobiorców. 

Lista wybranych grantobiorców zawiera w szczególności: 

- indywidualny numer wniosku grantowego, 

- nazwę/imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o wsparcie, 

- liczbę przyznanych punktów, 

- kwotę proponowanego dofinansowania, 

- określenie, które wnioski grantowe mieszczą się w kwocie dostępnych środków 

przeznaczonych na konkurs, 

- określenie, które wnioski grantowe nie mieszczą się w kwocie dostępnych 

środków przeznaczonych na konkurs. 

LGD tworząc listy o których mowa powyżej postąpiła zgodnie z obowiązującą  

w stowarzyszeniu procedurą wyboru i oceny grantobiorców. 

W przypadku, gdyby którykolwiek z grantobiorców zrezygnował z realizacji 

wniosku do momentu złożenia projektu grantowego przez LGD w ŚBRR Biuro 

PROW i zwolniłby się limit środków do wykorzystania w ramach naboru, 

stowarzyszenie mogłoby realizować złożony projekt. 

Wnioskodawca ma również zarzuty co do publikowania informacji na temat szkoleń 

organizowanych przez LGD. W dniu 29 stycznia na stronie www.lgdopatow.pl 

ukazała się informacja dotycząca  organizacji szkoleń w zakresie procedury 

wypełniania wniosku o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających  

w projektu. LGD w dokumentacji posiada wydruk komputerowy potwierdzający 

publikację ogłoszenia w dniu 29.01.2018 roku. W dniu 13.02.2018 roku  

(po zakończeniu szkoleń) informacja ta została usunięta ze strony internetowej LGD.  

Dokumenty potwierdzające realizację szkoleń (listy obecności oraz zaświadczenia ze 

szkoleń) znajdują się w biurze LGD. 

Po licznych telefonach ze strony Pana Marka Kowalskiego – Członka Rady LGD 

Powiatu Opatowskiego i jednocześnie Członka Stowarzyszenia „NASZ RŻUCHÓW  

I KROPKA” oskarżającego biuro o brak informacji na stronie nt. szkolenia, 

pracownicy biura ponownie umieścili informację, aby poinformować 

zainteresowanego w jakich terminach odbyły się szkolenia oraz jaki był ich zakres. 

Podczas rozmowy telefonicznej Pan Kowalski sam przyznał, że sporadycznie 

odwiedza stronę internetową LGD Powiatu Opatowskiego. 

Żaden przedstawiciel Stowarzyszenia „NASZ RŻUCHÓW I KROPKA” nie 

uczestniczył w w/w szkoleniu, dlatego nie otrzymał wymaganych punktów  

w kryterium nr 7. 

Beneficjenci, którzy zostali wybrani do dofinansowania przed ogłoszeniem naboru  

w zakresie projektów grantowych wykonywali liczne telefony do Biura LGD i to na  

ich prośbę zostały zorganizowane szkolenia. 

http://www.lgdopatow.pl/


Wnioskodawca zainteresował się szkoleniem dopiero w momencie nie otrzymania 

przez niego punktów w w/w kryterium.  

W związku z powyższym Rada po przeanalizowaniu protestu jednogłośnie 

stwierdziła, że pozostaje przy swoim stanowisku i podtrzymuje dotychczasową ocenę, 

nie przyznając Stowarzyszeniu punktów w kryterium nr 7 – lista obecności ze 

szkolenia nie potwierdza uczestnictwa w szkoleniu przedstawiciela Stowarzyszenia. 

Przyznanie Wnioskodawcy punktów w tym kryterium byłoby krzywdzące dla 

pozostałych Beneficjentów. 

W związku z tym, że w Posiedzeniu Rady uczestniczyli Ci sami Członkowie, co  

w dniu 27.03.2018 r., Przewodniczący zapytał czy od tego czasu nastąpiły zmiany, 

które miałyby wpływ na przynależność Członków Rady po poszczególnych grup 

interesów lub budzące wątpliwości co do ich bezstronności. Obecni Członkowie 

poinformowali, że nie nastąpiły takie zmiany. W związku z tym Przewodniczący 

zdecydował o braku konieczności wypełniania przez nich oświadczeń o bezstronności  

oraz przynależności do poszczególnych grup interesu. 

Uchwałą Rady nr 23/2018 z dnia 13.04.2018 roku zatwierdzono rejestr interesów 

członków Rady LGD Powiatu Opatowskiego. 

