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ZałączłtE$< nr"! do uchwały
Walnego Zebrarr ia szłomk w

Stowazyszenia Lokalna Grupa
Bzlałan!a M!ędzy sdną a Bohnem

nr 7812017 z dnia 08.06.2017 r.

Załącznik 12 do Procedury oceny i wyboru operacji LsR

Procedura odwoławcza
(tekst jednolity)

Procedura odwoławcza od rozstrzygnięc LGD w zakresie wsparcia na operacje
realizowane przez podmioty inne niż LGD (ściezka konkursowa - bez operacji
własnych LGD i grantow)

Zgodnie z art.22 ustawy RLKS1 protest przysługuje podmiotom ubiegającym się
o Wsparcie, o ktorym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/20132, innym

niz LGD, (dalej: ,,Wnioskodawcą'') jeśli:

1) operacja, o ktorej wsparcie ubiega Się wnioskodawca została negatywnie
oceniona pod względem zgodności z LSR;

2) nie została wybrana przez Radę Stowarzyszenia, gdyŻ nie uzyskała
minimalnej liczby punktow w ramach kryteriow wyboru operacji;

3) została wybrana, ale nie rnieści się w limicie środkow wskazanym
w ogłoszeniu o naborze wnioskÓw, przy czYm okoliczność' ze operacia nie mieści
się w limicie środkow wskazanvm w oqłoszeniu o naborze nie moze stanowiĆ
wvłacznei przesłanki wniesienia protestu;

4) protest takze przysługuje od ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niŻszej niŻ
wn ioskowa n a.

Wyboru operacji dokonuje się na podstawie kryteriow wyboru okreŚlonych w LSR,
spośrod operacji, ktore są zgodne z LSR;
W ramach oceny zgodności operacji z LSR dokonuje się oceny:
1) realizac]i celow głÓwnych i szczegołowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych

w LSR wskaznikow,

1 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015 r.,

poz.37B),
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 130312013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

ustanawiające wspolne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spojności, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogolne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spojnosci i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 108312006 (Dz. Urz. UE L 3471320
220.12.2013 r.)

1.

2.

3.
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2) zgodności z programem, w tym określonymi w ogłoszeniu o naborze wnioskow
warunkami udzielenia wsparcia oraz mozliwoŚci udzielenia Wsparcia w formie
wskazanej w tym ogłoszeniu (refundacja lub ryczaft),

3) zgodności z zakresem tematycznym operacji określonym W ogłoszeniu
o naborze wnioskow,

4) terminowości i miejsca złoŻenia wniosku określonych w ogłoszeniu o naborze
wnioskow

Protest przysługuje, jeżeli operacja nie została wybrana z uwagi na:

1) brak zgodnoŚci z LSR, w tym W Szczegolności:
nieosiąganie zaplanowanych w LSR wskaznik w,

brak zgodności z warunkami udzielenia Wsparcia, formą udzielenia wsparcia,
z zakresem tematycznym,
nietermin owe złoŻenie wniosku,
złoŻenie wniosku w niewłaściwym miejscu.

2) nieuzyskanie minimalnej liczby punktow Ze Wszystkich kryteriÓw, w tym w ramach
pojedynczego kryterium, jeśli zostało to przewidziane w kryterium określonym w
LSR.

Jezeli operacja została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR, nie
została wybrana, poniewaŻ nie osiągnęła minimalnej liczby punktow W ramach
lokalnych kryteriow wyboru operacji albo została wybrana, ale nie mieści się w limicie
środkow lub ustalona przez LGD kwota wsparcia jest nizsza niŻ wnioskowana, LGD
informuje wnioskodawcę o tym fakcie, przY czym informacja ta zawiera pouczenie
o mozliwości wniesienia protestu, określające:
1) termin do wniesienia protestu;

2) zarząd wojewodztwa, do ktorego naleŻy skierować protest oraz wskazanie
konieczności przesłania protestu za pośrednictwem LGD;

3) wymogi formalne protestu.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie
wynikow wyboru operacji.

