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Protokół z XXXV posiedzenia Rady Stowarzyszenia 

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

z dnia 5 października 2021r. 

 

Na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 5 października 2021r. w siedzibie LGD 

„Kraina wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5, rozpoczęło się o godzinie 14:00 i trwało 

nieprzerwanie do godziny 15:30, obecnych było 10 osób (zgodnie z załączoną listą 

obecności). 

 Porządek obrad Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół 

Lublina” 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przedstawienie wyników prac zespołu powołanego do weryfikacji protestów od 

oceny wniosków złożonych w I/2021 naborze wniosków. 

5. Podjęcie uchwał ws. rozpatrzenia protestów od oceny wniosków złożonych w I/2021 

naborze wniosków. 

6. Sprawy bieżące. 

7. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.2  

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził quorum: w obradach 

uczestniczyło 10 z 15 członków Rady. 

Przewodniczący Rady Mirosław Żydek poinformował zebranych, że podczas zebrania 

przedstawiciele sektora publicznego stanowią 30% zebranych, przedstawiciele sektora 

społecznego – 40% zebranych, przedstawiciele sektora gospodarczego – 30%. Tym samym 

parytet sektorowy jest zachowany.  Natomiast w grupach interesu,  grupa interesu 

publicznego stanowi 50% głosów,  grupa interesu lokalnych organizacji pozarządowych – 42 

% głosów,  grupa interesu ochotniczych straży pożarnych – 8 % głosów). Tym samym grupa 

interesu publicznego posiada więcej niż 49% głosów, wobec tego zgodnie z obowiązującymi 

przepisami nie jest możliwa powtórna ocena wniosków.  
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O głos poprosiła Dorota Dobrzyńska, która poinformował, że aby umożliwić realizację 

posiedzenia rady zgodnie z wymaganymi parytetami sektorowymi  wyłącza się z dyskusji i 

głosowania nad  ponowna oceną wniosków, co do których złożono protesty. Przewodniczący 

Rady Mirosław Żydek poinformował zebranych, że w sytuacji wyłączenia się z dyskusji i 

głosowania nad rozpatrywanymi protestami pani Doroty Dobrzyńskiej  jest zachowany 

parytet sektorowy: przedstawiciele sektora publicznego stanowią 22 % zebranych, 

przedstawiciele sektora społecznego – 44  % zebranych, natomiast przedstawiciele sektora 

gospodarczego – 33%. Żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49% głosów (grupa 

interesu publicznego – 45%, grupa interesu lokalnych organizacji pozarządowych – 45%, 

grupa interesu ochotniczych straży pożarnych – 10 %). 

 

Ad.3  

 

Przewodniczący Rady  poinformował, że w związku z wpłynięciem wniosku o wydanie opinii 

ws. wprowadzenia zmian w umowie pomiędzy beneficjentem a Samorządem Województwa 

Lubelskiego istnieje potrzeba rozszerzenia porządku obrad o punkt, w którym będzie 

przeanalizowany wniosek beneficjenta. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  

zmieniony porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przedstawienie wyników prac zespołu powołanego do weryfikacji protestów od 

oceny wniosków złożonych w I/2021 naborze wniosków. 

5. Podjęcie uchwał ws. rozpatrzenia protestów od oceny wniosków złożonych w I/2021 

naborze wniosków. 

6. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia opinii dotyczącej możliwości aneksowania umowy 

o przyznanie pomocy nr 011152-6935-UM0312153/19 zmiany miejsca realizacji 

operacji dla projektu KWL-III/PD-19/19. 

7. Sprawy bieżące. 

8. Zamknięcie obrad. 

 

Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty.  
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Ad.4. 

 Przewodniczący Rady poprosił p. Małgorzatę Olechowską – Kierownika Biura 

o przedstawienie informacji dotyczących złożonych przez wnioskodawców protestów. 

Pani Małgorzata Olechowska poinformowała, że zostało złożonych 7 protestów od oceny 

wniosków złożonych w I/2021 naborze wniosków. W II/2020 i III/2020 naborze wniosków nie 

było złożonych żadnych protestów. Pani Małgorzata Olechowska poinformowała, że protesty 

zostały powtórnie ocenione przez członków Zespołu Oceniającego (w składzie: Dorota 

Dobrzyńska, Ewa Rębecka, Mariusz Robak) powołanego przez Radę do oceny protestów. 

