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PROTOKÓŁ  

Z POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM 

SZLAKIEM” W DNIU 14. 05. 2010 R. 

 

1. Dnia 14 maja 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 I naboru wniosków, który miał miejsce w dniach od  

29. 03.2010r. do 28. 04. 2010r. W spotkaniu wzięło udział 11 członków Rady- według 

załączonej listy obecności 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 i przedstawił porządek obrad, a następnie stwierdził 

prawomocność posiedzenia ustalając quorum na podstawie dołączonej do protokołu listy 

obecności. Zaproponowano wybór protokolanta, którym 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- Wójta Gminy Firlej, Pana Wacława Osieja- Wójta Gminy Ostrówek 

i Pana Jana Sławeckiego - Wójta Gminy Serniki. 

4. Następnie  Dyrektor Biura LGD, Pan Leszek Zieliński przystąpił do omówienia wniosków 

o przyznanie pomocy, które wpłynęły do biura LGD w ramach przeprowadzonego 

naboru. Członkowie Rady LGD podpisali i złożyli Deklaracje Bezstronności. 

5. 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/4/1/MP/2010 – „ Festyn integracyjny promujący lokalną twórczość, kulturę 

i tradycje”. 

Z głosowania został wyłączony 1 członek Rady (wniosek o wyłączenie złożony przez Pana 

Stanisława Jeduta). W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. 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 16 . 
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2) LGD- DWiLS/4/2/MP/2010 „ Festyn rodzinny- impreza rekreacyjna jako forma aktywności 

społecznej”. 

Z głosowania został wyłączony 1 członek Rady (wniosek o wyłączenie złożony przez Panią 

Annę Cybul- Sobolewską). W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. 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 17,33 . 

3) LGD-DWiLS/4/3/MP/2010 „Jesienny Festyn Pokoleń” – jako forma integracji społecznej. 

Z głosowania został wyłączony 1 członek Rady (wniosek o wyłączenie złożony przez Panią 

Annę Cybul- Sobolewską). W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. 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 17 . 

4) LGD-DWiLS/4/4/MP/2010 „ Dni Kocka”- festyn integracyjny mieszkańców miasta i gminy 

Kock oraz dzień kultury ukraińskiej. 

Z głosowania został wyłączony 1 członek Rady (wniosek o wyłączenie złożony przez Panią 

Annę Cybul- Sobolewską). W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. 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 15 . 

5) LGD-DWiLS/4/5/MP/2010 „Na ludowo”- święto kultury ludowej w ramach dożynek 

gminno- parafialnych. 

Z głosowania został wyłączony 1 członek Rady (wniosek o wyłączenie złożony przez Panią 

Annę Cybul- Sobolewską). W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. 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 15,88 . 

6) LGD-DWiLS/4/6/MP/2010 „Jesteśmy interaktywni”- wiejskie mini centrum edukacji 

informatycznej. 

Z głosowania został wyłączony 1 członek Rady (wniosek o wyłączenie złożony przez Pana 

Stanisława Jeduta). W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. 
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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 15 . 

7) LGD-DWiLS/4/8/MP/2010 „ Remont świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Zakalewie” 

Z głosowania został wyłączony 1 członek Rady (wniosek o wyłączenie złożony przez Panią 

Annę Cybul- Sobolewską). W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. 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 13 . 

8) LGD-DWiLS/4/9/MP/2010 „Urządzenie placu biwakowego w miejscowości Wólka 

Zabłocka” 

Z głosowania został wyłączony 1 członek Rady (wniosek o wyłączenie złożony przez Pana 

Jana Sławeckiego). W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. 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 18 . 

9) LGD-DWiLS/4/10/MP/2010 „ Organizacja festynu rodzinnego w miejscowości 

Brzostówka”. 

Z głosowania został wyłączony 1 członek Rady (wniosek o wyłączenie złożony przez Pana 

Jana Sławeckiego). W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. 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 18 . 

10) LGD-DWiLS/4/11/MP/2010 „ Organizacja przedstawienia świątecznego na terenie LGD 

wraz z zakupem wyposażenia wiejskiej świetlicy w Nowej Woli”. 

