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I. Dane identyfikacyjne 
Stowarzyszenie „Długosz Królewski”, ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny (dalej: 
Stowarzyszenie, Lokalna Grupa Działania lub LGD). 

Pan Zbigniew Słodowy, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Długosz Królewski” 
w Brzezinach, od 27 stycznia 2009 r. 

 
1) Procedury i kryteria wyboru operacji 
2) Publikowanie naborów wniosków o dofinansowanie 
3) Przyjmowanie i ocena wniosków o dofinansowanie 
4) Wybór operacji i ustalanie kwoty wsparcia 
5) Przekazywanie podmiotom ubiegającym się o wsparcie informacji o wyniku 

oceny operacji 
6) Informowanie zarządu województwa o wniesionych protestach 
7) Przechowywanie dokumentacji związanej z wyborem operacji. 

Lata 2017 – 2018 

 

Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu 

 

 

 Mariusz Kubiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 1.
do kontroli nr LPO/29/2019 z dnia 11 lutego 2019 r.  

 Jacek Młynarczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 2.
do kontroli nr LPO/38/2019 z dnia 19 lutego 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-18, 52) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Stowarzyszenie „Długosz Królewski” opracowało, przy uwzględnieniu zasad 
niedyskryminowania i przejrzystości, procedurę wyboru operacji realizowanych 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Jednak nie 
wszystkie związane z tym postępowania, prowadzone w latach i w zakresie objętym 
kontrolą NIK przez statutowe organy Stowarzyszenia, realizowane były 
z zachowaniem zasad określonych w LSR i uregulowaniach wewnętrznych. 
Dotyczyło to niezachowania przy ocenie i wyborze siedmiu wniosków zgłoszonych 
w ramach naborów nr: 4/2018, 1/2018/G, 2/2018/G zasady nie przekraczania 49% 
głosów przez żaden z trzech sektorów, gdyż reprezentacja sektora społecznego 
wynosiła w tych przypadkach od 50 do 60% oraz niezłożenia przez niektórych 
członków Rady, którzy wyłączyli się w ten sposób z oceny i wyboru wniosków 
w naborach: 1/2017, 4/2018, 1/2018/G, 2/2018/G i 3/2018/G, deklaracji 
bezstronności. Ponadto podczas oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach 
naborów nr: 4/2018, 1/2018/G i 2/2018/G, przyjęto nieprzewidzianą w regulaminie 
Rady Stowarzyszenia przyczynę wyłączenia, tj. zamieszkiwanie na terenie gminy 
z której pochodzi wnioskodawca. 

Społeczność lokalna była informowana o: działalności LGD, LSR, naborach 
wniosków oraz rozstrzygnięciach przeprowadzonych naborów poprzez 
systematyczne zamieszczanie informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia 
oraz kierowanie do wnioskodawców pism informujących o wynikach naborów. Pisma 
takie, dotyczące naborów nr: 4/2018, 1/2018/G oraz 2/2018/G podpisane jednak 
zostały w sposób niezgodny z zasadami reprezentacji Zarządu Stowarzyszenia. 
Wnioskodawcom zapewniono możliwość składania protestów w związku 
z rozstrzygnięciami zapadłymi w trakcie naboru, a dokumentacja związana 
z wyborem operacji była przechowywana w odpowiedni, bezpieczny sposób. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz ocena 
cząstkowa3 kontrolowanej działalności 

Stanowiące Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie powstało 17 stycznia 2009 r.4 
obejmując zasięgiem swojego działania cztery sąsiadujące ze sobą gminy5, leżące 
w województwie wielkopolskim i łódzkim. Właściwym do sprawowania nadzoru nad 
działalnością Stowarzyszenia jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego. 

(akta kontroli str. 7-52, 74-75) 

Opracowana przez Stowarzyszenie „Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez 
Społeczność na lata 2016-2020 z perspektywą na rok 2023” (dalej: LSR albo 
Strategia)6 została zatwierdzona do współfinansowania ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wielskich7. W umowie z 17 maja 
2016 r. zawartej  pomiędzy Stowarzyszeniem, a Województwem Wielkopolskim8 
(dalej: Umowa z Województwem Wielkopolskim), ustalono warunki i sposób 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 
sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
4 Stowarzyszenie zostało w dniu 13 marca 2009 r. wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000325712. 
5 Gminę Brzeziny, Gminę Szczytniki, Gminę Sieroszewice oraz Gminę i Miasto Błaszki 
6 Strategia była trzykrotnie aneksowana: 10 kwietnia 2017 r., 15 maja 2017 r. oraz 3 października 2017 r. (tekst Strategii 
dostępny pod adresem: http://www.dlugoszkrolewski.org.pl/dokumenty/lokalna-strategia-rozwoju-lsr). 
7 Uchwała nr 1898/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia listy 
ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (treść 
uchwały dostępna pod adresem: http://www.poryby.umww.pl/attachments/article/344/uchwala_lista_LSR.pdf).  
8 „Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 00021-6933-
UM1510017/15” podpisana 17 maja 2016 r. w Poznaniu. 

OCENA OGÓLNA 

http://www.dlugoszkrolewski.org.pl/dokumenty/lokalna-strategia-rozwoju-lsr
http://www.poryby.umww.pl/attachments/article/344/uchwala_lista_LSR.pdf
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realizacji Strategii, określając m.in. środki finansowe na wsparcie realizowanych 
w ramach LSR operacji (1 250 000 euro). Załącznikiem do Umowy były m.in.: 
Strategia oraz procedury9 regulujące zasady działania. W Strategii określono m.in. 
kryteria wyboru poszczególnych operacji zawierające szczegółowy opis podejścia 
i wskazujące na niezbędne wymagania stawiane ubiegającym się o wsparcie 
podmiotom10. Dla każdego rodzaju przewidywanego wsparcia ustalono minimalny 
próg punktowy jaki musi spełniać wniosek, aby mógł być wybrany do 
współfinansowania. Dla określenia liczby punktów w kryteriach lokalnych kierowano 
się wytycznymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202011 (dalej: 
PROW), które muszą być spełnione, ważnymi z punktu widzenia LGD dla realizacji 
określonego celu, a wynikającymi z zamieszczonej w LSR analizy SWOT i diagnozy 
obszaru. Zmiana kryteriów nie była możliwa w trwającym ogłoszeniu o naborze 
wniosków oraz w procedurze oceny wniosków. Kryteria uchwalało Walne 
Zgromadzenie Członków LGD, do którego wyłącznych kompetencji należało również 
dokonywanie zmiany kryteriów. W Strategii podano, że na dzień 15 maja 2017 r. 
LGD zrzeszała 114 partnerów reprezentujących trzy sektory: 44 partnerów 
reprezentowało sektor publiczny; 39 - społeczny/mieszkańcy (w tym 21 mieszkańcy) 
oraz 31 – sektor gospodarczy. 

