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Lubartów, 02.09.2010 r. 

 
 
 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY 

 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”  

W DNIU 02. 09. 2010 R. 

 

1. Dnia 2 września 2010 roku, o godz. 10:00 w rozpoczęło się posiedzenie Rady Lokalnej 

Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” poświęcone ocenie i wyborze 

operacji do dofinansowania w ramach II naboru wniosków, który miał miejsce w dniach 

od  14. 07. 2010 do 12. 08. 2010 roku. W spotkaniu wzięło udział 10 członków Rady- 

według załączonej listy obecności, Wiceprezes Stowarzyszenia LGD- Pan Jacek Garbacz 

oraz pracownicy Biura- Pan Leszek Zieliński i Pani Małgorzata Mazur. 

2. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady LGD, Pan Janusz Bodziacki- Wójt Gminy 

Lubartów. Przywitał on obecnych, a po odczytaniu porządku obrad, zaproponował 

zamianę w kolejności omawiania punktu 3 i 5. Wobec braku sprzeciwu, odbyło sie 

głosowanie nad zmienionym porządkiem obrad, który został jednogłośnie przyjęty. 

Następnie Przewodniczący stwierdził prawomocność posiedzenia ustalając quorum na 

podstawie dołączonej do protokołu listy obecności. Protokolantem posiedzenia została 

Pani Małgorzata Mazur. 

3. W dalszej części przystąpiono do wyznaczenia sekretarzy posiedzenia, wchodzących 

w skład Komisji Skrutacyjnej, na których wybrano: Panią Annę Cybul- Sobolewską, Pana 

Sławomira Cieszko i Pana Wacława Osieja. 

4. Następnie  głos zabrał Dyrektor Biura LGD, Pan Leszek Zieliński, który na wstępie 

scharakteryzował krótko wykonanie budżetu LGD w roku 2010 przez poszczególne gminy 

oraz przedstawił główne założenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007—2013.  
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5. Przed rozpoczęciem procedury oceny wniosków, Wójt Gminy Firlej- Pan Sławomir 

Cieszko poinformował o wycofaniu z niniejszego naboru wniosku złożonego przez Gminę 

Firlej, pt.: „ Zakup sprzętu do zagospodarowania otoczenia jeziora Firlej- etap II”. 

6. Po tym Dyrektor Biura LGD przystąpił do omówienia wniosków o przyznanie pomocy, 

które wpłynęły do biura LGD w ramach przeprowadzonego naboru. Członkowie Rady LGD 

podpisali i złożyli Deklaracje Bezstronności. 

7. Dalej przystąpiono kolejno do oceny oraz głosowania nad zgodnością operacji z LSR 

i lokalnymi kryteriami wyboru. Przedmiotem oceny były operacje złożone w wymaganym 

terminie w następującej kolejności: 

1) LGD-DWiLS/4/II/1/TiRM/2010 – „ Zakup wyposażenia w celu podwyższenia standardu 

zakładu hotelarsko- gastronomicznego, co spowoduje poprawę standardu miejsc 

noclegowych, wzrost dochodu z prowadzonej działalności i wzrost zatrudnienia” 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosił Pan Janusz 

Bodziacki.  Wszyskie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie uznali 

operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu oceny operacji według 

lokalnych kryteriów, średnia liczba uzyskanych przez operację  punktów wyniosła 10 .  

Po odczytaniu projektu uchwały  dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady przystąpili do 

głosowania. Uchwała nr II/21/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 2 września 2010 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „ Zakup 

wyposażenia w celu podwyższenia standardu zakładu hotelarsko- gastronomicznego, co 

spowoduje poprawę standardu miejsc noclegowych, wzrost dochodu z prowadzonej 

działalności i wzrost zatrudnienia” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie 

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

pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, została przyjęta 

jednogłośnie. 

2) LGD-DWiLS/4/II/1/OiRW/2010- „Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej 

z przeznaczeniem na Wiejski Dom Kultury i Tradycji w Kozłówce wraz 

z zagospodarowaniem terenu” 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosił Pan Stanisław 

Jedut. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie uznali 

operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu oceny operacji według 
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lokalnych kryteriów wyboru, średnia liczba uzyskanych przez operację punktów wyniosła 6. 

Po odczytaniu projektu uchwały  dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady przystąpili do 

głosowania. Uchwała nr II/22/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 2 września 2010 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Remont, 

modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na Wiejski Dom Kultury 

i Tradycji w Kozłówce wraz z zagospodarowaniem terenu” 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, 

została przyjęta jednogłośnie. 

3) LGD-DWiLS/4/II/2/OiRW/2010- „ Odnowienie placów parkingowych w Ostrówku- 

Kolonii” 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosił Pan Wacław 

Osiej. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie uznali 

operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu oceny operacji według 

lokalnych kryteriów wyboru, średnia liczba uzyskanych przez operację punktów wyniosła 9. 