Z głosowania został wyłączony 1 członek Rady (wniosek o wyłączenie złożony przez Pana 

Jana Sławeckiego). W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady. 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 18 . 
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11) LGD-DWiLS/4/12/MP/2010 „ Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu w zespole kościoła 

parafialnego w Sernikach”. 

Z głosowania został wyłączony 1 członek Rady (wniosek o wyłączenie złożony przez Pana 

Jana Sławeckiego). W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady. 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 12 . 

12) LGD-DWiLS/4/7/MP/2010 „ Odpady organiczne: życie po życiu- organizacja konferencji 

wojewódzkiej oraz promocja zasobów przyrodniczych LGD”. 

Z głosowania został wyłączony 1 członek Rady (wniosek o wyłączenie złożony przez Pana 

Stanisława Jeduta). W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady. 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 16 . 

13) LGD-DWiLS/4/13/MP/2010 „ XVII Święto Roweru”. 

Brak wykluczonych z głosowania. W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady. 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 13 . 

14) LGD-DWiLS/4/14/MP/2010 „ Turniej piłki plażowej 2010”. 

Z głosowania zostało wyłączonych 2 członków Rady (wnioski o wyłączenie złożone przez: 

Pana Marka Jankowskiego i Pana  Andrzeja Bojana). W głosowaniu wzięło udział 9 członków 

Rady. 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 12. 

15) LGD-DWiLS/4/15/MP/2010 „ Dożynki Gminne- Niedźwiada 2010”. 

Z głosowania zostało wyłączonych 2 członków Rady (wnioski o wyłączenie złożone przez: 

Pana Marka Jankowskiego i Pana  Andrzeja Bojana). W głosowaniu wzięło udział 9 członków 

Rady. 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 9. 
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16) LGD-DWiLS/4/16/MP/2010 „e- Kultura- utworzenie cyfrowego systemu dokumentowania 

i udostępniania zasobów dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy Lubartów”. 

Z głosowania zostało wyłączonych 2 członków Rady (wnioski o wyłączenie złożone przez: 

Pana Janusza Bodziackiego i Pana Wiesława Niedzielę). W głosowaniu wzięło udział 9 

członków Rady. 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 17. 

17) LGD-DWiLS/4/17/MP/2010 „ Kompozycja ekspozycji- prezentacja naszej tradycji”. 

Z głosowania zostało wyłączonych 2 członków Rady (wnioski o wyłączenie złożone przez: 

Pana Janusza Bodziackiego i Pana Wiesława Niedzielę). W głosowaniu wzięło udział 9 

członków Rady. 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 13. 

18) LGD-DWiLS/4/1/TiRM/2010 „Roboty budowlane oraz zakup wyposażenia w celu 

adaptacji budynku oraz zapewnienia wysokich standardów nowego pensjonatu, co 

spowoduje wzrost zatrudnienia”. 

Z głosowania został wyłączony 1 członek Rady (wniosek o wyłączenie złożony przez Pana 

Janusza Bodziackiego). W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady. 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 . 

6. Po zakończeniu oceny Przewodniczący ogłosił 15- minutową przerwę, po której 

przedstawione zostały  listy operacji ocenionych według LSR i lokalnych kryteriów . 

7. Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekty uchwał w sprawie przyjęcia list 

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

przyjęciem. 

Uchwała nr I/1/2010 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”        

z dnia 14. 05. 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: „Małe projekty” , została przyjęta jednogłośnie. 
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Uchwała nr I/2/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

14. 05. 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. 