Osoby te nie były w składzie Zespołu Oceniającego przy pierwszej ocenie wniosków w 

ramach I/2021 naboru.  Pan Mirosław Żydek – Przewodniczący Rady poprosił przedstawiciela 

Zespołu Oceniającego o przedstawienie wyników powtórnej oceny protestów. Wyniki 

powtórnej oceny przedstawiła p. Ewa Rębecka:  

 

Protest złożony przez Pana Sylwestra Jarzynę dotyczący oceny wniosku nr KWL-I/PD-06/21 

został uznany za zasadny. 

Uzasadnienie: 

Kryterium nr 5. 

Na podstawie Opisu kryteriów wyboru dla projektów związanych z podejmowaniem 

działalności gospodarczej (załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków I/2021) kryterium nr 

5 W ramach realizacji operacji planowane są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska 

lub przeciwdziałające zmianom klimatu  

Kryterium wprowadza preferencję dla projektów, których realizacja będzie sprzyjała ochronie 
środowiska lub przeciwdziałała zmianom klimatycznym. Za rozwiązania promowane w 
ramach kryterium uważane będzie: wykorzystanie źródeł energii odnawialnej (zakup 
i montaż solarów, pomp ciepła, oświetlenie fotowoltaiczne itp.), zakup urządzeń oraz maszyn 
ze zmniejszonym zużyciem energii. Kryterium odnosi się do celów szczegółowych PROW 2014-
2020. 

Punkty przyznaje się, jeżeli spełnione będą warunki:  

- rozwiązania związane z ochroną środowiska będą ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

operacji i ich koszt stanowić będzie minimum 5% wartości całej operacji  
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- we wniosku, biznesplanie lub innych załącznikach znajdą się informacje, które jednoznacznie 

wskażą, że zastosowane technologie mają wpływ na ochronę środowiska 

Punktów nie przyznaje się, jeżeli planowane w projekcie rozwiązania są energooszczędne 

lub prośrodowiskowe ale powszechnie stosowane i standardowe  przy  tego typu inwestycjach 

(np. nowe urządzenia, sprzęt AGD, RTV, elektroniczne ). 

Wnioskodawca planuje do zakupu panele fotowoltaiczne, które według deklaracji 

wnioskodawcy będą wykorzystane do prowadzenia działalności gospodarczej. Koszt zakupu 

paneli fotowoltaicznych stanowi powyżej 5% wartości całkowitych kosztów operacji.  

W opinii oceniających mając na uwadze powyższe w kryterium nr 5 W ramach realizacji 

operacji planowane są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu przyznaje się 5 punktów. 

Łączna liczba punktów przyznana w wyniku weryfikacji protestu wynosi 21.  

 

Protest złożony przez Panią Joannę Krzysiak dotyczący oceny wniosku nr KWL-I/PD-08/21 

został uznany za zasadny. 

Uzasadnienie: 

Kryterium nr 2. 

Wnioskodawca w punkcie BIII 7. Wniosku o przyznanie pomocy zadeklarował, że działalność 

będzie zlokalizowana w gminie Jabłonna w miejscowości Wierciszów pod nr 80. Zgodnie  z 

Opisem kryteriów wyboru dla projektów związanych z podejmowaniem działalności 

gospodarczej (załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków I/2021)  Kryterium preferuje 

powstawanie przedsiębiorstw w gminach o wartości wskaźnika przedsiębiorczości poniżej 

80% dla średniej woj. lubelskiego. Stworzy szansę na zniwelowanie wewnętrznych 

dysproporcji obszaru LGD w rozwoju firm. Wskaźnik przedsiębiorczości  dla Gminy Jabłonna 

zgodnie z tabelą nr 6 na s. 24 Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół 

Lublina” w perspektywie finansowej 2014-2020 jest poniżej 80% dla średniej  województwa 

lubelskiego.  

Mając na uwadze powyższe oraz informacje w oświadczeniu wnioskodawcy o miejscu 

lokalizacji operacji w kryterium nr 2 przyznaje się 2 punkty.  

Kryterium 8. 