Po odczytaniu projektu uchwały  dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady przystąpili do 

głosowania. Uchwała nr II/23/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 2 września 2010 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „ Odnowienie 

placów parkingowych w Ostrówku- Kolonii” 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, została przyjęta jednogłośnie 

4) LGD-DWiLS/4/II/3/OiRW/2010- „ Zagospodarowanie terenu przy Kościele w Sernikach” 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosił Pan Jan Sławecki. 

Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie uznali operację za 

zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu oceny operacji według lokalnych 

kryteriów wyboru, średnia liczba uzyskanych przez operację punktów wyniosła 9.  

Po odczytaniu projektu uchwały  dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady przystąpili do 

głosowania. Uchwała nr II/24/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 2 września 2010 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: 

„ Zagospodarowanie terenu przy Kościele w Sernikach” do finansowania w ramach działania 

4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają 
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warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, została przyjęta 

jednogłośnie. 

5) LGD-DWiLS/4/II/4/OiRW/2010- „ Zagospodarowanie nadbrzeża rzeki Wieprz 

w miejscowości Serniki wraz z budową przystani kajakowej” 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosił Pan Jan Sławecki. 

Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie uznali operację za 

zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu oceny operacji według lokalnych 

kryteriów wyboru, średnia liczba uzyskanych przez operację punktów wyniosła 9.  

Po odczytaniu projektu uchwały  dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady przystąpili do 

głosowania. Uchwała nr II/25/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 2 września 2010 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: 

„ Zagospodarowanie nadbrzeża rzeki Wieprz w miejscowości Serniki wraz z budową przystani 

kajakowej” 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, została przyjęta jednogłośnie. 

6) LGD-DWiLS/4/II/5/OiRW/2010- „ Zakup sprzętu do zagospodarowania otoczenia jeziora 

Firlej- etap I” 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady. Wnioski o wyłączenie zgłosili:  Pan Sławomir 

Cieszko i Pan Andrzej Kaczor. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady 

jednogłośnie uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu oceny 

operacji według lokalnych kryteriów wyboru, średnia liczba uzyskanych przez operację 

punktów wyniosła 11.  

Po odczytaniu projektu uchwały  dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady przystąpili do 

głosowania. Uchwała nr II/26/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 2 września 2010 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „ Zakup sprzętu do 

zagospodarowania otoczenia jeziora Firlej- etap I” 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, została przyjęta 

jednogłośnie. 
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7) LGD-DWiLS/4/II/7/OiRW/2010-  „ Przebudowa stadionu miejskiego w Kocku” 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady. Wnioski o wyłączenie zgłosili: Pan Tomasz 

Futera i Pani Anna Cybul – Sobolewska. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu 

członkowie Rady jednogłośnie uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po 

dokonaniu oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, średnia liczba uzyskanych 

przez operację punktów wyniosła 10.  

Po odczytaniu projektu uchwały  dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady przystąpili do 

głosowania. Uchwała nr II/27/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 2 września 2010 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „ Przebudowa 

stadionu miejskiego 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 Odnowa i rozwój wsi, została przyjęta jednogłośnie. 

8) LGD-DWiLS/4/II/1/MP/2010- „ Utworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji oraz 

remont pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę w miejscowości Talczyn” 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady. Wnioski o wyłączenie zgłosili: Pan Tomasz 

Futera i Pani Anna Cybul- Sobolewska. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu 

członkowie Rady jednogłośnie uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po 

dokonaniu oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, średnia liczba uzyskanych 

przez operację punktów wyniosła 17.  

Po odczytaniu projektu uchwały  dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady przystąpili do 

głosowania. Uchwała nr II/28/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 2 września 2010 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „ Utworzenie 

miejsca do wypoczynku i rekreacji oraz remont pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę 

w miejscowości Talczyn” 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, została przyjęta jednogłośnie. 

9) LGD-DWiLS/4/II/2/MP/2010- „ Wydanie albumu fotograficznego poświęconego miastu 

i gminie Kock” 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady. Wnioski o wyłączenie zgłosili: Pan Tomasz 

Futera i Pani Anna Cybul- Sobolewska. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu 

członkowie Rady jednogłośnie uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po 
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dokonaniu oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, średnia liczba uzyskanych 

przez operację punktów wyniosła 17. Po odczytaniu projektu uchwały  dotyczącej wyboru 

operacji, członkowie Rady przystąpili do głosowania.  

Uchwała nr II/29/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

z dnia 2 września 2010 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „ Wydanie albumu 

fotograficznego poświęconego miastu i gminie 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, została przyjęta 

jednogłośnie. 

