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Skarga na Zarząd Województwa Wielkopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem działalności Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego z PSL,
który kieruj ąc powierzonym zespołem ludzi doprowadził do wymiernych strat finansowych podczas wdrażania Programu Operacyjnego

Rybactwo i Morze 2014-2020 na terenie Wielkopolski

Na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, w kontekście analizy efektów wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i
Morze 2014-2020 na terenie Wielkopolski w latach 2015-2018 stwierdzamy że mieszkańcy naszego województwa zostali narażeni na wymierną stratę
ponad 5 milionów złotych, przez co nie zostało zrealizowanych kilkadziesiąt inicjatyw społecznych i gospodarczych.

Nasze wnioski opieramy na wybranych dowodach:

1. W pierwszej połowie 2015 roku, wkrótce po objęciu stanowiska przez Pana Wicemarszałka dochodzi do nagłej wymiany doświadczonych
pracowników merytorycznych z departamentu odpowiedzialnego za wdrażanie PROW i PORiM, nie wiemy jaki był klucz zatrudniania ich
następców poza faktem, że nowa kadra kierownicza wywodziła się z PSLu.

2. Nowy  zespół  przystępuje  do  „sprawnego”  wdrażania  programów europejskich,  co  odczuwamy natychmiast  o  czym pisaliśmy w
poprzedniej skardze. Prowadzony jest również konkurs na wybór rybackich LGD w nowej perspektywie, w ramach konkursu rozstrzygniętego
w kwietniu 2016 roku jako uprawniony beneficjent tracimy 16 milionów złotych, tym którzy mieli szczęście uznano np. w konkursie faktury
za cukierki  i  dokumenty refundowane w ramach PO RYBY 2007-13 jako punktowane dowody realizacji  projektów finansowanych z
programów innych  niż  PO RYBY 2007-13 –  zrzucamy  to  na  karb  niedoświadczenia  młodego  zespołu.  Co  chcemy podkreślić,  pula
wielkopolska wynosiła 28 milionów złotych, startowały 3 podmioty, wnioskując łącznie o 40 milionów złotych, próbując doprowadzić do
pojednania z Panem Wicemarszałkiem chcieliśmy również  zaproponować  by 3 stowarzyszenia zaproponowały niższe budżety (por. inne
województwa, PROW) by wykorzystać całą pulę środków, niestety w trakcie trwania konkursu nie wysłuchano naszej propozycji z uwagi na
napięty  kalendarz  Pana  Wicemarszałka  (zał_1),  Wielkopolska  straciła  4  miliony  złotych.  Po  naszych  pismach  i  skargach,  kolejnym
blokowaniu dostępu do niezbędnych dokumentów w ramach procedury odwoławczej Pan Wicemarszałek bez rezultatu prosił o zwiększenie
limitu środków właściwego ministra, było to w naszej ocenie działanie jedynie pozorowane, z 28 milionów złotych w naszym województwie
w ramach rybackiego programu pozostało 24 miliony złotych.

3. 1 połowa roku 2016, 2 wybrane rybackie podmioty przystępują do realizacji zatwierdzonych strategii, trzymamy za nie kciuki, sami
walczymy z bezdusznymi urzędnikami. Drogą nieoficjalną dowiadujemy się że jedno ze stowarzyszeń przez 2 lata nie ogłasza konkursów,
ponieważ ma czekać na wypadek gdyby naszemu stowarzyszeniu udało się wygrać sprawę w sądzie. Po wielu doświadczeniach zdobyta
wiedza wydaje nam się tak samo nieprawdopodobna co prawdopodobna, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie u źródeł (zał_2), otrzymujemy
odpowiedź (zał_3), która w kontekście zagrożeń programowych nie uspokaja, po naszych doświadczeniach wiemy, że w latach następnych to
Lokalne Grupy Działania zostaną obarczone winą za nieskuteczne wdrażanie programów.

4. Nasze obawy potwierdziły się w roku 2019, Wielkopolska straci kolejny milion złotych w ramach PO RiM 2014-20. By pracować na
rzetelnym materiale, po raz kolejny zwracamy się o dostęp do niezbędnych dokumentów (zał_4) i po raz kolejny otrzymujemy odmowę

(zał_5).  Próbujemy  dotrzeć  choć  do  części  prawdziwych  informacji  (zał_6),  otrzymujemy  je  (zał_7),  odpowiedź  3  potwierdziła  nasze
najczarniejsze  obawy,  wyobrażamy  sobie  realizowane  dziesiątki  cennych  inicjatyw  społecznych,  gdyby  tylko  urzędnikom  zależało  na
powierzonych środkach UE, gdyby prowadzone były niezbędne działania informacyjne i szkoleniowe, po raz kolejny zrzucamy to na karb
niedoświadczenia młodego zespołu.

Uratowanie środków było możliwe, co widać po 2 działającym na terenie Wielkopolski stowarzyszeniu. Po ponad 2 latach wdrażania strategii
(LSR), w grudniu 2018 roku dochodzi do zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski obniżenia poziomu nieosiągniętych wskaźników, w
tym szczególnie istotnych z punktu widzenia programu (Zał_8 i Zał_9), więc na dzień 31 grudnia 2018 roku umowa ramowa na wdrażanie
LSR zostanie wykonana. Dlaczego nie postąpiono tak w obu przypadkach nie wiemy, dlaczego jedno stowarzyszenie potraktowano lepiej a
inne gorzej, w chwili obecnej jest dla nas zagadką, niestety uważamy że 2 stowarzyszenie również powinno otrzymać decyzję o konieczności
obniżenia budżetu LSR z powodu niewykonania zatwierdzonego w roku 2016 planu działań (pierwszego kamienia milowego).

Jeśli będzie to konieczne wyrażamy gotowość złożenia dodatkowych wyjaśnień, które przyspieszą i ułatwią niezbędną analizę poruszanych przez
nas spraw. Zwracamy również uwagę  na niezliczoną  ilość nieprawidłowości o których informujemy, konsekwencje ponosimy osobiste i finansowe,
jednak wierzymy że nasze prośby zostaną  w  końcu wysłuchane.  W kontekście  opisanych przypadków prosimy o  rozpatrzenie  kolejnej  skargi,
odwołanie Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego z PSL z pełnionej funkcji.
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Załączniki
1. Zał_1 do Zał_9 – materiały dowodowe wykorzystane w skardze.
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