
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie 

 

Udanin, dnia 16.11.2020 r. 
 

Protokół nr 14/20 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” 

z dnia 16.11.2020 roku w Udaninie 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia protestów 

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Szlakiem Granitu”. Pani Justyna Sara-Hryncyszyn i Pani Anna Hałas nieobecne. Lista 

obecności w załączeniu. 

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności posiedzenia. 

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości reprezentacji poszczególnych sektorów. 

4. Przedstawienie treści wniesionych protestów w naborze nr 18/2020: 

1) do oceny WoPP zarejestrowanego pod nr 18/8, 

2) do oceny WoPP zarejestrowanego pod nr 18/9, 

3) do oceny WoPP zarejestrowanego pod nr 18/10, 

5. Rozpatrzenie protestów wg kolejności wynikającej z pkt. 4. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia protestów. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 1 

 

Posiedzenie Rady otworzył Marcin Malinowski – Przewodniczący Rady, który na podstawie 

listy obecności stwierdził prawomocność posiedzenia. 

 

Ad. 2 

 

Rada przyjęła porządek posiedzenia. 



 

Posiedzenie odbywa się zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Rady Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” - rozdział VIII Procedury odwoławczej od 

decyzji rady. Członkowie Rady otrzymali złożone protesty w wersji elektronicznej zgodnie z 

procedurą. 

 

Ad. 3 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nikt z członków rady nie poinformował o zmianie 

przynależności do wskazanego podczas pierwszego posiedzenia sektora społecznego. 

Wszyscy członkowie rady obecni na posiedzeniu zachowali swój status przynależności. 

Parytety zostały zachowane, żaden z sektorów nie posiada ponad 50% głosów w 

podejmowaniu decyzji. 

 

Przewodniczący przedstawił treść wniesionych protestów: 

 

1. ALCOM sp. z o.o. – WoPP nr 18/8 – złożony w naborze nr 18/2020– protest wniesiony w 

terminie. Protest w załączeniu do protokołu. 

 

Po dokonaniu analizy wniesionego protestu oraz ponownym zapoznaniu się z WoPP Rada 

podjęła następujące stanowisko: 

1) Nie uwzględnia się wniesionego protestu przez wnioskodawcę w całości. 

2) Jednogłośnie na wniosek Przewodniczącego Rady podjęto uchwałę nr 46/XI/20 w 

sprawie rozpoznania protestu wniesionego przez ALCOM sp. z o.o. do oceny 

WoPP nr 18/8. Uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

2. Dabro - Bau Firma Handlowo Usługowa Paweł Dąbrowski – WoPP nr 18/9 – złożony w 

naborze nr 18/2020 – protest wniesiony w terminie. Protest w załączeniu do protokołu. 

 

Po dokonaniu analizy wniesionego protestu oraz ponownym zapoznaniu się z WoPP Rada 

podjęła następujące stanowisko: 

1) Nie uwzględnia się wniesionego protestu przez wnioskodawcę w całości. 

2) Jednogłośnie na wniosek Przewodniczącego Rady podjęto uchwałę nr 47/XI/20 w 

sprawie rozpoznania protestu wniesionego przez Dabro -Bau Firma Handlowo 



Usługowa Paweł Dąbrowski do oceny WoPP nr 18/9. Uchwała wraz z 

uzasadnieniem stanowi załącznik do protokołu. 

 

3. Socha Krzysztof USŁUGI - HANDEL „KOMNET ” – WoPP nr 18/10 – złożony w 

naborze nr 18/2020 – protest wniesiony w terminie. Protest w załączeniu do protokołu. 

 

Po dokonaniu analizy wniesionego protestu oraz ponownym zapoznaniu się z WoPP Rada 

podjęła następujące stanowisko: 

1) Nie uwzględnia się wniesionego protestu przez wnioskodawcę w całości. 

2) Jednogłośnie na wniosek Przewodniczącego Rady podjęto uchwałę nr 48/XI/20 w 

sprawie rozpoznania protestu wniesionego przez Socha Krzysztof USŁUGI - 

HANDEL „KOMNET” do oceny WoPP nr 18/10. Uchwała wraz z uzasadnieniem 

stanowi załącznik do protokołu. 

 

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady. 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 



 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie 

 

Udanin, dnia 16.11.2020 r. 
 
 

Uchwała nr 46/XI/20 
 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” 
 

z dnia 16.11.2020 r. 
 