7. Protest musi być wniesiony w formie pisemnej i zawierać:
1) oznaczenie zarządu wojewodztwa właściwego do rozpatrzenia protestu;

2) oznaczenie wnioskodawcy;
3) numer wniosku o przyznanie pomocy;
4) wskazanie kryteriow wyboru operacji, z ktorych oceną wnioskodawca się nie

zgadza oraz uzasad n ie n i e sta n owiska wn ioskod awcy ;

5) wskazanie zarzutow o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej

oceny, jezeli zdaniem wnioskodawcy, naruszenia takie miały miejsce, wraz
z uzasadnieniem;

6) podpis wnioskodawcy lub osoby upowaznionej do jego reprezentowania,
z załączeniem oryginału Iub kopii dokumentu poŚwiadczającego umocowanie
takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy;

Ponadto (leśli dotyczy).
7) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną

zgodnoŚci operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;

5.

6.
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B) Wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza Się Z ustaleniem przez
LGD kwoty Wsparcia nizszej nlŻ wnioskowana oraz uzasadnienie stanowiska
wnioskodawcy

Wzor protestu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

W przypadku wniesienia protestu niespełniającego ww. Wymogow formalnych lub

zawierającego oczywiste omyłki, właściwa instytucja Wzywa Wnioskodawcę do jego

uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni, licząc od

dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.
Uzupełnienie protestu moze nastąpic wyłącznie w zakresie:

1 ) oznaczenia zarządu wojewodztwa właściwego do rozpatrzenia protestu;

2) oznaczenia wnioskodawcy;
3) numer wniosku o przyznanie pomocy;

4) podpisu wnioskodawcy, osoby upowaznionej do jego reprezentowania, lub

dokumentu poświadczĄącego umocowanie takiej osoby do reprezentowania
wnioskodawcy.

Wezwanie do uzupełnienia protestu lub poprawienia W nim oczywistych omyłek
wstrzymuje bieg terminu na weryfikację wynikow wyboru operacji (termin dla LGD)
i bieg terminu na rozpatrzenie protestu (termin dlazarządu wojewodztwa).
Na prawo wnioskodawcy do wniesienia protestu nie wpływa negatywnie błędne
pouczenie lub brak pouczenia o tym prawie i o sposobie wniesienia tego protestu.

Wniesienie protestu oraz procedura odwoławcza nie wstrzymują daIszego
postępowania z WoPP, dotyczącymi wybranych operacji, w tym pzekazywania
wnioskow przez LGD do zarządu wojewÓdztwa i udzielania wsparcia zgodnie
z przepisami regulującymi zasady wsparcia z udziałem poszczegolnych EFSl.
LGD w terminie 14 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje wyniki dokonanej
przez siebie oceny operacji w zakresie kryteriow i zarzutow podnoszonych
w proteście i:
1) dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje odpowiednio

skierowaniem operacji do właŚciwego etapu oceny albo umieszczeniem go na

liście operacji wybranych przez LGD W wyniku przeprowadzenia procedury

odwoławczej, informując o tym wnioskodawcę,
albo
2) kieruje protest wraz z otrzymaną od wnioskodawcy dokumentacją do zarządu

wojewod ztwa, załączając do niego stanowisko dotyczące braku podstaw do
zmiany podjętego rozstrzygnięcia, oraz informuje wnioskodawcę na piŚmie

o przekazaniu protestu.
Podczas posiedzenia poświęconego procedurze odwoławczej Rada Stowarzyszenia
weryfikuje zasadnośc protestu, wynikiem czego jest odpowiednio:

Uchwała o zasadnoŚci protestu stanowiąca załącznik nr 2a do niniejszej
procedury,

Uchwała o niezasadności protestu stanowiąca załącznik nr 2b do niniejszej
procedury

Niezaleznie od powyzszego, o wniesionym proteście LGD informuje niezwłocznie
zarząd wojewodztwa.