Uchwałą Rady nr 24/2018  z dnia 13.04.2018 roku zatwierdzono listę Członków Rady 

biorących udział w ocenie dotyczącej rozpatrzenia odwołań od oceny i wyboru 

operacji w ramach naboru 1/2018/G w zakresie przedsięwzięcia 3.1.1 Realizacja 

imprez promujących LGD. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (7 głosów za,  

0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 

Do oceny wniosku zostały zgłoszone następujące osoby: 

1. Aneta Bławat 

2. Maciej Dwojak 

3. Tomasz Sadak  

Wszystkie zgłoszone osoby wyraziły zgodę na wzięcie udziału w ocenie. Wybrane 

przez Radę osoby przeszły do oceny wniosku. Operacja zarejestrowana pod numerem 

1/2018/G/11 otrzymała średnią ocenę 23 punkty. Operacja zdobyła minimalną liczbę 

punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji do dofinansowania. 

2) Stowarzyszenie "Głowa do góry" (wniosek nr 1/2018/G/12) – protest został 

skierowany do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego za pośrednictwem Lokalnej 

Grupy Działania Powiatu Opatowskiego. Formalnie odwołanie powinno być złożone 

bezpośrednio do Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego. Pomimo 

niewłaściwego wskazania instytucji przez Wnioskodawcę, Rada LGD rozpatrzyła  

odwołanie.  

Wnioskodawca zarzuca LGD, że wniosek pn. „Bakakaje – piknik literacki dla 

zachowania i popularyzacji dziedzictwa kultury i historii regionu” został niesłusznie 

odrzucony przez LGD z przyczyn formalnych – został złożony po terminie. 

Wnioskodawca twierdzi, że przybył do siedziby Stowarzyszenia w dniu 13.03.2018 

roku przed godziną 15:00. W momencie wejścia osoby składającej wniosek do 

siedziby firmy na 3 zegarach systemowych (w 2 komputerach stacjonarnych  



i 1 laptopie) widniała godzina 15:02. Wówczas w biurze LGD znajdowało się  

3 pracowników i każdy potwierdził tę godzinę. Złożenie wniosku na egzemplarzu 

Wnioskodawcy zostało potwierdzone pieczęcią, dniem i godziną jego złożenia oraz 

podpisem osoby przyjmującej wniosek. Zgodnie z § 3 Regulaminu naboru  

nr 1/2018/G wnioski należało składać w siedzibie stowarzyszenia, ul. Bronisława 

Ostrowskiego ps. Cichy 1, 27-500 Opatów w terminie od 27.02 do 13.03.2018 roku  

w godzinach od 7:30 do 15:30. W ostatnim dniu naboru tj. 13 marca 2018 r. wnioski 

można było składać do godziny 15:00. Było również jasno napisane, że wnioski 

złożone w tym dniu po godzinie 15:00 taktowane będą jak wnioski złożone po 

terminie. Wnioskodawca miał 30 dni od momentu ukazania się ogłoszenia na stronie 

internetowej na przygotowanie niezbędnej dokumentacji i złożenia jej w siedzibie 

Stowarzyszenia.  

Na Posiedzeniu w dniu 27.03.2018 roku została podjęta uchwała nr 10/2018 z dnia 

27.03.2018 w sprawie zatwierdzenia list wniosków grantowych po wstępnej ocenie  

w zakresie spełnienia warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru 1/2018/G 

Przedsięwzięcie 3.1.1 – Realizacja imprez promujących LGD. Uchwała została 

podjęta na podstawie wyników oceny karty weryfikacji formalnej wniosku  

o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego 

realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pełna dokumentacja dotycząca 

oceny znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia. 

Rada po przeanalizowaniu protestu jednogłośnie stwierdziła, że pozostaje przy swoim 

stanowisku i podtrzymuje dotychczasową decyzję uznając, że wniosek został złożony 

po terminie. 

Następnie Rada przeszła do podjęcia uchwał. 

Uchwała nr 25/2018 w sprawie zatwierdzenia list wniosków po wstępnej ocenie w zakresie 

spełnienia warunków udzielenia wsparcia. Uchwała nr 23/2018 została przyjęta jednogłośnie 

(7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 

Uchwała Rady nr 26/2018 w sprawie powierzenia grantu oraz ustalenia kwoty pomocy  

w ramach naboru nr 1/2018/G - żadna osoba nie została wykluczona z głosowania – uchwała 

została przyjęta jednogłośnie (7 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się). 

W obu przypadkach decyzja Rady jest ostateczna i nie podlega dalszemu odwołaniu. 

Na podstawie podjętych uchwał została sporządzona lista operacji ocenionych a następnie 

lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach naboru 1/2018/G. Wniosek złożony 

przez Stowarzyszenie „Nasz Rżuchów I KROPKA”, zarejestrowany pod numerem 

1/2018/G/11 nie zmieścił się w limicie środków przeznaczonych na konkurs wynoszącym  

300 000,00 zł. 

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

W związku z brakiem wniosków Członków Rady posiedzenie zostało zamknięte. 



Protokolant        

Maciej Dwojak 