 

w sprawie rozpoznania protestu wniesionego przez ALCOM sp. z o.o. do oceny WoPP nr 18/8 
 

 

Na podstawie § 10 ust. 1 w związku z § 20 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” po dokonaniu analizy protestu 

wniesionego przez ALCOM sp. z o.o. do oceny WoPP nr 18/8 złożonego w ramach naboru nr 

18/2020 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 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich uchwala się co następuje: 
 

§ 1 

Nie uwzględnia się wniesionego protestu przez wnioskodawcę w całości, 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

§ 3  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu i zostaje przekazana wraz z dokumentacją 

złożonego protestu do Zarządu Województwa Dolnośląskiego 

 
 
 
 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 



 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie 

 
 

 

Uzasadnienie 
 

Rada podtrzymuje stanowisko, iż Wnioskodawca nie wykazał, że operacja ma charakter 

innowacyjny w skali całego obszaru LGD. Wnioskodawca we wniosku napisał, że 

wprowadza w swoim przedsiębiorstwie nowy zakres działalności tj. wykonanie robót 

ziemnych przy budowie instalacji fotowoltaicznej z wykorzystaniem drona powietrznego z 

kamerą służącą sprawdzeniu zamontowanych instalacji w miejscach trudnodostępnych jednak 

w biznesplanie w pkt. 3.2. Zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów, 

usług/ towarów oraz w pkt. 9.1. Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży wskazuje usługę 

jako wykonanie robót ziemnych związanych z budową instalacji fotowoltaicznych. We 

wskazanej usłudze brakuje odniesienia do wykorzystania drona w świadczonej usłudze. 

Brakuje również osobnej usługi związanej z wykorzystaniem drona przy wykonywaniu robót 

ziemnych. W związku z tym, iż wnioskodawca nie wykazuje w biznesplanie żadnej usługi 

związanej z wykorzystaniem drona to znaczy, że nie wprowadza na rynek nowej usługi, a 

więc operacja nie wykorzystuje niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów i rozwiązań 

ani nie wykorzystuje nowych metod, gdyż na obszarze LGD istnieją firmy świadczące usługi 

takie jak wnioskodawca wykazał w biznesplanie, tj. wykonanie robót ziemnych związanych z 

budową instalacji fotowoltaicznych. Ponadto wnioskodawca wskazuje, że kupowana w 

ramach projektu maszyna budowlana posiada innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne 

udokumentowane opinią Politechniki Poznańskiej. Rada LGD nie rozstrzyga, czy dana 

maszyna jest lub nie jest innowacyjna, gdyż lokalnym kryterium wyboru jest kwestia 

charakteru innowacyjności w skali całego obszaru LGD bądź w skali gminy na terenie, której 

realizowany będzie projekt. Wnioskodawca we wniosku nie wskazał, że przedmiotowa 

maszyna nie występuje na obszarze LGD bądź na terenie giny, stąd nie można przyznać 

punktów za to kryterium. 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 



 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie 

 
 

Udanin, dnia 16.11.2020 r. 
 
 

Uchwała nr 47/XI/20 
 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” 
 

z dnia 16.11.2020 r. 
 

 

w sprawie rozpoznania protestu wniesionego przez Dabro -Bau Firma Handlowo Usługowa 

Paweł Dąbrowski do oceny WoPP nr 18/9 

 

 

Na podstawie § 10 ust. 1 w związku z § 20 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” po dokonaniu analizy protestu 

wniesionego przez Dabro -Bau Firma Handlowo Usługowa Paweł Dąbrowski do oceny 

WoPP nr 18/9 złożonego w ramach naboru nr 18/2020 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 z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich uchwala się co 

następuje: 
 

§ 1 

Nie uwzględnia się wniesionego protestu przez wnioskodawcę w całości, 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

§ 3  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu i zostaje przekazana wraz z dokumentacją 

złożonego protestu do Zarządu Województwa Dolnośląskiego 

 
 
 
 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 



 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie 

 

Uzasadnienie 
 

 

Rada podtrzymuje stanowisko, iż Wnioskodawca nie wykazał że jego operacja ma 

charakter innowacyjny w skali całego obszaru LGD. Wnioskodawca we wniosku pisze, że 

wprowadza w swoim przedsiębiorstwie nowy zakres działalności tj. wykonanie robót 

ziemnych przy budowie instalacji kolektorów słonecznych z wykorzystaniem drona 

powietrznego z kamerą służącą sprawdzeniu zamontowanych instalacji w miejscach 

trudnodostępnych. Wnioskodawca pomimo, iż we wniosku o przyznanie pomocy deklaruje 

nową usługę robót ziemnych z wykorzystaniem drona to w biznesplanie w pkt. 3.2. Zakładany 

ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów, usług/ towarów oraz w pkt. 9.1. 

Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży wskazuje usługę jako wykonanie robót ziemnych 

związanych z budową instalacji kolektorów słonecznych. We wskazanej usłudze brakuje 

odniesienia do wykorzystania drona w świadczonej usłudze. Brakuje również osobnej usługi 

związanej z wykorzystaniem drona przy wykonywaniu robót ziemnych. W związku z tym, iż 

wnioskodawca nie wykazuje w biznesplanie żadnej usługi związanej z wykorzystaniem drona 

to znaczy, że nie wprowadza na rynek nowej usługi, a więc operacja nie wykorzystuje 

niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów i rozwiązań ani nie wykorzystuje nowych 

metod, gdyż na obszarze LGD istnieją firmy świadczące usługi takie jak wnioskodawca 

wykazał w biznesplanie, tj. wykonanie robót ziemnych związanych z budową instalacji 

kolektorów słonecznych. Ponadto wnioskodawca wskazuje, że kupowana w ramach projektu 

maszyna budowlana posiada innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne udokumentowane 

opinią Politechniki Poznańskiej. Rada LGD nie rozstrzyga, czy dana maszyna jest lub nie jest 

innowacyjna, gdyż lokalnym kryterium wyboru jest kwestia charakteru innowacyjności w 

skali całego obszaru LGD bądź w skali gminy na terenie, której realizowany będzie projekt. 

Wnioskodawca we wniosku nie wskazał, że przedmiotowa maszyna nie występuje na 

obszarze LGD bądź na terenie giny, stąd nie można przyznać punktów za to kryterium. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 

 



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie 

 

Udanin, dnia 16.11.2020 r. 
 
 

Uchwała nr 48/XI/20 
 

Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” 
 

z dnia 16.11.2020 r. 
 

 

w sprawie rozpoznania protestu wniesionego przez Socha Krzysztof USŁUGI - HANDEL 

„KOMNET” do oceny WoPP nr 18/10 

 

 

Na podstawie § 10 ust. 1 w związku z § 20 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Rady 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” po dokonaniu analizy protestu 

wniesionego przez Socha Krzysztof USŁUGI - HANDEL „KOMNET” do oceny WoPP nr 

18/10 złożonego w ramach naboru nr 18/2020 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 z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich uchwala się co 

następuje: 
 

§ 1 

Nie uwzględnia się wniesionego protestu przez wnioskodawcę w całości, 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

§ 3  
Uchwała stanowi załącznik do protokołu i zostaje przekazana wraz z dokumentacją 

złożonego protestu do Zarządu Województwa Dolnośląskiego 

 
 
 
 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 



 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie 

 

Uzasadnienie 
 

 

Rada podtrzymuje stanowisko, iż Wnioskodawca nie wykazał że jego operacja ma 

charakter innowacyjny w skali całego obszaru LGD. Wnioskodawca we wniosku pisze, że  

wprowadza w swoim przedsiębiorstwie nowy zakres działalności tj. wykonanie robót 

ziemnych przy budowie przydomowych zbiorników retencyjnych z wykorzystaniem drona 

podwodnego z kamerą służącą sprawdzeniu jakości zakończonych prac instalacyjnych po 

napełnieniu zbiornika wodą. Wnioskodawca pomimo, iż we wniosku o przyznanie pomocy 

deklaruje nową usługę robót ziemnych z wykorzystaniem drona to w biznesplanie w pkt. 3.2. 

Zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów, usług/ towarów oraz w pkt. 

9.1. Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży wskazuje usługę jako wykonanie robót 

ziemnych związanych z budową zbiorników retencyjnych. We wskazanej usłudze brakuje 

odniesienia do wykorzystania drona w świadczonej usłudze. Brakuje również osobnej usługi 

związanej z wykorzystaniem drona przy wykonywaniu robót ziemnych. W związku z tym, iż 

wnioskodawca nie wykazuje w biznesplanie żadnej usługi związanej z wykorzystaniem drona 

to znaczy, że nie wprowadza na rynek nowej usługi, a więc operacja nie wykorzystuje 

niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów i rozwiązań ani nie wykorzystuje nowych 

metod, gdyż na obszarze LGD istnieją firmy świadczące usługi takie jak wnioskodawca 

wykazał w biznesplanie, tj. wykonanie robót ziemnych związanych z budową zbiorników 

retencyjnych. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Marcin Malinowski 

 