 (akta kontroli str. 53-232) 

Do statutowych zadań Zarządu Stowarzyszenia12 (dalej: Zarząd) należało m.in. 
opracowanie LSR oraz innych dokumentów wymaganych przepisami PROW, 
niezbędnych aby przystąpić do konkursu na realizację LSR, a także opracowywanie 
wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów 
z innych programów pomocowych. Szczegółowe zadania13 Zarządu, w tym jego 
organizację wewnętrzną i tryb pracy, zostały określone w Regulaminie Obrad 
Zarządu14. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań 
majątkowych wymagane było współdziałanie15 dwóch członków Zarządu, w tym 
Prezesa lub Wiceprezesa (§ 23 pkt 9 Statutu). 

(akta kontroli str. 19-32, 46-48) 

1. Prowadzenie postępowań w sprawie wyboru operacji. Stosowanie 
procedur wyboru i oceny operacji 

Do wyboru i oceny operacji objętych kontrolą NIK, Rada Stowarzyszenia 
zobowiązana była stosować procedury oceny i wyboru operacji w ramach LSR, 
które zostały opisane w załącznikach do Umowy ramowej.  

(akta kontroli str. 53-232) 

W dokumentacji regulującej działalność Stowarzyszenia wystąpiła niespójność, gdyż 
w Regulaminie Rady Stowarzyszenia (organie decyzyjnym LGD) podano, 
że „decyzja w sprawie wyboru projektów do finansowania jest podejmowana 
w formie uchwały Rady” (§ 17 ust. 6). Natomiast w obowiązującym załączniku 
nr 9 „Procedury wyboru operacji w ramach LSR oraz regulamin organu 

                                                      
9 „Procedury wyboru operacji w ramach LSR oraz regulamin organu decyzyjnego”, „Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą 
ustalania lub zmiany kryteriów”, „Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych”, „Kryteria wyboru 
grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów” 
10 Po spełnieniu podstawowych warunków formalnych oraz warunków zgodności z programem, w procedurze ustanowiono 
kryteria zgodności z LSR odnoszące się do realizacji celów szczegółowych, wskaźników produktu i rezultatu, a także innych 
lokalnych wymogów związanych z rodzajem operacji realizującej określony cel (II etap procesu wyboru operacji ilościowy).  
11 PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 finansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Był to program, ujęty w Umowie, na warunkach którego Stowarzyszenie 
zobowiązało się realizować LSR od 2016 do 2023.  
12 W okresie objętym kontrolą NIK, w skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzili: Pan Zbigniew Słodowy – Prezes Zarządu; Pan 
Paweł Siwak – Wiceprezes Zarządu; Pan Karol Rojewski – Wiceprezes Zarządu; Pani Małgorzata Bloch – Skarbnik Zarządu. 
13 Do zadań Zarządu Stowarzyszenia obok opracowania LSR należało m.in. także sprawowanie bieżącego monitoringu 
prowadzonych działań oraz dokonywanie co dwa lata ewaluacji prowadzonych działań w celu ich oceny. 
14 Regulamin uchwaliło Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 19 października 2015 r. (uchwała nr 3/2015). 
15 Podobny postanowienie zamieszczono w pkt 7 Regulaminu obrad Zarządu: „Do składania oświadczeń woli (…) wymagane 
jest współdziałanie dwóch członków zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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decyzyjnego” jest mowa o „Radzie Projektowej Stowarzyszenia” jako organie 
decydującym o wyborze projektu do finansowania. Istnieją zatem rozbieżności 
w nazwie organu, który podejmuje decyzje w sprawie wyboru projektów do 
finansowania. 

(akta kontroli str. 37, 154-173) 

Wiceprzewodniczący Rady poinformował m.in., że zauważył nieścisłości w tej 
kwestii pomiędzy dokumentacją wewnętrzną Stowarzyszenia, a wspomnianym 
rozporządzeniem i na zbliżającym się walnym Zgromadzeniu zamierza je 
niezwłocznie ujednolicić, co zostało dokonane odpowiednią uchwałą z 21 marca 
2019 r. 

(akta kontroli str.1289-1290, 1470) 

W okresie objętym kontrolą NIK, Stowarzyszenie przeprowadziło cztery 
postępowania dotyczące wyboru operacji (realizowanych przez inne niż LGD 
podmioty) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW – dwa 
postępowania16 przeprowadzono w 2017 r., a dwa17 w 2018 r. Badane 
postępowania w sprawie wyboru operacji realizujących cele LSR były prowadzone 
według procedury określonej w art. 21 – 23 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności18 (dalej: ustawa o RLKS). LGD 
dokonało oceny zgodności operacji z LSR. Wybór operacji przebiegał według 
wcześniej określonych kryteriów, które nie zostały zmienione w toku prowadzonych 
postępowań. Łącznie, w czterech ww. postępowaniach zgłoszono 26 wniosków, 
spośród których 1819 zostało uznanych za zgodne z PROW i LSR, mieściło się 
w limicie środków przeznaczonych na nabór oraz zostało wybranych do 
dofinansowania. W trakcie rozpatrywania wniosków nie stwierdzono konieczności 
uzyskania wyjaśnień lub dokumentów. 

(akta kontroli str. 72-232, 233-300, 301-777, 778-897, 952-955, 1023-1034, 1265-
1286, 1288, 1309-1433) 

LGD ogłosiło także trzy nabory w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, 
objętego PROW dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego (nabory 
projektów grantowych). W ramach tych naborów złożono 10 wniosków. Wszystkie 
wnioski oceniono jako spełniające wymagania wstępne, a członkowie Rady nie 
zgłosili uwag co do takiej oceny. LGD w obowiązującym terminie: oceniła zgodność 
operacji z LSR; dokonała wyboru operacji mieszczących się limicie środków 
wskazanych w ogłoszeniu oraz ustaliła kwotę wsparcia. Nie stwierdzono 
konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. Zgłoszone 
operacje były zgodne z Programem poddziałania i z zakresem tematycznym 
w ogłoszeniu (art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. c). Wnioski złożono w miejscu i terminie 
wskazanym w ogłoszeniu. Rada dokonała wyboru operacji pod kątem zgodności 
z LSR na podstawie określonych w tym dokumencie kryteriów wyboru. 
W wymaganym terminie (7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji) przekazano 