Biorąc pod uwagę adres zakładanej działalności gospodarczej Wierciszów 80, gm. Jabłonna 

deklarowany przez Wnioskodawcę, po analizie przeprowadzonej przy uwzględnianiu bazy 

CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/ oceniający stwierdzają, że na terenie miejscowości 

https://prod.ceidg.gov.pl/
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Wierciszów nie ma działalności gospodarczych zarejestrowanych pod głównym kodem PKD 

93.29.B. 

Na terenie Gminy Jabłonna istnieje działalność zarejestrowana pod głównym kodem PKD 
93.29. Z  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (tożsamy z kodem PKD 93.29.B 
Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana). 
 

 

W opinii oceniających, mając na uwadze powyższe w kryterium nr 8 Innowacyjność, 

przyznaje się 2 punkty – działalność jest innowacyjna na obszarze miejscowości, gdzie 

zarejestrowana będzie działalność gospodarcza. 

Łączna liczba punktów przyznana w wyniku weryfikacji protestu wynosi 23.  

 

Protest złożony przez Panią Natalię Paszkowską dotyczący oceny wniosku nr KWL-I/PD-11/21 

nie został uznany za zasadny. 

Uzasadnienie: 

Kryterium nr 5. 

Na podstawie Opisu kryteriów wyboru dla projektów związanych z podejmowaniem 

działalności gospodarczej (załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków I/2021) kryterium nr 

5 W ramach realizacji operacji planowane są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska 

lub przeciwdziałające zmianom klimatu  

Kryterium wprowadza preferencję dla projektów, których realizacja będzie sprzyjała ochronie 
środowiska lub przeciwdziałała zmianom klimatycznym. Za rozwiązania promowane w 
ramach kryterium uważane będzie: wykorzystanie źródeł energii odnawialnej (zakup 
i montaż solarów, pomp ciepła, oświetlenie fotowoltaiczne itp.), zakup urządzeń oraz maszyn 
ze zmniejszonym zużyciem energii. Kryterium odnosi się do celów szczegółowych PROW 2014-
2020. 

Punkty przyznaje się, jeżeli spełnione będą warunki:  

- rozwiązania związane z ochroną środowiska będą ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

operacji i ich koszt stanowić będzie minimum 5% wartości całej operacji  

- we wniosku, biznesplanie lub innych załącznikach znajdą się informacje, które jednoznacznie 

wskażą, że zastosowane technologie mają wpływ na ochronę środowiska 
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Punktów nie przyznaje się, jeżeli planowane w projekcie rozwiązania są energooszczędne lub 

prośrodowiskowe ale powszechnie stosowane i standardowe  przy  tego typu inwestycjach (np. 

nowe urządzenia, sprzęt AGD, RTV, elektroniczne ). 

Mając na uwadze powyższe nie przyznaje się punktów w kryterium nr 5, ponieważ na 

podstawie przedstawionego opisu planowanego do zakupu sprzętu (zmywarka do podłóg) 

nie można stwierdzić, w jaki sposób technologia zastosowana w planowanych do zakupu 

sprzętach  byłaby energooszczędna oraz prośrodowiskowa.  

W opinii oceniających mając na uwadze powyższe w kryterium nr 5 W ramach realizacji 

operacji planowane są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu  nie przyznaje się punktów.   

Kryterium nr 8. 

Wnioskodawca w biznesplanie oraz wniosku o przyznanie pomocy wskazuje, że 

innowacyjność operacji  na obszarze gminy Niemce wynika z faktu, że na terenie gminy 

Niemce  nie ma firm sprzątających posiadających taką oferta jaka planowana jest w ramach 

operacji.  

Na podstawie Opisu kryteriów wyboru dla projektów związanych z podejmowaniem 

działalności gospodarczej (załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków I/2021)  kryterium nr 

8 Innowacyjność Przy weryfikacji kryterium bierze się pod uwagę główne kody PKD 

przedsiębiorstw zarejestrowanych w CEIDG na obszarze miejscowości, gminy lub LGD. 

Z tego względu  Nie uznaje się, że działalność związana z realizacją operacji określona kodem 

PKD 81.21.Z wskazana  we wniosku jako przeważająca ma charakter innowacyjny na 

obszarze gminy Niemce. 