10) LGD-DWiLS/4/II/3/MP/2010- „ Wydrukowanie albumu fotograficznego poświęconego 

miastu i gminie Kock” 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady. Wnioski o wyłączenie zgłosili: Pan Tomasz 

Futera i Pani Anna Cybul- Sobolewska. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu 

członkowie Rady jednogłośnie uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po 

dokonaniu oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, średnia liczba uzyskanych 

przez operację punktów wyniosła 17. Po odczytaniu projektu uchwały  dotyczącej wyboru 

operacji, członkowie Rady przystąpili do głosowania.  

Uchwała nr II/30/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

z dnia 2 września 2010 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „ Wydrukowanie albumu 

fotograficznego poświęconego miastu i gminie 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, została przyjęta 

jednogłośnie. 

11) LGD-DWiLS/4/II/4/MP/2010- „Szkolenie z zakresu agroturystyki i turystyki wiejskiej dla 

mieszkańców obszaru LGD „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady. Brak wykluczonych z głosowania. Wszystkie 

głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie uznali operację za zgodną 

z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu oceny operacji według lokalnych kryteriów 

wyboru, średnia liczba uzyskanych przez operację punktów wyniosła 15. Po odczytaniu 

projektu uchwały  dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady przystąpili do głosowania.  
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Uchwała nr II/31/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

z dnia 2 września 2010 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Szkolenie z zakresu 

agroturystyki i turystyki wiejskiej dla mieszkańców obszaru LGD „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” 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, została przyjęta jednogłośnie. 

12) LGD-DWiLS/4/II/5/MP/2010-  „ Szkolenie z zakresu ekonomii społecznej dla mieszkańców 

obszaru LGD „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady. Brak wykluczonych z głosowania. Wszystkie 

głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie uznali operację za zgodną 

z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu oceny operacji według lokalnych kryteriów 

wyboru, średnia liczba uzyskanych przez operację punktów wyniosła 12. Po odczytaniu 

projektu uchwały  dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady przystąpili do głosowania.  

Uchwała nr II/32/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

z dnia 2 września 2010 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „ Szkolenie z zakresu 

ekonomii społecznej dla mieszkańców obszaru LGD „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 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, została przyjęta jednogłośnie. 

13) LGD-DWiLS/4/II/6/MP/2010- „ Przygotowanie sali do prowadzenia integracyjnych 

spotkań lokalnego środowiska i kultywowania dziedzictwa naszego terenu” 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosił Pan Janusz 

Bodziacki. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie uznali 

operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu oceny operacji według 

lokalnych kryteriów wyboru, średnia liczba uzyskanych przez operację punktów wyniosła 13. 

Po odczytaniu projektu uchwały  dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady przystąpili do 

głosowania. 

Uchwała nr II/33/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

z dnia 2 września 2010 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „ Przygotowanie sali do 

prowadzenia integracyjnych spotkań lokalnego środowiska i kultywowania dziedzictwa 

naszego terenu” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii 
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rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania Małe projekty, została przyjęta jednogłośnie. 

14) LGD-DWiLS/4/II/7/MP/2010- „ Organizowanie integracyjnych spotkań lokalnego 

środowiska w celu kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów oraz 

języka regionalnego, zawodów i rzemiosła” 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosił Pan Janusz 

Bodziacki. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie uznali 

operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu oceny operacji według 

lokalnych kryteriów wyboru, średnia liczba uzyskanych przez operację punktów wyniosła 14. 

Po odczytaniu projektu uchwały  dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady przystąpili do 

głosowania.  

Uchwała nr II/34/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

z dnia 2 września 2010 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „ Organizowanie 

integracyjnych spotkań lokalnego środowiska w celu kultywowania miejscowych tradycji, 

obrzędów i zwyczajów oraz języka regionalnego, zawodów i rzemiosła” 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, została 

przyjęta jednogłośnie. 

15) LGD-DWiLS/4/II/8/MP/2010- „ Agroturystyka szansą dla polskiej wsi- szkolenia dla 

rolników i organizacji pozarządowych w powiecie lubartowskim” 

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady. Brak wykluczonych z głosowania. Wszystkie 

głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie uznali operację za zgodną 

z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu oceny operacji według lokalnych kryteriów 

wyboru, średnia liczba uzyskanych przez operację punktów wyniosła 11. Po odczytaniu 

projektu uchwały  dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady przystąpili do głosowania.  

Uchwała nr II/35/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

z dnia 2 września 2010 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: - „ Agroturystyka szansą dla 

polskiej wsi- szkolenia dla rolników i organizacji pozarządowych w powiecie lubartowskim” 

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, została przyjęta jednogłośnie. 
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16) LGD-DWiLS/4/II/9/MP/2010- „ Festyn rodzinny w gminie Ostrówek” 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosił Pan Wacław 

Osiej. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie uznali 

operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu oceny operacji według 

lokalnych kryteriów wyboru, średnia liczba uzyskanych przez operację punktów wyniosła 18. 