                                                      
16 Postępowanie objęte ogłoszeniem nr 1/2017 dotyczyło „Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej lub kulturalnej”. Jego beneficjentami były jednostki samorządu terytorialnego (JST), a postępowanie objęte 
ogłoszeniem nr 3/2017 skierowano do osób fizycznych w zakresie tematycznym „Podejmowanie działalności gospodarczej”. 
W LSR jednym z celów szczegółowych było „Wspieranie aktywności gospodarczej” poprzez udzielanie dotacji osobie fizycznej 
zamierzającej uruchomić działalność gospodarczą, jak również istniejące firmy miały możliwość pozyskania środków 
finansowych, które umożliwią lub ułatwią im realizację projektów biznesowych w obszarze LSR, przyczyniających się 
do rozwoju gospodarczego regionu. 
17 Postępowanie ujęte w ogłoszeniu nr 4/2018, kierowane było do JST i dotyczyło „Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej”. Postępowanie objęte ogłoszeniem nr 5/2018 skierowane było 
do istniejących przedsiębiorstw spełniających status mikro i małych przedsiębiorstw, w zakresie tematycznym „Rozwój 
działalności gospodarczej wraz z podnoszeniem kompetencji osób zaangażowanych w projekt”. 
18 Dz. U. z 2018 r. poz. 140 
19 W naborze nr 1/2017 były to trzy wnioski; a w naborach nr 3/2017, nr 4/2018 oraz nr 5/2018 – po pięć wniosków. 
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wnioskodawcom pisemne informacje o: wyniku oceny zgodności operacji z LSR; 
spełnianiu kryteriów wyboru - wraz z uzasadnieniem; uzyskanej ocenie i liczbie 
otrzymanych punktów oraz o limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze 
tych wniosków, a także o wynikach naboru. LGD zamieszczała na swojej stronie 
internetowej listę operacji zgodnych z LSR oraz listę wybranych operacji ze 
wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków określonym 
w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia.  

(akta kontroli str. 1023-1034, 1309-1433,1434-1442) 

Przebieg posiedzeń, na których dokonano oceny i wyboru wniosków był utrwalany 
w formie protokołów, w których odnośnie każdego wniosku odnotowywano 
m.in. liczbę osób obecnych i nieobecnych oraz wskazywano osoby, które nie złożyły 
deklaracji bezstronności. 

Podczas oceny i wyboru poszczególnych wniosków nie został przekroczony parytet 
określony w art. 34 ust. 3 lit b rozporządzenia nr 1303/2013, tj. co najmniej 
50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodziło od partnerów 
niebędących instytucjami publicznymi. 

(akta kontroli str. 327-337, 690-701, 761-763,797-809,1023-1034) 

Zgodnie z protokołami z posiedzenia Rady Stowarzyszenia w sprawie oceny 
i wyboru wniosków złożonych w ramach wszystkich naborów objętych kontrolą, 
przed przystąpieniem do oceny poszczególnych wniosków ustalano liczbę obecnych 
członków Rady oraz podawano imiona i nazwiska osób, które nie złożyły deklaracji 
bezstronności i tym samym osoby te były wyłączane z oceny danego wniosku. 
Udział poszczególnych grup interesu badano po dokonaniu wyłączenia wskazanych 
w protokole członków. Podczas oceny poszczególnych wniosków w ramach 
naborów 1/2017, 4/2018, 1/2018/G i 2/2018/G deklaracji bezstronności nie złożyło 
od trzech do siedmiu członków Rady. Przy ocenie wniosków w ramach naboru 
3/2017 i 5/2018 deklaracje bezstronności złożyli odnośnie każdego z wniosków 
wszyscy członkowie Rady. W naborze 3/2018/G nie został złożony żaden wniosek. 

(akta kontroli str. 233-299,327-337,690-701,1023-1034, 1265-1286) 

W protokołach z posiedzeń Rady dot. naborów 1/2017 (5 stycznia 2017 r.), 3/2017 
(18 września 2017 r.) i 5/2018 (9 listopada 2018 r.) odnotowano występowanie 
trzech grup interesu: sektora społecznego, sektora gospodarczego i sektora 
publicznego. Oceny udziału poszczególnych grup interesu dokonywano po otwarciu 
posiedzenia Rady. W przypadku oceny wniosków złożonych w naborach 1/2017 
i 3/2017, po otwarciu posiedzenia, na podstawie listy obecności oraz rejestru 
interesu członków, określono że grupa interesu sektora społecznego posiada 
50% głosów. W związku z tym z obrad wykluczyła się – w jednym i drugim 
przypadku – jedna osoba20. Wskutek tego, po dokonaniu ponownego przeliczenia, 
żadna z grup interesu nie posiadała więcej niż 49% praw głosów. Jednocześnie 
przed przystąpieniem do oceny poszczególnych wniosków złożonych w tych trzech 
naborach określono procentowy udział obecnych na posiedzeniu przedstawicieli 
każdej z tych grup interesu, którzy złożyli deklarację bezstronności odnośnie do 
każdego z ocenianych wniosków. Nie wystąpiła wówczas sytuacja, by jedna z grup 
interesu posiadała więcej niż 49% praw głosów. 

W protokole z posiedzenia Rady z 9 lutego 2018 r., dotyczącym naborów: 4/2018, 
1/2018/G, 2/2018/G i 3/2018/G wskazano, że jako przedstawicieli grupy interesów 
identyfikuje się tylko sektor publiczny i nie identyfikuje się innych grup interesu. 
Określony został tylko procentowy udział reprezentacji sektora publicznego, który po 

                                                      
20 Skład Rady został zmniejszony o jedna osobę, a przy ocenie każdego wniosku była ona wskazywana jako nieobecna i nie 
brała udziału w pracach Rady. 
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otwarciu posiedzenia wynosił 21%, a podczas oceny poszczególnych wniosków: 
od 18% do 29%. Jednocześnie udział pozostałych grup interesu w momencie 
otwarcia posiedzenia kształtował się na poziomie: 50% sektor społeczny oraz 
29% sektor gospodarczy. Podczas oceny poszczególnych wniosków nie określano 
udziału reprezentacji sektora społecznego i gospodarczego. Ustalona w trakcie 
kontroli reprezentacja sektora społecznego była wyższa niż 49% i wynosiła: 
60% przy ocenie jednego wniosku, 54,5% przy ocenie dwóch wniosków oraz 
50% przy ocenie czterech wniosków. Reprezentacja sektora gospodarczego 
podczas oceny każdego z tych wniosków nie przekraczała dopuszczalnego progu 
49% i zawierała się w przedziale od 20 do 36,4%. 