Przy ocenie operacji w kryterium nr 8 oceniający brali pod uwagę zakres działalności 

gospodarczej określony kodem PKD związany z realizacją operacji, którą Wnioskodawca 

wskazuje we wniosku oraz biznesplanie jako przeważającą. Weryfikacja, czy wskazany przez 

Wnioskodawcę zakres działalności ma charakter innowacyjny na terenie  gminy nastąpiła w 

oparciu o dane firm mających siedzibę na terenie na terenie gminy Niemce świadczących 

usługi w zakresie  PKD 81.21.Z  na podstawie informacji z  portalu https://prod.ceidg.gov.pl. 

Powyższy system weryfikacji informacji w zakresie kryterium 8 Oceniający zastosowali do 

oceny wszystkich wniosków złożonych w ramach I/2021naboru wniosków, tym samym 

niemożliwe jest przyjęcie uzasadnienia Wnioskodawcy przedstawionego w złożonym 

proteście i ocenę wniosku według innych zasad niż pozostałe wnioski. 

W opinii oceniających mając na uwadze powyższe w kryterium nr 8.Innowacyjność  nie 

przyznaje się punktów.   

https://prod.ceidg.gov.pl/
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Łączna liczba punktów przyznana w wyniku weryfikacji protestu wynosi 14.  

 

Protest złożony przez Pana Michała Ruszniaka dotyczący oceny wniosku nr KWL-I/PD-13/21 

nie został uznany za zasadny. 

Uzasadnienie: 

Kryterium nr 5. 

Na podstawie Opisu kryteriów wyboru dla projektów związanych z podejmowaniem 

działalności gospodarczej (załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków I/2021) kryterium nr 

5 W ramach realizacji operacji planowane są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska 

lub przeciwdziałające zmianom klimatu  

Kryterium wprowadza preferencję dla projektów, których realizacja będzie sprzyjała ochronie 
środowiska lub przeciwdziałała zmianom klimatycznym. Za rozwiązania promowane w 
ramach kryterium uważane będzie: wykorzystanie źródeł energii odnawialnej (zakup 
i montaż solarów, pomp ciepła, oświetlenie fotowoltaiczne itp.), zakup urządzeń oraz maszyn 
ze zmniejszonym zużyciem energii. Kryterium odnosi się do celów szczegółowych PROW 2014-
2020. 

Punkty przyznaje się, jeżeli spełnione będą warunki:  

- rozwiązania związane z ochroną środowiska będą ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

operacji i ich koszt stanowić będzie minimum 5% wartości całej operacji  

- we wniosku, biznesplanie lub innych załącznikach znajdą się informacje, które jednoznacznie 

wskażą, że zastosowane technologie mają wpływ na ochronę środowiska 

Punktów nie przyznaje się, jeżeli planowane w projekcie rozwiązania są energooszczędne lub 

prośrodowiskowe ale powszechnie stosowane i standardowe  przy  tego typu inwestycjach (np. 

nowe urządzenia, sprzęt AGD, RTV, elektroniczne ). 

Punkty w kryterium nr 5 przyznaje się biorąc pod uwagę  planowane zakupy będące 

przedmiotem operacji a nie planowane usługi świadczone w ramach planowanej  działalności 

gospodarczej 

Mając na uwadze powyższe nie przyznaje się punktów w kryterium nr 5, ponieważ w opisie 

planowanego do zakupu sprzętu brak jest informacji o planowanych rozwiązaniach 

energooszczędnych lub prośrodowiskowych.   
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W opinii oceniających mając na uwadze powyższe w kryterium nr 5 W ramach realizacji 

operacji planowane są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu  nie przyznaje się punktów.   

Łączna liczba punktów przyznana w wyniku weryfikacji protestu wynosi 16.  

 

Protest złożony przez Pana Pawła Dojkę dotyczący oceny wniosku nr KWL-I/PD-27/21 nie 

został uznany za zasadny. 

Uzasadnienie: 

Kryterium nr 5. 