Roz patrywa n i e p rotestu przez zarząd wojewod ztw a

8.

9.

10.
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1. Zarząd Wojewodztwa, rozpatruje protest, weryfikując prawidłowoŚÓ oceny operacji
W Zakresie kryteriow i zarzutÓw podnoszonych W proteście, w terminie nie dłuzszym
niŻ 30 dni, |icząc od dnia jego otrzymania. W uzasadnionych przypadkach,

w szczegolności gdy w trakcie rozpatryWania protestu konieczne jest skorzystanie
z pomocy ekspertow, termin rozpatrzenia protestu moze byc przedłuzony, o czym
zarząd wojewodztwa informuje na piśmie wnioskodawcę. Termin rozpatrzenia
protestu nie moze przekroczyc łącznie 60 dni od dnia jego otrzymania.
Zarząd wojewodztwa, informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku rozpatrzenia jego

protestu. lnformacja ta zawiera w szczegolności:
1) treśc rozstrzygnięcia polegającego na uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu

protestu, wraz z uzasadn ieniem ;

2) W przypadku nieuwzględnienia protestu _ pouczenie o mozliwości wniesienia
skargi do sądu administracyjnego.

W przypadku uwzględnienia protestu zarząd wojewodztwa, powinien:

1) odpowiednio skierowac projekt do właściwego etapu oceny albo umieścić go na

liście projektow wybranych przez LGD w wyniku przeprowadzenia procedury

odwoławczej, informując o tym wnioskodawcę, albo;

2) przekazac Sprawę LGD w celu przeprowadzenia ponownej oceny operacji, jezeli

stwierdzi, Że doszło do narusze obowiązujących procedur i konieczny do
wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny WpłyW na wynik oceny, informując

wnioskodawcę na piśmie o przekazaniu sprawy.
Ponowna ocena operacji polega na powtÓrnej weryfikacji operacji W zakresie
kryteriow i zarzutow podnoszonych w proteście. oznacza to, Że LGD nie dokonuje
np. zmiany liczby punktow w ramach kryteriow w stosunku do ktorych nie
podniesiono zarzutow w proteŚcie.
LGD informuje wnioskodawcę na piśmie o wyniku ponownej oceny i.

1) W przypadku pozytywnej ponownej oceny operacji odpowiednio kieruje operację
do właściwego etapu oceny albo umieszcza go na liście operacji wybranych
przez LGD w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczE',

2) W przypadku negatywnej ponownej oceny operacji do informacji załącza
dodatkowo pouczenie o mozliwości wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Protest pozostawia się bez rozpatrzenia, jezeli mimo prawidłowego pouczenia
o prawie i sposobie jego wniesienia:
1) został wniesiony po terminie,
2) został wniesiony przez podmiot wykluczony z moŻliwoŚci otrzymania wsparcia,
3) nie wskazuje kryteriow wyboru operacji, z ktorych oceną wnioskodawca się nie

zgadza, lub w jakim zakresie wnioskodawca, nie zgadza się z negatywną oceną
zgodności operacji z LSR lub w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z
ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia nizszej niz wnioskowana oraz nie zawiera
uzasadnienia

- o Czym wnioskodawca jest informowany na piŚmie odpowiednio przez LGD,
za poŚrednictwem ktorej wniesiono protest, albo przez zarząd wojewodzMva,

a informacja ta zawiera pouczenie o mozliwoŚci wniesienia skargi do sądu
administracyjnego.

2.

3.

4.

5.

b.
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7 . Protest pozostawia Się bez rozpatrzenia takze wowczas, gdy została Wyczerpana

kwota środkow przewidzianych W umowie ramowej na realizację danego celu LSR
W ramach ŚrodkÓw pochodzących z danego EFS!.