(akta kontroli str. 233-299,327-337,690-701,1023-1034,1288) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Zgodnie z § 15 pkt 3 Regulaminu Rady, prawomocność jej posiedzenia 
i podejmowanych decyzji wymaga oceniania każdego wniosku oraz podejmowania 
każdej uchwały i głosowania z zachowaniem parytetu nie przekraczania 49% głosów 
danego sektora. Stowarzyszenie zrzesza partnerów, którzy reprezentują trzy 
sektory: [1] publiczny, [2] społeczny/mieszkańcy21, [3] gospodarczy22. W skład Rady 
wchodzą przedstawiciele każdego z tych sektorów. 

Podczas przeprowadzonej przez Radę w dniu 9 lutego 2018 r. oceny i wyboru 
niektórych wniosków złożonych w ramach naborów nr: 4/2018, 1/2018/G, 2/2018/G, 
reprezentacja sektora społecznego przekraczała 49%. Wynosiła ona: 60% przy 
ocenie wniosku 1/2018/G/04, 54,5% przy ocenie wniosków 1/2018/G/02 
i 1/2018/G/07 oraz 50% przy ocenie wniosków 1/2018/G/03, 1/2018/G/05, 
1/2018/G/06 i 2/2018/G/02. Finansowanie w kwocie łącznej 167 119,12 zł uzyskały 
cztery projekty ujęte we wnioskach: 1/2018/G/02 (46 947,12 zł), 1/2018/G/04 
(40 000 zł), 1/2018/G/06 (32 672 zł) oraz 2/2018/G/02 (47 500 zł)23. 

 (akta kontroli str. 76-84, 327-337,690-701,761-763,797-809,1023-1034,1288) 

Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia, który przewodniczył obradom Rady 
dotyczącym ww. naborów wyjaśnił m.in., że: „sektor społeczny nie jest dla LGD 
grupą interesu”. Powołał się ponadto na informacje przedstawione m.in. na stronach 
internetowych MRiRW oraz UMWW, że jest to: „autonomiczną decyzją LGD, która 
sama decyduje w jaki sposób ureguluje funkcjonowanie swojego organu 
decyzyjnego i zapewni, aby było ono zgodne z art. 32 ust. 2 lit. b Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (…), Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (…)”. 

(akta kontroli str. 1289-1290,1468-1469) 

NIK wskazuje, że w świetle wskazanych postanowień Regulaminu Rady 
niezachowanie parytetu głosów poszczególnych sektorów wynika z niewłaściwej, 
wzajemnej proporcji liczby ich przedstawicieli biorących udział w ocenie i wyborze 
projektów. 

Natomiast odnośnie grup interesów, to zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi24 pojęcie to oznacza „grupę członków/reprezentantów członków 

                                                      
21 Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi mieszkańcy nie stanowią odrębnej grupy interesów. 
22 Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020 z perspektywą na rok 2023 – aktualizacja 
2017-04-10 i 2017-05-15 
23 Wyniki naborów dostępne są na stronie internetowej LGD:  http://www.dlugoszkrolewski.org.pl/ 
24 Definicja taka znajduje się w Wytycznych nr 3/1/2017 w zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez 
lokalne grupy działania, zatwierdzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 21 marca 2017 r. – obowiązujących od 
dnia 1 kwietnia 2017 r. 
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organu decyzyjnego połączonych więzami wspólnych interesów lub korzyści”. 
Z kolei w LSR stwierdzono: „członkowie Stowarzyszenia reprezentują wszystkie 
grupy interesu (sektor publiczny – wójtowie i osoby reprezentujące gminy, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i mieszkańcy)”25, 
co wskazuje na przyjętą przez LGD tożsamość grup interesu z sektorami. Również 
z rejestru interesów członków Rady oraz treści protokołów z naborów nr 1/2017, 
3/2017 i 5/2018 wynika, że podczas oceny i wyboru wniosków złożonych w tych 
naborach identyfikowane były trzy grupy interesów odpowiadające trzem sektorom 
reprezentowanym przez członków Rady (publicznemu, społecznemu oraz 
gospodarczemu). Odmiennie od tych zasad, na opisanym wyżej posiedzeniu Rady 
w dniu 9 lutego 2018 r., dwóch z tych grup nie zidentyfikowano. Należy także 
zauważyć, że w przypadku naboru 1/2017 i 4/2018 nastąpiła zbieżność przedmiotu 
tych naborów. Oba bowiem dotyczyły budowy lub przebudowy (nabór 1/2017) albo 
rozwoju (nabór 4/2018) ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 
lub kulturalnej. 

(akta kontroli str.72-232, 1255-1264, 1288-1290) 

NIK podkreśla, że niezachowanie składu Rady zgodnego z wymaganiami 
określonymi w art. 32 ust. 2 lit. b) rozporządzenia nr 1303/2013 stanowi przeszkodę 
w przyznaniu wsparcia (art. 17 ust. 2 ustawy RLKS). 

2. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o RLKS, podczas dokonywania wyboru 
operacji należy stosować określone w LSR procedury zapewniającej bezstronność 
członków rady. W rozdziale VI LSR - Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób 
ustanowienia kryteriów wyboru - wskazano, że Rada działa zgodnie z opracowaną 
procedurą oceny i wyboru operacji, która ma m.in. zapewnić bezstronność poprzez 
pisemne deklaracje i oświadczenia Członków Rady Projektowej i ich wyłączenia 
z głosowań nad operacjami, w których członek Rady jest w jakikolwiek sposób 
powiązany z wnioskiem lub wnioskodawcą.  

(akta kontroli str. 72-232) 

Podczas oceny i wyboru wniosków w naborach: 1/2017, 4/2018, 1/2018/G 
i 2/2018/G26 nie wszyscy członkowie Rady złożyli deklaracje bezstronności. 
Dla poszczególnych wniosków rozpatrywanych w tych naborach deklaracji takich 
nie złożyło od trzech do siedmiu członków Rady, którzy wyłączyli się w ten sposób 
z oceny i wyboru wniosków. 

(akta kontroli str. 233-299,327-337,690-701,1023-1034, 1265-1286) 

Wiceprzewodniczący Rady Stowarzyszenia wyjaśnił m.in., że Przewodniczący 
Rady, bądź zastępująca go na posiedzeniu osoba, nie posiada wiedzy z jakiej 
przyczyny poszczególny członek Rady wyłączył się z oceny danego wniosku 
nie składając deklaracji bezstronności. 

(akta kontroli str. 1289-1290) 

NIK wskazuje, że złożenie przez członków Rady samoistnych deklaracji 
bezstronności i poufności wobec wnioskodawców i wniosków ocenianych w danym 
naborze przewiduje określający porządek obrad § 17 Regulaminu Rady oraz jej 
rozdział VI określający procedurę wyłączenia z oceny operacji. Natomiast zgodnie 
z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 3/1/2017 w zakresie niektórych 
zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania, wyłączenie 
z wyboru operacji następuje właśnie na podstawie pisemnych deklaracji 
i oświadczeń o zachowaniu bezstronności. 