Na podstawie Opisu kryteriów wyboru dla projektów związanych z podejmowaniem 

działalności gospodarczej (załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków I/2021) kryterium nr 

5 W ramach realizacji operacji planowane są rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska 

lub przeciwdziałające zmianom klimatu  

Kryterium wprowadza preferencję dla projektów, których realizacja będzie sprzyjała ochronie 
środowiska lub przeciwdziałała zmianom klimatycznym. Za rozwiązania promowane w 
ramach kryterium uważane będzie: wykorzystanie źródeł energii odnawialnej (zakup 
i montaż solarów, pomp ciepła, oświetlenie fotowoltaiczne itp.), zakup urządzeń oraz maszyn 
ze zmniejszonym zużyciem energii. Kryterium odnosi się do celów szczegółowych PROW 2014-
2020. 

Punkty przyznaje się, jeżeli spełnione będą warunki:  

- rozwiązania związane z ochroną środowiska będą ujęte w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

operacji i ich koszt stanowić będzie minimum 5% wartości całej operacji  

- we wniosku, biznesplanie lub innych załącznikach znajdą się informacje, które jednoznacznie 

wskażą, że zastosowane technologie mają wpływ na ochronę środowiska 

Punktów nie przyznaje się, jeżeli planowane w projekcie rozwiązania są energooszczędne 

lub prośrodowiskowe ale powszechnie stosowane i standardowe  przy  tego typu inwestycjach 

(np. nowe urządzenia, sprzęt AGD, RTV, elektroniczne). 

Przy weryfikacji tego kryterium nie bierze się również pod uwagę zakresu planowanych usług 

w ramach zakładanej działalności.  We wniosku oraz biznesplanie Wnioskodawca zwarł 

informację, że zakupi ”sprzęt głównie na baterie”. W opinii oceniających jest to rozwiązanie 

energooszczędne ale powszechnie stosowane w tego typu inwestycjach.   

Mając na uwadze powyższe w kryterium nr 5 W ramach realizacji operacji planowane są 

rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub przeciwdziałające zmianom klimatu nie 

przyznaje się punktów 
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Kryterium nr 8. 

Wnioskodawca w biznesplanie oraz wniosku o przyznanie pomocy wskazuje, że 

innowacyjność operacji  na obszarze gminy Głusk wynika z faktu, że  w zakresie montażu 

pomp ciepła  na terenie gminy Głusk nie ma   firm, które posiadałyby takie samo spektrum 

usług jakie planuje wnioskodawca.   

Na podstawie Opisu kryteriów wyboru dla projektów związanych z podejmowaniem 

działalności gospodarczej (załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków I/2021)  kryterium nr 

8 Innowacyjność Przy weryfikacji kryterium bierze się pod uwagę główne kody PKD 

przedsiębiorstw zarejestrowanych w CEIDG na obszarze miejscowości, gminy lub LGD. 

Z tego względu  Nie uznaje się, że działalność związana z realizacją operacji określona kodem 

PKD 43.22.Z wskazana  we wniosku jako przeważająca ma charakter innowacyjny na 

obszarze miejscowości Wilczopole oraz gminy Głusk. 

Przy ocenie operacji w kryterium nr 8 oceniający brali pod uwagę zakres działalności 

gospodarczej określony kodem PKD związany z realizacją operacji, którą Wnioskodawca 

wskazuje we wniosku oraz biznesplanie jako przeważającą. Weryfikacja, czy wskazany przez 

Wnioskodawcę zakres działalności ma charakter innowacyjny na terenie  miejscowości oraz 

gminy nastąpiła w oparciu o dane firm mających siedzibę na terenie na terenie miejscowości 

Wilczopole oraz  gminy Głusk świadczących usługi w zakresie  PKD 43.22.Z  na podstawie 

informacji z  portalu https://prod.ceidg.gov.pl. 

Powyższy system weryfikacji informacji w zakresie kryterium 8 Oceniający zastosowali do 

oceny wszystkich wniosków złożonych w ramach I/2021naboru wniosków, tym samym 

niemożliwe jest przyjęcie uzasadnienia Wnioskodawcy przedstawionego w złożonym 

proteście i ocenę wniosku według innych zasad niż pozostałe wnioski. 

Mając na uwadze powyższe, w opinii oceniających w kryterium nr 8 Innowacyjność – 
nie przyznaje się punktów.  
 

Łączna liczba punktów przyznana w wyniku weryfikacji protestu wynosi 16. 