Skarga do Wojew dzkiego Sądu Administracyjnego (WsA)

W przypadku nieuwzględnienia protestu lub pozostawienia go bez rozpatrzenia,

wnioskodawca moze W tym zakresie wnieśĆ skargę do sądu administracyjnego,

zgodnie z arL.3 s 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed

sądami administracyjnymi (Dz. U. z2012 r. poz.270, z pożn. zm.).

Skarga jest wnoszona przez wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania

informacji o:

1) nieuwzględnieniu protestu;

2) negatywnym ponownym wyborze operacji;

3) pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia
_ wraz z kompletną dokumentacją W sprawie, bezpośrednio do wojewodzkiego sądu

administracyjnego i podIega wpisowi stałemu.
Kompletna dokumentacja obejmuje:

1) WoPP,
2) informację o wynikach oceny operacji dokonanej przez LGD,

3) wniesiony protest,
4) informację o nieuwzględnieniu protestu, negatywnym ponownym wyborze

operacji lub pozostawieniu protestu bez rozpatrzenia

wraz z ewentualnymi załącznlkami i jest Wnoszona przez wnioskodawcę

w oryginale lub w postaci uwierzytelnionej kopii.

Wniesienie skargi nieterminowo, bez kompletnej dokumentacji, bez terminowego

uiszczenia wpisu stałego, powoduje pozostawienie jej bez rozpatrzenia z tym, Że w
przypadku wniesienia skargi bez kompletnej dokumentacji lub bez uiszczenia wpisu

stałego sąd wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentacji lub uiszczenia

wpisu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia

skargi bez rozpatrzenia, a takie wezwanie wstrzymuje bieg terminu na rozpoznanie

skargi przez sąd.
Sąd rozpoznĄe skargę w terminie 30 dni od dnia wniesienia skargi, a w wyniku

rozpoznania skargi sąd moze:

1 ) uwzgIędnić skargę, stwierdz ając, Że:

ocena operacji została przeprowadzona W sposob naruszający prawo

i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik oceny, przekazując jednocześnie

Sprawę do ponownego rozpatrzenia przez LGD,
pozostawienie protestu bez rozpatrzenia było nieuzasadnione, przekazując

Sprawę do rozpatrzenia przezzarząd wojewodztwa albo LGD;

2) oddalić skargę w przypadku jej nieuwzgIędnienia;

3) umorzyc postępowanie W sprawie, jezeli jest ono bezprzedmiotowe.

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądy Administracyjnego (NsA)
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1' Skargę kasacyjną, wraz z kompletną dokumentacją, moze wnieśc bezpośrednio do

Naczelnego Sądu Ad ministracyjnego:
1) wnioskodawca,
2) zarząd Wojewodztwa,
3) LGD - w przypadku pozostawienia protestu bez rozpatrzenia oraz dokonania

negatywnej ponownej oceny projektu przez tą LGD.
Skargę kasacyjną Wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia
wojewodzkiego sądu administracyjnego, a rozpatrywana jest w terminie 30 dni od

dnia jej wniesienia.
Kwestie związane z kompletnoŚcią dokumentacji Wnoszonej wraz ze skargą
kasacyjną, pozostawienia tej skargi bez rozpatrzenia oraz wezwan do jej

uzupełnienia lub uiszczenia wpisu są takie same jak w przypadku skargi do WSA.

Zakoftczen ie proced u ry odwoławczej

Prawomocne rozstrzyg nięcie sądu administracyjnego polegające na oddaleniu skarg i,

odrzuceniu skargi albo pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia konczy procedurę

odwoławczą oraz procedurę wyboru operacji.
W przypadku gdy na jakimkoIwiek etapie postępowania W zakresie procedury

odwoławczej zostanie Wyczerpany limit wsparcia, przewidziany W umowie ramowej
na realizację danego celu LSR W ramach środkow pochodzących z danego EFSI.
1) właŚciwa instytucja, do ktorej wpłynął protest (LGD albo zarząd wojewodztwa),

pozostawia go bez rozpatrzenia, informując o tym na piśmie wnioskodawcę,
pouczając jednocześnie o mozliwości wniesienia skargi do sądu

administracyjnego;
2) sąd, uwzględniając skargę, stwierdza tylko, Że ocena operacji została

przeprowadzona W spos b naruszający prawo, i nie przekazuje sprawy do

ponowneg o rozpatrzen ia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Protest od wyniku oceny
Załącznik nr 2a - Uchwała o zasadnoŚci protestu