                                                      
25 Punkt „formułowanie celów” na str. 15 LSR. 
26 W naborze 3/2018/G nie został złożony żaden wniosek 
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3. Rada Stowarzyszenia dokonując na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2018 r. oceny 
i wyboru wniosków złożonych w ramach naborów nr 4/2018, 1/2018/G i 2/2018/G 
przyjęła zasadę, że członkowie Rady pochodzący z danej gminy nie będą oceniali 
wniosków złożonych przez organizacje z tej gminy. Wskutek tego w 54 przypadkach 
członkowie Rady bez złożenia deklaracji bezstronności nie brali udziału w ocenie 
poszczególnych projektów. 

(akta kontroli str. 1023-1034) 

Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnił, że: „Niezłożenie deklaracji bezstronności dla 
danego wniosku przez poszczególnych członków Rady wiąże się z różnymi 
przesłankami, niekoniecznie wynikającymi z treści deklaracji i jest to subiektywne 
decyzja każdego z członków Rady. Argumentacją do tego typu wniosków jest 
absolutna bezstronność członków Rady wynikająca nie tylko z zapisów deklaracji 
bezstronności ale również z miejsca pochodzenia danego członka Rady, z którego 
jednocześnie pochodzi dany Beneficjent”. 

(akta kontroli str. 1289-1290) 

NIK wskazuje, że wśród enumeratywnie wymienionych w rozdziale VI regulaminu 
Rady przyczyn wyłączenia nie zostało wymienione zamieszkiwanie na terenie 
gminy, z której pochodzą wnioskodawcy. Ponadto w świetle Wytycznych MRiRW 
(pkt 10) członków organu decyzyjnego nie można zwolnić z obowiązku wypełnienia 
pisemnych deklaracji i oświadczeń o zachowaniu bezstronności w stosunku 
do każdej operacji będącej przedmiotem wyboru i każdego wnioskodawcy. 

(akta kontroli str. 33-45) 

2. Spełnianie wymogów rozporządzenia w sprawie wsparcia operacji LSR, 
ogłaszanie naborów wniosków i przekazywanie informacji o wynikach 
postepowania podmiotom ubiegającym się o wsparcie. 

2.1. Wnioskodawcy oraz zgłoszone przez nich operacje, które uzyskały 
dofinansowanie, spełniali wymogi rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202027 (dalej: 
rozporządzenie w sprawie wsparcia operacji LSR). 

(akta kontroli str. 72-232, 233-300, 301-777, 778-897, 952-955) 

Zgłoszone przez wnioskodawców operacje mieściły się w założeniach LSR: 
1) zakładały realizację celu głównego poprzez osiąganie określonych w LSR 
wskaźników; 2) uwzględniały założenia Programu poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych 
w ramach projektu grantowego; 3) odpowiadały zakresowi tematycznemu 
opisanemu w ogłoszeniu o naborze (art. 19 ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy o RLKS); 
4) były objęte wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu 
i terminie wskazanym w ogłoszeniu (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia 
nr1303/2013). Rada dokonywała wyboru operacji realizowanych przez podmiot inny 
niż LGD zgodnych z LSR, przy zastosowaniu kryteriów wyboru określonych w LSR 
i w terminie 7 dni od dnia zakończenia naboru operacji. LGD: przekazało podmiotom 
ubiegającym się o wsparcie, pisemną informację o wyniku oceny zgodności operacji 
z LSR oraz wyniku wyboru wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów 
otrzymanych przez wnioskowaną operację, a także informacją, czy operacja mieści 

                                                      
27 Dz.U. z 2017 r. poz. 772, ze zm. 
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się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze tych wniosków. 
Wymagane informacje zamieszczane były na stronie internetowej LGD. 

(akta kontroli str. 1023-1034, 1107-1254, 1265-1286, 1309-1433) 

2.2. Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia w latach 2017-2018, 
zawierały dane wymienione w art. 19 ust. 4 ustawy o RLKS, tj.: termin i miejsce 
składania wniosku, formy wsparcia, zakres tematyczny operacji; obowiązujące przy 
naborze warunki udzielenia wsparcia, warunki i kryteria wyboru operacji, określenie 
wymaganych dokumentów; wskazanie wysokości limitu środków w ramach 
ogłaszanego naboru; informację o miejscu udostępnienia formularzy wniosków 
o udzielenie wsparcia i płatności oraz umowy. 

(akta kontroli str. 233-235, 301-303, 553-555, 778-781, 953, 1434-1442) 

W ogłoszeniach nr: 1/2017; 3/2017; 4/2018 i 5/2018 o naborze wniosków 
o udzielenie wsparcia, w miejscu przeznaczonym na określenie „Procedur 
i kryteriów wyboru operacji”, zamieszczona została m.in. następująca informacja: 
„W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez Radę o dofinansowaniu 
decyduje data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy”, co odpowiadało 
postanowieniom rozdz. VIII pkt 7 załącznika nr 10 do wniosku o wybór LSR. 

NIK wskazuje, że Regulamin Rady Stowarzyszenia28 (§ 17 pkt 5 ppkt a, tiret 14) 
stanowi, że: „w przypadku wniosków o tej liczbie otrzymanych punktów głos 
decydujący ma Przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona 
np. Wiceprzewodniczący”. 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia podał, że powyższa informacja w ogłoszeniach 
była zapisem niewynikającym z żadnych dokumentów wewnętrznych 
Stowarzyszenia i zostanie to ujednolicone 21 marca 2019 r. na Walnym Zebraniu 
Członków Stowarzyszenia. W dniu tym, uchwałą nr 4/2019 usunięto z Regulaminu 
Rady wskazane wyżej postanowienie. 

(akta kontroli str. 233-235, 301-303, 553-555, 778-781, 1022, 1465, 1471-1484) 

2.3. W skontrolowanym okresie LGD terminowo przekazywała podmiotom 
ubiegającym się o wsparcie pisemne informacje29 o wyniku oceny zgodności 
zgłaszanych przez nie operacji z LSR lub wyniku wyboru. 

Pisma te zawierały oceny spełniania przez daną operację kryteriów wyboru wraz 
z jej uzasadnieniem i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację. 
Wskazywano także, czy operacja mieści się, czy też nie mieści się w limicie środków 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze. 

Wyniki wszystkich postępowań ogłoszonych i przeprowadzonych w okresie objętym 
kontrolą zostały zamieszczone na stronie internetowej LGD. 

