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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY  

STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

ZA ROK 2014 

 

W 2014 r. Rada Stowarzyszenia Loaklna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” liczyła 14 członków. W jej składzie zasiadali: 

1. Pan Krzysztof Kopyść,  

2. Pan Stanisław Jedut,  

3. Pan Sławomir Cieszko,  

4. Pan Tomasz Futera,  

5. Pan Janusz Marzęda, 

6.  Pan Krzysztof Karczmarz,  

7. Pan Stanisław Marzęda,  

8. Pani Grażyna Banachewicz, 

9. Pani Anna Cybul- Sobolewska, 

10.  Pan Andrzej Bojan,  

11. Pan Andrzej Kaczor,  

12. Pan Sławomir Wierzchoń,  

13. Pan Wiesław Niedziela  

14.  Pan Jerzy Kostrzewa. 

Na mocy Uchwały nr 9/2014 z dnia 14.10.2014  w sprawie: wyboru członków Rady 

Lokalnej Grupy Działania w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu, od dnia 

14.10.2011 r. w  składzie Rady LGD „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” znaleźli się: 

1. Pan Krzysztof Kopyść,  

2. Pan Stanisław Jedut,  

3. Pan Sławomir Cieszko,  

4. Pan Tomasz Futera,  

5. Pan Janusz Marzęda, 

6.  Pan Krzysztof Karczmarz,  

7. Pan Stanisław Marzęda,  

8. Pani Grażyna Banachewicz, 

9. Pani Anna Cybul- Sobolewska, 

10.  Pan Andrzej Bojan,  

11. Pan Leszek Malik,  
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12. Pan Sławomir Wierzchoń,  

13. Pan Wiesław Niedziela  

14.  Pan Jerzy Kostrzewa. 

 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym skład osobowy Rady uległ zmianie, na 

miejsce Pana Andrzeja Kaczora, który zgłosił rezygnację z pracy w Radzie z powodu zmiany 

miejsca zamieszkania, został wybrany Pan Leszek Malik. Skład liczebny Rady nie zmienił się. 

Rada odbyła łącznie osiem posiedzeń, z czego sześć poświeconych było ocenie i 

wybraniu operacji do dofinansowania, złożonych do biura LGD w ramach trzech 

przeprowadzonych naborów. Dotyczyły one czterech działań Osi IV LEADER Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013: Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi i  Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej. 

Dnia  14.04.2014 r. odbyło sie  posiedzenie Rady, na którym oceniono 13 wniosków:     

6 na działanie Odnowa i rozwój wsi i 7 na działanie Małe projekty, na łączną wnioskowana 

kwotę dofinansowania 713 700,24 zł. Na mocy uchwał podjętych przez Radę na posiedzeniu 

dnia 28.04.2014 r. do dofinansowania zostało skierowanych 12 operacji. 

Kolejne posiedzenie Rady LGD, odbyło się dnia 21.05.2014 r. Oceniono na nim 1 

wniosek z działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej , na kwotę 

dofinansowania 53 849,50zł. Na mocy uchwały Rady z dnia 30.05.2014 r. r. projekt został 

skierowany do dofinansowania. 

Dnia 25.07.2014 r. odbyło się następne posiedzenie Rady LGD. Ocenie podlegało 

6 wniosków na działanie małe projekty, na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 

144 708,63 zł. Na mocy uchwał podjętych przez Radę na posiedzeniu dnia 05.08.2014 r. zostały 

one skierowane do dofinansowania. 

 

Łącznie w omawianym okresie sprawozdawczym Rada oceniła 20  wniosków 

o przyznanie pomocy ( 12 Małych projektów, 7 z  działania Odnowa i rozwój wsi, 1 z działania 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej) . Do dofinansowania skierowanych zostało 

łącznie 19 wniosków. 

 

W omawianym okresie sprawozdawczym Rada podjęła łącznie 31 uchwał: 

1. Uchwała XVIII/228/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 14.04.2014 w sprawie uznania operacji objętych wnioskami za złożone w 
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terminie  i miejscu wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie 

pomocy z dnia 03.03.2014, którego termin upłynął w dniu 28.03.2014. 

2. Uchwała XVIII/229/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 14.04.2014 roku w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie 

pomocy w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie 

operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

3. Uchwała XVIII/230/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 14.04.2014 roku w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie 

pomocy w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie 

operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i 

rozwój wsi. 

4. Uchwała nr XIX/231/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Dożynki Gminne w 

miejscowości Leszkowice 2014 rok” do finansowania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

5. Uchwała nr XIX/232/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 28.04.2014 roku w sprawie nie wybrania operacji, pt.: „Wakacje z tajemnicą” 

do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 

Małe projekty. 