Załącznik nr 2b - Uchwała o niezasadności protestu

Zmiany Procedury odwoławczej przyjęto na Waln ym Zebraniu Członkow w dniu
08.06.2017 r. uchwałą nr 78117.

2.

3.

1

2.

V.
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Załącznik nr 1 do Procedury odwoławczej
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S am orząd Woj ewodztwa Lu buskiego
Departament Programu Rozwoiu Obszarow

Wiejskich
ul. Podgorna 7

65-057 Zielona Gora

za pośrednictwem
sToWARzYszENIA LGD MlĘDzY oDRĄ A BoBREM

ul. Lipowa 1

66-003 Zabor
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od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR

od nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktow

od wyniku wyboru, ktory powoduje, Że operacja nie mieści
się w limicie środkow wskazanym W ogłoszeniu o naborze
wnioskow o udzielenie wsparcia

1 Wypełnia LGD.
2 Numer nadany przez LGD w dniu złozenia wniosku.
3 Właściwe nalezy zaznaczyć znakiem ,,X''.
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Załącznik nr 1 do Procedury odwoławczej przyjęto na Walnym Zebraniu
członkow W dniu 08.06.2017 r. uchwałą nr78117.

-/P rzewo d n i cz ący Zeb ran i a/-

>t ęltItl
a Wypełnia wnioskodawca odwołujący się od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. W innych
przypadkach wpisać,,Nie dotyczy''.
5 Wypełnia wnioskodawca odwołujący Się od nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktow
oraz Wyniku wyboru, ktory powoduje, Że operacja nie mieści się w limicie środkow wskazanym W

ogłoszeniu o naborze wniosk w o udzielenie wsparcia. W innych przypadkach wpisać,,Nie dotyczy''.
6 Wypełnia wnioskodawca, ktory zarzuca nieprawidłowości o charakterze proceduralnym w zakresie
przeprowadzonej oceny operacji.
7 Niewłaściwe przekreslić. Ponadto jeŻeli protest w imieniu wnioskodawcy składa osoba upowaŹniona
do jego reprezentowania, do protestu nalezy załączyc oryginał lub kopię dokumentu
poświadczĄącego umocowanie takiej osoby do reprezentowan ia wnioskodawcy'
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Uchwała nr Il /....l2o1...
RADY STOWARZYSZENIA

2.... ..... r.

W sprawie: uznania zasadności Wniesionego przez Wnioskodawcę protestu

i skierowania operacji do właściwego etapu oceny

Na podstawie S 19 ust. 9 Statutu Stowarzyszenia, S 2 ust. 1 Regulaminu Rady,

Rozdziału lll, część A, pkt 1 Procedury oceny iwyboru operacji W ramach LsR oraz Rozdziału

l, pkt 14, ppkt 1) Procedury odwoławczej, uchwaIa Się, co następuje:

s1

Na podstawie wnikliwej analizy zarzutow przedstawionych W proteście, analizy opisow

kryteriow, z ktorych oceną nie zgadza Się wnioskodawca, po zapoznaniu się z wynikami oceny

pienruotnej przeprowadzonej przez Członkow Rady oraz sprawdzeniu zgodności operacji z

kryterium lub kryteriami opisanymi W proteście, stwierdza Się, Że zachodzą okoliczności

uzasadniające zmianę rozstrzygnięcia podjętego przez Członkow Rady w dniu ..roku

w stosunku do operacji stanowiącej przedmiot wniosku o przyznanie pomocy:

1) Numer wniosku
2) lmię i nazwisko l nazwa wnioskodawca
3) Adres zamieszkania / siedziby wnioskodawcy
4) Numer identyfikacyjny wnioskodawcyl
5) Tytuł operacji okreŚlony We wniosku
6) Wnioskowana kwota pomocy .'. zł (słownie złotych: .......-)

s2
Podstawę do zmiany podjętego pienruotnie rozstrzygnięcia uzasadniają nizej opisane

okoliczności:
1.... .'...'.1

s3

Protest złoŻony w dniu ..... roku uznaje się za zasadny, co skutkuje

skierowaniem operacji do właściwego etapu oceny.