(akta kontroli str. 283-299, 509-550, 707-735, 838-896, 952-955, 1035-1106) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Pisemne informacje dotyczące naborów oznaczonych nr 4/2018, 1/2018/G oraz 
2/2018/G podpisał w imieniu Zarządu Stowarzyszenia jednoosobowo Prezes 
Zarządu, podczas gdy zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia (§ 23 pkt 9) do jego 
reprezentowania wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym 
Prezesa lub Wiceprezesa. 

(akta kontroli str. 26-27, 707-735, 1035-1073) 

                                                      
28 Regulamin przyjęty przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia uchwałą z dnia 19 października 2015 r. 
29 Pisma w tych sprawach przekazywane były listami poleconymi „za dowodem doręczenia”. 
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Prezes Zarządu Stowarzyszenia wyjaśnił, że wynikało to z przeoczenia 
pracowników przygotowujących pisma do wysyłki i nie przedłożenia ich do podpisu 
drugiemu członkowi Zarządu. 

(akta kontroli str. 1443) 

3. Informowanie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o wniesionych 
protestach. Kontrole Urzędu Marszałkowskiego w LGD. 

W ramach zbadanych naborów oznaczonych numerami: 1/2017; 3/2017; 4/2018, 
2/2018/G i 5/2018, wnioskodawcy/beneficjenci nie składali protestów w trybie 
art. 22 ustawy o RLKS. Tym samym, LGD nie przekazywała Zarządowi 
Województwa Wielkopolskiego informacji o tej formie niezadowolenia 
wnioskodawców w przypadku konkursów objętych kontrolą NIK.  

(akta kontroli str. 952-955, 956-957, 1020-1021, 1466-1467) 

W okresie objętym kontrolą NIK, jeden wnioskodawca - Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Chrzanowice – wniósł 7 marca 2018 r. odwołanie w sprawie 
zakończonego postępowania grantowego nr 1/2018/G. Możliwość odwołania się od 
rozstrzygnięcia Rady została przewidziana w „Procedurze30 wyboru i oceny 
grantobiorców w ramach projektów grantowych (…)”. Decyzja Rady Stowarzyszenia, 
od której wniesiono odwołanie, została podjęta 9 lutego 2018 r. w formie uchwały 
(nr 1/2018/G/07), w której Rada uznała zgłoszoną przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Chrzanowice operację pn. „Budowa altany we wsi Chrzanowice” 
(oznaczoną nr 1/2018/G/07) jako zgodną z LSR, przyznając tej operacji 
22,20 punktów, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że powyższa operacja nie mieści 
się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków. 

(akta kontroli str. 681, 698-699, 737-742, 752-759, 1283-1285) 

LGD przekazało 15 marca 2018 r. odwołującemu się Stowarzyszeniu na Rzecz 
Rozwoju Wsi Chrzanowice stanowisko Zarządu Stowarzyszenia z 14 marca 2018 r. 
w sprawie wniesionego odwołania od decyzji Rady wraz z uzasadnieniem. Podano 
w nim m.in., że: „Zarząd Stowarzyszenia nie widzi powodów do ponownego 
rozpatrzenia wniosku przez Radę Stowarzyszenia”. Stanowisko przyjęte zostało 
przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze głosowania31 i podpisane jednoosobowo 
przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, bez wymaganego postanowieniami Statutu 
współdziałania drugiego członka Zarządu. 

(akta kontroli str. 760-771) 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chrzanowice skorzystało 2 lipca 2018 r. 
z prawa wniesienia skargi do sądu administracyjnego na nieuwzględnienie swojego 
odwołania od decyzji Rady Stowarzyszenia. Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu (WSA) z 17 października 2018 r.32 skarga ta 
pozostawiona została bez rozpatrzenia jako dopuszczalna, lecz wniesiona przez 
skarżącego po upływie 14 dniowego terminu liczonego od otrzymania 
rozstrzygnięcia.  

(akta kontroli str. 772-777) 

Niezadowolenie z oceny i wyboru wniosków złożonych w ramach naboru 
oznaczonego nr 1/2018/G, wyraziła 11 lutego 2018 r. radna Gminy Sieroszewice 
będąca członkiem Stowarzyszenia33, a jednocześnie (jak podała) współautorką 

                                                      
30 Opisanej w pkt 2 wystąpienia pokontrolnego. 
31 Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia dotyczące złożonego odwołania w sprawie 1/2018/G/07) zostało udokumentowane 
w protokole nr 1/Z/2018 z 14 marca 2018 r. W protokole tym odnotowano, że Prezes Stowarzyszenia zarządził głosowanie nad 
wnioskiem „czy skierować przedmiotowe odwołanie do ponownego rozpatrzenia wniosku przez Radę Stowarzyszenia” oraz 
podano wyniki głosowania: za – 0 głosów, przeciw – 3 głosy, wstrzymał się – 1 głos. 
32 sygn. akt III SA/Po 399/18 
33 Wg wykazu członków LGD (poz. 83) zamieszczonego w LSR – dane na 15 maja 2017 r., Pani Krystyna K.-J. 
reprezentowała Sektor publiczny. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

12 

wniosku złożonego w ww. postępowaniu grantowym przez Ochotniczą Straż 
Pożarną w Latowicach. W piśmie skierowanym do Prezesa Zarządu Stowarzyszenia 
i do Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia m.in. wniosła o unieważnienie 
rozstrzygnięcia Rady Stowarzyszenia w ww. zakresie. W odpowiedzi, Prezes 
Zarządu Stowarzyszenia m.in. podał, że składająca wniosek, nie jest „stroną 
w toczącym się procesie wyboru Grantobiorców w ramach projektu grantowego” 
i dlatego wniosek ten pozostaje bez rozpatrzenia.  

(akta kontroli str. 966-968) 

Do LGD wpłynął 27 lutego 2018 r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej 
obejmującej: protokół posiedzenia Rady Stowarzyszenia z 9 lutego 2018 r. wraz 
z załącznikami (kartami oceny operacji, podjętymi uchwałami), a także kserokopie 
wniosków wraz z wizualizacjami przedsięwzięć. Odpowiadając na ten wniosek 
Stowarzyszenie przekazało wnioskodawcy 5 marca 2018 r. m.in. informację, że 
protokół z posiedzenia oraz uchwały w sprawie decyzji dotyczących naboru są 
dostępne na stronie internetowej LGD (podano właściwe adresy internetowe 
Stowarzyszenia), załączając do niej zbiorcze oceny dla poszczególnych ocenianych 
wniosków. LGD odmówiło udostępnienia informacji publicznej w formie „treści 
wniosków, które uzyskały dofinansowanie wraz z wizualizacjami przedsięwzięć” 
podając w uzasadnieniu, że do momentu podpisania z beneficjentami umów na 
dofinansowanie, wnioskowana informacja nie jest informacją publiczną.  