 

 

Protest złożony przez Pana Sebastiana Kunca dotyczący oceny wniosku nr KWL-I/PD-31/21 

nie został uznany za zasadny. 

https://prod.ceidg.gov.pl/
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Uzasadnienie: 

Kryterium nr 10. 

Wnioskodawca do wniosku o przyznanie pomocy dołączył Zaświadczenie o zameldowaniu na 

pobyt stały z którego wynika, że jest mieszkańcem obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” od 

29.07.2021r. oraz Oświadczenie o miejscu stałego zamieszkanie, w którym oświadcza, że 

przebywa z zamiarem stałego pobytu w miejscowości Niemce od 2018r.   

Na podstawie Opisu kryteriów wyboru dla projektów związanych z podejmowaniem 

działalności gospodarczej (załącznik do głoszenia o naborze wniosków I/2021) kryterium Czas 

zamieszkiwania na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina”  weryfikuje się na podstawie 

Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego. 

Również w 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  część  A. Załączniki 

dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy i operacji, pkt. 2. Zaświadczenie z 

właściwej ewidencji ludności o miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy, wydane 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, widnieje informacja, że „W celu 

udokumentowania miejsca zamieszkania podmiotu na obszarze wiejskim LSR, należy 

przedstawić, wydane przez organ gminy, zaświadczenie z właściwej ewidencji ludności o 

miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy. Obywatele polski, a także cudzoziemcy 

będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przebywający na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązani zameldować się w miejscu pobytu stałego lub 

czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Pobytem stałym 

jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego 

przebywania. Pobytem czasowym jest przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez 

okres ponad 3 miesięcy, bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego.”.  

Jednocześnie, oceniający uznają, że uzasadnienie do liczby przyznanych punktów  w 

powyższym kryterium znajdujące się w karcie oceny operacji zawiera omyłkę pisarską i 

prawidłowo powinno brzmieć: „Na podstawie zaświadczenia o zameldowaniu wnioskodawca 

nie jest mieszkańcem obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” powyżej 12 miesięcy.” 

W opinii oceniających mając na uwadze powyższe w kryterium Nr 10  Czas zamieszkiwania 

na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina” nie przyznaje się punktów. 

 

Łączna liczba punktów przyznana w wyniku weryfikacji protestu wynosi 13. 
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Protest złożony przez Pana Mateusza Stępnia dotyczący oceny wniosku nr KWL-I/PD-44/21 

nie został uznany za zasadny. 

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca do wniosku o przyznanie pomocy dołączył zaświadczenie o zameldowaniu, 

które zawiera informacje, że wnioskodawca aktualnie mieszka na obszarze LGD „Kraina 

wokół Lublina”. Zaświadczenie nie zawierało informacji o czasie zamieszkania na obszarze 

LGD „Kraina wokół Lublina”. Z tego względu osoby oceniające nie miały podstaw do 

stwierdzenia, że Wnioskodawca  mieszka na terenie LGD „Kraina wokół Lublina” co najmniej 

od 12 miesięcy, co zgodnie z opisem sposobu weryfikacji kryterium nr 10.  Czas zamieszkania 

na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina” jest podstawą do przyznania punktów.   

Mając na uwadze powyższe, w opinii oceniających w kryterium nr 10 – Czas zamieszkania 

na obszarze LGD „Kraina wokół Lublina” nie przyznaje się punktów.  

 

 
Łączna liczba punktów przyznana w wyniku weryfikacji protestu wynosi 10. 

 

Ad.5. 

 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poszczególne uchwały dotyczące 

zatwierdzenia oceny protestów od oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w 

ramach I/2021 naboru: 

 

Uchwałę Nr XXXV/916/21 w sprawie weryfikacji protestu od dokonanej oceny projektu nr 

KWL-I/PD-06/21 złożonego w ramach I/2021 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 10 osób. 
W głosowaniu uczestniczyło 9 osób. 
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Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwałę Nr XXXV/917/21 w sprawie weryfikacji protestu od dokonanej oceny projektu nr 

KWL-I/PD-08/21 złożonego w ramach I/2021 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 10 osób. 
W głosowaniu uczestniczyło 9 osób. 
Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwałę Nr XXIX/918/21 w sprawie weryfikacji protestu od dokonanej oceny projektu nr 