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

P rzewod n i cz ąc a Rady Stow a rzy sze n i a

nia,lBgrudnia2003r.okrajowymsystemieewidencjiproducentow,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnioskow o przyznanie płatności, podany

s4

we wniosku o przyznanie pomocy (Dz.U. 2015 poz. B07, z poŹn. zm.)



Załącznik nr 2a do Procedury odwoławczej przyjęto na Walnym Zebraniu
członkow w dniu 08.06.20 17 r. uchwałą 78117.

-/ P rz ew o d n i cz ący Zeb ra n i a/-

}i* ,ł,tl I

1 zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentow,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnioskow o przyznanie płatności, podany
we wniosku o przyznanie pomocy (Dz.U. 2015 poz. 807, zpoŹn' zm.\
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Uchwała nr Il L........ 1201...
RADY STOWARZYSZENIA

....... r.

W sprawie: uznania niezasadności wniesionego przez wnioskodawcę protestu
i skierowania protestu do Zarządu Wojewodztwa

Na podstawie S 19 ust. I Statutu Stowarzyszenia, S 2 ust. 1 Regulaminu Rady,

Rozdziału lIl, częśĆ A, pkt 1 Procedury oceny iwyboru operacji W ramach LSR oraz Rozdziału
l, pkt 14, ppkt 2) Procedury odwoławczej, uchwala się, co następuje:

s1

Na podstawie wnikliwej analizy zarzutow przedstawionych w proteście, analizy opisow
kryteriow , z ktorych oceną nie zgadza się wnioskodawca, po zapoznaniu się z wynikami oceny
pierwotnej przeprowadzonej przez Członkow Rady oraz sprawdzeniu zgodności operacji z
kryterium lub kryteriami opisanymi w proteście, stwierdza się, ze nie zachodzą okolicznoŚci
uzasadniające zmianę rozstrzygnięcia podjęteg o przez Członkow Rady w dniu .. . '..roku w
stosunku do operacji stanowiącej przedmiot wniosku o przyznanie pomocy:

1) Numer wniosku
2) lmię i nazwisko l nazwa wnioskodawca
3) Adres zamieszkania / siedziby wnioskodawcy
4) Numer identyfikacyjny wnioskodawcy
5) Tytuł operacji określony We wniosku
6)WnioskoWanakwotapomocy.'(słowniezłotych

s2

Brak podstaw do zmiany podjętego pierwotnie rozstrzygnięcia uzasadniają nizej

opisane okoliczności:
t'"'"' ś; 

'""'""]

Protest złoŻonyw dniu .... roku uznaje się za niezasadny i kieruje się protest

do Zarząd u Wojewodztwa.

s4

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

P rzewo d n icz ąc a Rady Stow a rzy sze n i a

1 zgodnie z ustawą z dnia 1B grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentow,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosk w o przyznanie płatnoŚci, podany
we wniosku o przyznanie pomocy (Dz.U. 2015 poz' B07, z poźn' zm.)



Załącz'nik nr 2b do Procedury odwoławczej przyjęto na Walnym Zebraniu
Członkow W dniu 08.06.2017 r. uchwałą nr78117.

-/ P rzew o d n i cz ący Ze b ra n i a/-

) a,,to; t(

1 zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentow,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wnioskow o przyznanie płatności, podany
we wniosku o przyznanie pomocy (Dz.U. 2015 poz. 807, z poŹn. zm.)