Po odczytaniu projektu uchwały  dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady przystąpili do 

głosowania.  

Uchwała nr II/36/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

z dnia 2 września 2010 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: - „ Festyn rodzinny w gminie 

Ostrówek” 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, została przyjęta jednogłośnie. 

17) LGD-DWiLS/4/II/10/MP/201- „ Kampania promocyjna Gminy Ostrówek” 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosił Pan Wacław 

Osiej. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie uznali 

operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu oceny operacji według 

lokalnych kryteriów wyboru, średnia liczba uzyskanych przez operację punktów wyniosła 18. 

Po odczytaniu projektu uchwały  dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady przystąpili do 

głosowania. Uchwała nr II/37/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 2 września 2010 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: - „ Kampania 

promocyjna Gminy Ostrówek” 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, została przyjęta jednogłośnie. 

18) LGD-DWiLS/4/II/12/MP/2010-  „ Promujemy gminę Serniki i obszar LGD” 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosił Pan Jan Sławecki. 

Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie uznali operację za 

zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu oceny operacji według lokalnych 

kryteriów wyboru, średnia liczba uzyskanych przez operację punktów wyniosła 18.  

Po odczytaniu projektu uchwały  dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady przystąpili do 

głosowania. Uchwała nr II/38/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 2 września 2010 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: - „ Promujemy 
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gminę Serniki i obszar LGD” 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, została przyjęta jednogłośnie. 

19) LGD-DWiLS/4/II/13/MP/2010- „ Zachowujemy lokalne dziedzictwo kulturowe” 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosił Pan Jan Sławecki. 

Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie uznali operację za 

zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu oceny operacji według lokalnych 

kryteriów wyboru, średnia liczba uzyskanych przez operację punktów wyniosła 18. 

Po odczytaniu projektu uchwały  dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady przystąpili do 

głosowania. Uchwała nr II/39/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 2 września 2010 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: - „ Zachowujemy 

lokalne dziedzictwo kulturowe” 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, została przyjęta jednogłośnie. 

20) LGD-DWiLS/4/II/14/MP/2010- „ Tradycje bożonarodzeniowe w Woli Sernickiej” 

W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosił Pan Jan Sławecki. 

Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie uznali operację za 

zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu oceny operacji według lokalnych 

kryteriów wyboru, średnia liczba uzyskanych przez operację punktów wyniosła 18.  

Po odczytaniu projektu uchwały  dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady przystąpili do 

głosowania. Uchwała nr II/40/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 2 września 2010 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: - „ Tradycje 

bożonarodzeniowe w Woli Sernickiej” 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, została przyjęta jednogłośnie. 

21) LGD-DWiLS/4/II/15/MP/2010- „ Poizdów- atrakcyjna wieś w dolinie Wieprza” 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady. Wnioski o wyłączenie zgłosili: Pan Tomasz 

Futera i Pani Anna Cybul- Sobolewska. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu 

członkowie Rady jednogłośnie uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po 

dokonaniu oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, średnia liczba uzyskanych 

przez operację punktów wyniosła 17. Po odczytaniu projektu uchwały  dotyczącej wyboru 
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operacji, członkowie Rady przystąpili do głosowania. Uchwała nr II/41/10 Rady Lokalnej 

Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 2 września 2010 roku, w sprawie 

wybrania operacji , pt.: „Poizdów – atrakcyjna wieś w dolinie Wieprza” 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, została 

przyjęta jednogłośnie. 

 

8. Po zakończeniu oceny wniosków i podjęciu uchwał w sprawie ich wyboru do 

dofinansowania, Przewodniczący ogłosił 15- minutową przerwę, po której przedstawione 

zostały  listy operacji ocenionych według LSR i lokalnych kryteriów . 

9. Przewodniczący Rady odczytał projekty uchwał w sprawie przyjęcia list ocenionych 

operacji. Wobec braku uwag, przystąpiono do głosowania nad ich przyjęciem. 

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady, brak wykluczonych z głosowania, 

wszystkie głosy były ważne. 

Uchwała nr II/42/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”        

z dnia 2 września 2010 r. w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie pomocy 

wybranych do dofinansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii 

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

działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” , została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała nr II/43/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

2 września 2010 r. w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie pomocy 

wybranych 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”, została przyjęta jednogłośnie. 

 Uchwała nr II/44/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z 

dnia 2 września2010 r. w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie pomocy 

wybranych 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”, została przyjęta jednogłośnie. 
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10. Wobec braku wolnych głosów, wniosków i zapytań, Przewodniczący podziękował 

wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie Rady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała                                                                                                          Przewodniczył 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