8. W dalszej części Przewodniczący odczytał projekty uchwał w sprawie wyboru 

poszczególnych operacji do dofinansowania. Jednogłośnie zostały przyjęte: 

− Uchwała nr I/3/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

z dnia 14. 05. 2010 r w sprawie wybrania operacji , pt.: „Festyn integracyjny 

promujący lokalną twórczość, kulturę i tradycje” 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” 

− Uchwała nr I/4/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

z dnia 14. 05. 2010 r w sprawie wybrania operacji, pt.: „Festyn rodzinny- impreza 

rekreacyjna jako forma aktywności społecznej” 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” 

− Uchwała nr I/5/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

z dnia 14. 05. 2010 r w sprawie wybrania operacji, pt.: „Jesienny Festyn Pokoleń”- 

jako forma integracji społecznej 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” 

− Uchwała nr I/6/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

z dnia 14. 05. 2010 r. w sprawie wybrania operacji , pt.: „Dni Kocka” – festyn 

integracyjny mieszkańców miasta i gminy Kock oraz dzień kultury ukraińskiej, 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” 

− Uchwała nr I/7/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

z dnia 14. 05. 2010 r. w sprawie wybrania operacji , pt.: „Na ludowo”- święto kultury 

ludowej w ramach dożynek gminno- parafialnych, do finansowania w ramach 
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działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Małe projekty” 

− Uchwała nr I/8/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

z dnia 14. 05. 2010 r. w sprawie wybrania operacji , pt.: „Jesteśmy interaktywni”- 

wiejskie mini centrum edukacji informatycznej, 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” 

− Uchwała nr I/9/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

z dnia 14. 05. 2010 r. w sprawie wybrania operacji , pt.: „Remont świetlicy wiejskiej w 

budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakalewie” 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” 

− Uchwała nr I/10/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 14. 05. 2010 r. w sprawie wybrania operacji , pt.: „Urządzenie placu 

biwakowego w miejscowości Wólka Zabłocka” 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” 

− Uchwała nr I/11/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 14. 05. 2010 r. w sprawie wybrania operacji , pt.: „Organizacja 

festynu rodzinnego w miejscowości Brzostówka” 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” 

− Uchwała nr I/12/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 14. 05. 2010 r. w sprawie wybrania operacji , pt.: „Organizacja 

przedstawienia świątecznego na terenie LGD wraz z zakupem wyposażenia wiejskiej 

świetlicy w Nowej Woli” 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” 

− Uchwała nr I/13/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 14. 05. 2010 r. w sprawie wybrania operacji , pt.: „Prace 

konserwatorskie przy ogrodzeniu w zespole kościoła parafialnego w Sernikach”,  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” 

− Uchwała nr I/14/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 14. 05. 2010 r. w sprawie wybrania operacji , pt.: „Odpady 

organiczne: życie po życiu- organizacja Konferencji Wojewódzkiej oraz promocja 

zasobów przyrodniczych 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” 

− Uchwała nr I/15/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 14. 05. 2010 r. w sprawie wybrania operacji , pt.: „XVII Święto 

Roweru”,,  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” 

− Uchwała nr I/16/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 14. 05. 2010 r. w sprawie wybrania operacji , pt.: „Turniej piłki 

plażowej 2010” 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” 

− Uchwała nr I/17/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 14. 05. 2010 r. w sprawie wybrania operacji , pt.: „Dożynki Gminne- 

Niedźwiada 2010” 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” 

− Uchwała nr I/18/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 14. 05. 2010 r. w sprawie wybrania operacji , pt.: „e- Kultura- 

utworzenie cyfrowego systemu dokumentowania i udostępniania zasobów 

dziedzictwa kulturowego na terenie Gminy 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” 
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− Uchwała nr I/19/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 14. 05. 2010 r. w sprawie wybrania operacji , pt.: „Kompozycja 

ekspozycji- prezentacja naszej tradycji” 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” 

− Uchwała nr I/20/10 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 14. 05. 2010 r. w sprawie wybrania operacji , pt.: „Roboty 

budowlane oraz zakup wyposażenia w celu adaptacji budynku oraz zapewnienia 

wysokich standardów nowego pensjonatu, co spowoduje 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”. 

9. W dalszej części przystąpiono do omówienia spraw różnych, gdzie ustalono 14- dniowy 

termin procedury odwoławczej od decyzji Rady. 

10. Na tym zakończono obrady. Przewodniczący Rady LGD podziękował wszystkim za 

przybycie i zamknął posiedzenie Rady. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała                                                                                                                   Przewodniczył 
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