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Zapisz się

Wrocławski sąd uznał, że szef dolnośląskich struktur PSL i prezes
Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszek G. przekroczył uprawnienia
przy przyznawaniu dotacji unijnych z programu "Mój szef to ja"

SONDA: SUKCESY POLSKICH
PARAOLIMPIJCZYKÓW

G. został skazany na dwa lata więzienia w zawieszeniu na pięć lat.

Zmagania sportowców niepełnosprawnych
w Londynie

Sąd skazał również w tej sprawie na dwa lata w zawieszeniu na
pięć lat byłą wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej Bożenę R.
Oboje mają również zakaz zajmowania stanowisk w urzędach
publicznych związanych z przyznawaniem dotacji unijnych przez
pięć lat. Wyrok nie jest prawomocny.
Prokuratura oskarżyła Leszka G. i Bożenę R. o to, że od
października 2008 r. do kwietnia 2009 r. wielokrotne przekroczyli
uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści przez uczestników
unijnego projektu "Mój szef to ja". Chodziło o wskazywanie osób,
które miały otrzymać dotację z Unii Europejskiej na rozpoczęcie
własnej działalności. W ten sposób - zdaniem prokuratury - do
uczestników projektu miało trafić 260 tys. zł.

Interesowały mnie od początku
Zaczęły mnie interesować, bo Polacy odnosili
sukcesy
M ało mnie interesowały, mimo sukcesów
Polaków
W ogóle mnie nie interesowały

Głosuj!

Leszek G. pod koniec sierpnia został wybrany na szefa
dolnośląskich struktur PSL. Objął to stanowisko po zmarłym kilka tygodni wcześniej liderze
ludowców w regionie Tadeuszu Drabie.
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Przeczytaj również:

KRYNICA 2012

Forum Ekonomiczne w
Krynicy 2012

Małgorzata Handzlik podejrzana o wyłudzenie
Małgorzata Handzlik zawiesiła członkostwo w PO i zrezygnowała z funkcji skarbnika w
delegacji PO-PSL do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej prokuratura wystąpiła o
odebranie jej immunitetu

KONKURS "RZ" DLA FIRM

Młoda Marka Sukcesu

Wyrok skazujący dla polityka PSL
Wrocławski sąd uznał, że szef dolnośląskich struktur PSL i prezes Dolnośląskiej Izby
Rolniczej Leszek G. przekroczył uprawnienia przy przyznawaniu dotacji unijnych z
programu "Mój szef to ja"

PRAWO SĄSIEDZKIE

Kamiński o kandydacie PiS na premiera

Jaka wysokość tui na
działce sąsiada?

Nazwisko kandydata PiS na premiera poznamy na manifestacji antyrządowej 29
września

Talaga: Na nic lamenty Władimira Putina
Prezydent Rosji zaatakował w weekend Komisję Europejską za wszczęcie
postępowania antymonopolowego przeciwko Gazpromowi. Bitwa idzie o Europę
Środkową, w tym Polskę, uzależnioną od dostaw rosyjskiego gazu i wys…
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