(akta kontroli str. 956-957, 965, 969-972, 973-979) 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej – UMWW) przekazał 22 maja 2018 r. LGD 
sprawozdanie z przeprowadzonej 17 kwietnia 2018 r., w trybie uproszczonym, 
kontroli oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru 
1/2018/G. W sprawozdaniu dotyczącym głównie wniosku 1/2018/G/05 stwierdzono 
m.in., że: (1) oceniając ten wniosek złożony przez OSP w Latowicach, LGD w karcie 
oceny formalnej nie zastosowała części punktów weryfikacyjnych wskazanych 
w załączniku nr 3 do LSR, co zdaniem kontrolujących nie miało jednak wpływu na 
liczbę przyznanych punktów – zalecono stosowanie w kolejnych naborach pytań 
zawartych w wytycznych MRiRW; (2) wniosek złożony przez OSP w Latowicach nie 
został w pełni oceniony według przyjętych przez LGD kryteriów wyboru 
grantobiorców, ponieważ ocena jednego z kryterium (kryterium innowacyjności) jako 
kontrowersyjna zarówno dla przyszłych wnioskodawców jak i dla członków Rady 
powinna posiadać uzasadnienie informacji o przyjętym stanowisku każdego członka 
Rady, a przedstawiona dokumentacja postępowania nie potwierdza zastosowania 
tej reguły – zalecono stosowanie w kolejnych naborach załącznika do LSR Kryteria 
wyboru grantobiorców; (3) weryfikacja dokumentacji dotyczącej wyboru i oceny 
operacji potwierdziła dla wniosku o powierzenie grantu nr 1/2018/G/05 zastosowanie 
procedury zapewniającej: bezstronność członków Rady i zachowanie składu Rady 
zgodnego z art. 32 ust. 2 lit. b rozporządzenia 1303/2013 – wskazano, że zgodnie 
z przedstawionym rejestrem interesów na dzień 09.02.2018 r. żadna z grup interesu 
nie posiadała więcej niż 49% praw głosu; (4) pisemna informacja LGD o wyniku 
oceny wniosku, skierowana do OSP w Latowicach, zawierała wynik oceny wniosku 
wraz z uzyskaną punktacją w ramach poszczególnych kryteriów, jednak bez 
uzasadnienia przyznanej punktacji za poszczególne kryteria wyboru – zalecono 
w kolejnych naborach uzupełniać informację o te elementy; (5) informacja o wyniku 
oceny wniosku zawierała pouczenie o przysługującym wnioskodawcy środku 
odwoławczym od decyzji Rady, przy czym OSP w Latowicach nie złożyła takiego 
odwołania; a w dokumentacji zgromadzonej w LGD znajdowało się odwołanie 
złożone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Chrzanowice oraz pismo 
osoby fizycznej z 11 lutego 2018 r. 
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(akta kontroli str. 956-961) 

UMWW, w związku ze skargą Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Chrzanowice 
na przeprowadzoną przez Radę Stowarzyszenia ocenę wniosku nr 1/2018/G/07, 
przekazał 25 maja 2018 r. LGD wyniki przeprowadzonej analizy dokumentacji 
naboru nr 1/2018/G. Opisano w niej ustalenia z kontroli przeprowadzonej przez 
Urząd 17 kwietnia 2018 r. oraz zawarto zalecenia dla LGD do stosowania 
w przyszłości przy realizacji LSR. UMWW m.in. zalecił, aby Stowarzyszenie 
realizując kolejne nabory postępowało zgodnie z zapisami Regulaminu Rady oraz 
zawierało wszystkie istotne dla rozstrzygnięcia sprawy informacje34 w protokole 
z posiedzenia Rady. Jednocześnie UMWW przedstawił stanowisko (odmienne od 
stanowiska Zarządu Stowarzyszenia z 14 marca 2018 r.), w którym podał, że 
odwołanie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Chrzanowice powinno zostać 
skierowane do oceny organu decyzyjnego (Rady Stowarzyszenia), który to organ 
powinien odnieść się do zarzutów grantobiorcy, czego nie uczynił Zarząd. Jako 
uzasadnienie powyższego stanowiska, UMWW wskazał obowiązujące w LGD 
procedury oceny i wyboru grantobiorców, przytaczając następujące ich 
postanowienie: „Zarząd przy współpracy z Biurem dokonuje analizy treści złożonego 
odwołania w terminie 10 dni od daty zakończenia przyjmowania ich przez Biuro 
i sporządza treść rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo 
nieuwzględnieniu odwołania, wraz z uzasadnieniem. W przypadku celowości treści 
zawartej w odwołaniu, czyli przyznania racji wnioskodawcy Zarząd wraz 
z Przewodniczącym Rady odpowiednio kieruje projekt do właściwego etapu oceny 
albo umieszcza go na liście projektów wybranych do dofinansowania w wyniku 
przeprowadzenia procedury odwoławczej”. Wskazując na uzasadnienie (stanowiące 
załącznik nr 1 do uchwały Rady Stowarzyszenia nr 1/2018/G/07 z 9 lutego 2018 r. 
jak i to zawarte w stanowisku Zarządu Stowarzyszenia z 14 marca 2018 r.) 
rozstrzygnięcia w sprawie wniosku oraz odwołania Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Wsi Chrzanowice, UMWW podał, że nie były one wyczerpujące. W ocenie 
UMWW, Rada przygotowując uchwałę dotyczącą wyboru operacji do 
dofinansowania, powinna w uzasadnieniu odnieść się do każdego kryterium 
i w sposób szczegółowy uzasadnić swoją decyzję. W piśmie UMWW wskazano 
również, że: „w karcie oceny formalnej wniosku nie zastosowano części wskazanych 
w załączniku nr 3 do Wytycznych nr 6/4/2017 punktów weryfikacyjnych”, co jednak -
zdaniem UMWW – „nie miało wpływu na liczbę przyznanych punktów”. Zalecono 
stosowanie w kolejnych naborach pytań zawartych w wytycznych MRiRW. 

(akta kontroli str. 962-964) 

W związku z zaleceniami UMWW, Prezes Zarządu Stowarzyszenia wyjaśnił, 
że wobec tego iż dotyczyły one realizacji kolejnych naborów, to przekazał je 
Przewodniczącemu Rady Stowarzyszenia z prośbą o zapoznanie z nimi członków 
Rady. 