6. Uchwała nr XIX/233/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Budowa placu zabaw w 

Majdanie Kozłowieckim, gm. Lubartów” do finansowania w ramach działania 4.1/413- 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

7. Uchwała nr XIX/234/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Zakup osprzętu do 

siłowni” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 

Małe projekty.  

8. Uchwała nr XIX/235/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Wakacyjny Festyn-Letnie 

spotkanie z muzyką i tradycją w Kamionce” do finansowania w ramach działania 4.1/413- 
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Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

9. Uchwała nr XIX/236/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Wyposażenie Izby 

Regionalnej” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania: Małe projekty. 

10. Uchwała nr XIX/237/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 28.04.2014 roku w sprawie nie wybrania operacji, pt.: „Budowa pola 

namiotowego z ogródkiem rekreacyjnym” do finansowania w ramach działania 4.1/413- 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

11. Uchwała nr XIX/238/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Remont połączony z 

modernizacją świetlicy w miejscowości Brzeźnica Bychawska Kolonia” do finansowania w 

ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi. 

12. Uchwała nr XIX/239/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Adaptacja i rozbudowa 

budynku OSP w Białobrzegach na świetlicę wiejską” do finansowania w ramach działania 

4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi. 

13. Uchwała nr XIX/240/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Remont budynku 

wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem jego otoczenia w miejscowości 

Dębica” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 

Odnowa i rozwój wsi. 

14. Uchwała nr XIX/241/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Remont świetlicy wiejskiej 

w Annoborze, gm. Lubartów” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi. 
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15. Uchwała nr XIX/242/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Budowa parkingu przy 

kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamionce” do finansowania w 

ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi. 

16. Uchwała nr XIX/243/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Remont i modernizacja 

świetlicy wiejskiej w Samoklęskach Kolonii Pierwszej z przeznaczeniem na Wiejski Dom 

Kultury” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 

Odnowa i rozwój wsi. 

17. Uchwała nr XIX/244/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 28.04.2014 roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych 

do dofinansowania w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 

Małe projekty. 

18.  Uchwała nr XIX/245/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 28.04.2014 roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych 

do dofinansowania w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 

Odnowa i rozwój wsi. 

19. Uchwała XX/246/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

z dnia 21.05.2014 w sprawie uznania operacji objętych wnioskami za złożone w terminie  i 

miejscu wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy z dnia 

22.04.2014, którego termin upłynął w dniu 06.05.2014. 

20. Uchwała XX/247/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

z dnia 21.05.2014 roku w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie pomocy w 

ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Różnicowanie kierunku 

działalności nierolniczej. 

21. Uchwała nr XXI/248/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 30.05.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Rozpoczęcie prowadzenia 

działalności gospodarczej w zakresie usług fotograficznych” do finansowania w ramach 

działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 
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odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej. 

22. Uchwała nr XXI/249/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 30.05.2014 roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych 

do dofinansowania w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 

23. Uchwała XXII/250/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 25.07.2014 w sprawie uznania operacji objętych wnioskami za złożone w 

terminie  i miejscu wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie 

pomocy z dnia 27.06.2014, którego termin upłynął w dniu 11.07.2014. 

24. Uchwała XXII/251/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 25.07.2014 roku w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie 

pomocy w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie 

operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

25. Uchwała nr XXIII/252/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 05.08.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Gdzie zabawa jest 

najlepsza? Jasne, że w Dolinie Wieprza!” – dwudniowy festyn integracyjny mieszkańców miasta 

i gminy Kock” do finansowania w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania: Małe projekty. 

26. Uchwała nr XXIII/253/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 05.08.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Sobota z Kleebergiem” do 

finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie 

operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

27. Uchwała nr XXIII/254/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 05.08.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Wyposażenie świetlicy w 

miejscowości Brzeźnica Bychawska – Kolonia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 

do świetlicy” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania: Małe projekty. 

28. Uchwała nr XXIII/255/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 05.08.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Budowa Fitness Parku” do 
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finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie 

operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: Małe projekty.  

29. Uchwała nr XXIII/256/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 05.08.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Wyposażenie w sprzęt 

nagłaśniający Domu Kultury w Kocku do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach działania: Małe projekty. 

30. Uchwała nr XXIII/257/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 05.08.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Kampania promocyjna 

Gminy Kamionka” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania: Małe projekty. 

31. Uchwała nr XXIII/258/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 05.08.2014 roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych 

do dofinansowania w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 

w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 

Małe projekty. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

                                                                                                                                   Krzysztof Kopyść 