KWL-I/PD-11/21 złożonego w ramach I/2021 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 10 osób. 
W głosowaniu uczestniczyło 9 osób. 
Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Uchwałę Nr XXIX/919/21 w sprawie weryfikacji protestu od dokonanej oceny projektu nr 

KWL-I/PD-13/21 złożonego w ramach I/2021 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 10 osób. 
W głosowaniu uczestniczyło 9 osób. 
Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

Uchwałę Nr XXIX/920/21 w sprawie weryfikacji protestu od dokonanej oceny projektu nr 

KWL-I/PD-27/21 złożonego w ramach I/2021 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 10 osób. 
W głosowaniu uczestniczyło 9 osób. 
Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Uchwałę Nr XXIX/921/21 w sprawie weryfikacji protestu od dokonanej oceny projektu nr 

KWL-I/PD-31/21 złożonego w ramach I/2021 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 10 osób. 
W głosowaniu uczestniczyło 9 osób. 
Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Uchwałę Nr XXIX/922/21 w sprawie weryfikacji protestu od dokonanej oceny projektu nr 

KWL-I/PD-44/21 złożonego w ramach I/2021 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 10 osób. 
W głosowaniu uczestniczyło 9 osób. 
Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady poinformował, że dla wszystkich rozpatrzonych protestów została 

sporządzona lista, która zostanie  zatwierdzona uchwałą. Nastepnie poddał pod glosowanie  

Uchwałę Nr XXIX/923/21 w sprawie zatwierdzenia listy operacji powtórnie 

zweryfikowanych w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych od oceny wniosków 

złożonych w ramach I/2021 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” w zakresie przedsięwzięcia „Podejmowanie działalności 

gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony 

środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności”. 
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Na posiedzeniu obecnych było 10 osób. 
W głosowaniu uczestniczyło 9 osób. 
Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

Ad.6. 

Przewodniczący Rady poprosił kierownika biura Małgorzatę Olechowską o przedstawienie 

wniosku o wydanie opinii w sprawie możliwości aneksowania umowy o przyznanie pomocy 

nr 011152-6935-UM0312153/19 w zakresie zmiany miejsca realizacji operacji dla projektu 

nr KWL-III/PD-19/19 złożonego  przez Pana Pawła Borzęckiego w ramach III/2019 naboru 

wniosków o przyznanie pomocy 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”.  

Pani Małgorzata Olechowska przedstawiła wniosek (w załączeniu do protokołu), a następnie 

poinformowała, że zmiana umowy o przyznanie pomocy nr 011152-6935-UM0312153/19 w 

zakresie zmiany miejsca realizacji operacji dotyczy zmiany w obrębie tej samej miejscowości ( 

Jest: Szerokie 3L,  gm. Konopnica, Po zmianie: Szerokie 3 N, gm. Konopnica). Wiąże się to z 

następującymi kryteriami oceny obowiązującymi w III/2019 naborze wniosków o przyznanie 

pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania na Rzecz 

Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” : 

-Liczba mieszkańców miejscowości, w której wnioskodawca będzie realizował projekt; 

-Liczba mieszkańców gminy, w której wnioskodawca będzie realizował projekt;  

-Miejsce prowadzonej lub podejmowanej działalności gospodarczej; 

-Innowacyjność; 

Zmiana ta nie powoduje e powodując zmiany liczby przyznanych punktów w ramach 

powyższych kryteriów. 

Tym samym  operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

III/2019. 
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Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXXV/924/21 w sprawie wyrażenia 

opinii dotyczącej możliwości aneksowania umowy o przyznanie pomocy nr 011152-6935-

UM0312153/19 zmiany miejsca operacji dla projektu nr KWL-III/PD-19/19 złożonego przez 

Pana Pawła Borzęckiego w ramach III/2019 naboru wniosków o przyznanie pomocy 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 10 osób. 
W głosowaniu uczestniczyło 9 osób. 
Za podjęciem uchwały głosowało 9 osób. 
 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

Ad.7. 

W sprawach bieżących kierownik biura M. Olechowska, poinformowała, że rozpatrzone 

protesty zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie nastąpi ich weryfikacja. 

 

 

Na tym zakończono zebranie. 

 

Protokołowała: Małgorzata Olechowska 

 

 

Zatwierdził: Mirosław Żydek 