(akta kontroli str. odp. 1018, 1443) 

W realizowanym po 28 maja 2018 r. naborze oznaczonym nr 5/2018, Rada 
Stowarzyszenia podejmując uchwały o wyborze operacji do finansowania oraz 
o ustaleniu kwoty pomocy, odnosiła się w uzasadnieniu uchwał do każdego 
kryterium wskazując uzyskaną liczbę punktów oraz okoliczności ją uzasadniające. 

(akta kontroli str. 797-820) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

                                                      
34 Rada oceniając wniosek nr 1/2018/G/07 odrzuciła jedynie minimalną skrajną ocenę, nie odrzucono oceny maksymalnie 
skrajnej, co było niezgodne z § 17 ust. 5 lit. a) Regulaminu Rady. 
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4. Przekazywanie Zarządowi Województwa Wielkopolskiego wniosków 
o udzielenie wsparcia, sporządzenie rocznych sprawozdań z realizacji 
LSR, przechowywanie dokumentacji związanej z wyborem operacji, 
aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia. 

4.1. Stowarzyszenie terminowo (od 7 do 27 dni od dnia następującego po ostatnim 
dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia) przekazywało Zarządowi 
Województwa Wielkopolskiego dotyczące wybranych operacji wnioski o udzielenie 
wsparcia wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wyboru operacji. Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego nie wzywał LGD do uzupełnienia braków 
w dokumentach załączonych do wniosków. Przekazana dokumentacja była 
kompletna. 

 (akta kontroli str. 300, 551-552, 736, 897, 953-954) 

4.2. LGD w terminie (tj. 27 lutego 2018 r.) przekazała Zarządowi Województwa 
Wielkopolskiego sprawozdanie roczne z realizacji LSR w 2017 r. Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego dwukrotnie wnosił do Stowarzyszenia o uzupełnienie 
tego sprawozdania otrzymując odpowiedź o sposobie realizacji wnioskowanych 
uzupełnień. Zarząd Województwa Wielkopolskiego poinformował Stowarzyszenie 
8 czerwca 2018 r. o zaakceptowaniu sprawozdania z realizacji LSR w 2017 r. 

(akta kontroli str. 898-935) 

LGD terminowo przekazała Zarządowi Województwa Wielkopolskiego sprawozdanie 
roczne z realizacji LSR w 2018 r., który pismem z 22 lutego 2019 r. zobowiązał LGD 
do uzupełnienia tego sprawozdania. LGD przekazała 27 lutego 2019 r. Urzędowi 
uzupełnione sprawozdanie. 

(akta kontroli str. 936-951, 1291-1307) 

4.3. W Biurze Stowarzyszenia stworzono warunki do bezpiecznego przechowywania 
dokumentacji, m.in. związanej z wyborem operacji w ramach LSR. Dokumentacja 
dotycząca prowadzonych przez Stowarzyszenie naborów wniosków w latach 2017-
2018 była przechowywana w zamykanych szafach, zlokalizowanych w zamykanym 
pomieszczeniu. Okna pomieszczeń Biura wyposażone były w kraty okienne, trwale 
osadzone w konstrukcji budynku35. NIK zwraca jednak uwagę, że nie zapewniono 
możliwości ich otwarcia przez osoby znajdujące się wewnątrz wykorzystywanych 
pomieszczeń co uniemożliwiałoby ewentualną ewakuację tą drogą pracowników 
Biura. 

Dostęp do dokumentacji posiadali pracownicy Biura, członkowie Rady 
Stowarzyszenia i członkowie Zarządu Stowarzyszenia w zakresie wynikającym 
z posiadanych indywidualnych upoważnień udzielonych przez Administratora 
Danych Osobowych w Stowarzyszeniu „Długosz Królewski”. 

(akta kontroli str. 1016, 1468) 

Przed przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych związanych 
z ogłaszaniem naborów i wyborem projektów do finansowania z puli środków 
przyznanych LGD na realizację LSR, w objętych kontrolą NIK latach 2017-2018 
Stowarzyszenie zgłosiło Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych 
(GIODO) trzy następujące zbiory danych do zarejestrowania: (1) beneficjentów 
PROW 2014-2020; (2) członków Stowarzyszenia; (3) pracowników Biura. 
LGD posiadało dokument „Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych 
w Stowarzyszeniu „Długosz Królewski””. 

(akta kontroli str. 980-1015) 

                                                      
35 Pomieszczenia Biura Stowarzyszenia znajdowały się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach. 
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Stosowany w LGD „Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych” z 24 maja 
2018 r., jako środki służące zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa, 
wymieniał: środki fizyczne (wśród nich m.in. okna zabezpieczone kratami); środki 
techniczne; środki organizacyjne (m.in. osoby zatrudnione przy przetwarzaniu 
danych, zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych). 

(akta kontroli str. 1018, 1444-1464) 

4.4. Realizując postanowienia § 5 ust. 1 pkt. 3 Umowy z Województwem 
Wielkopolskim, LGD aktualizowała umieszczone na stworzonej stronie internetowej 
informacje dotyczące: LGD, LSR, naborów wniosków o przyznanie pomocy 
przyczyniających się do realizacji LSR (w ramach postępowań na operacje oraz 
postępowań grantowych w latach 2017-2018) a także informacje dotyczące wyników 
tych naborów. 

(akta kontroli str. 53-68, 952-955) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze niestwierdzonymi nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski 
i uwagę: 

1. Stosowanie przy ocenie operacji i wyborze projektów zasady nieprzekraczania 
przez poszczególne sektory więcej niż 49 % praw głosu oraz jednolitych zasad 
określania grup interesu. 

2. Zapewnienie składania odpowiednich deklaracji dotyczących bezstronności 
przez wszystkich członków Rady Stowarzyszenia przed ich wyłączeniem się 
z dokonywania oceny i głosowania oraz ujednolicenie uregulowań 
wewnętrznych Stowarzyszenia ze stosowanymi w praktyce przesłankami 
wyłączenia. 

3. Podpisywanie informacji o wynikach przeprowadzonych naborów zgodnie 
z określonymi w Statucie Stowarzyszenia zasadami reprezentacji.  

NIK zauważa, że stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Rady wzór deklaracji 
o bezstronności zawiera jedynie stwierdzenia pozwalające na złożenie oświadczenia 
wiedzy o niewystępowaniu przesłanek wyłączenia. Zmiana redakcji tego dokumentu 
umożliwiająca złożenie oświadczenia o występowaniu przesłanek wyłączenia 
czyniłaby zadość wytycznym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazującym, 
że wyłączenie z wyboru operacji powinno następować na podstawie pisemnych 
deklaracji i oświadczeń. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Poznań,      maja 2019 r. 
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