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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY 

 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”  

W DNIU 15.09.2011 R. 

 

 

1. Dnia 15 września 2011 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 V naboru wniosków, który miał miejsce w dniach 

od 04.08.2011 do 26.08.2011. W spotkaniu wzięło udział 10 członków Rady- według 

załączonej listy obecności oraz pracownicy Biura- Pan Leszek Zieliński i Pani Małgorzata 

Mazur.  

2. Posiedzeniu przewodniczył Pan Krzysztof Kopyść- Wójt Gminy Lubartów. Przywitał on 

obecnych, a po odczytaniu porządku obrad, odbyło się głosowanie, w wyniku którego 

porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty. Następnie Przewodniczący 

posiedzenia stwierdził jego prawomocność, 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: Pana Stanisława Marzędę, Pana 

Andrzeja Bojana i Pana Krzysztofa Karczmarza. 

4. Przed rozpoczęciem procedury oceny wniosków, Wójt Gminy Firlej- Pan Sławomir 

Cieszko poinformował o wycofaniu z niniejszego naboru wniosku złożonego przez Gminę 

Firlej, pt.: „Rewitalizacja parku w Firleju” (nr:  LGD-DWiLS/4/V/1/OiRW/2011). 

5. Następnie głos zabrał Dyrektor Biura LGD, Pan Leszek Zieliński, który przystąpił do 

omówienia wniosków o przyznanie pomocy, które wpłynęły do biura LGD w ramach 

przeprowadzonego naboru. Członkowie Rady LGD podpisali i złożyli Deklaracje 

Bezstronności. 

6. 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: 
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1) LGD-DWiLS/4/V/1/MP/2011 – „ Modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury 

w Samoklęskach poprzez wykonanie instalacji centralnego ogrzewania”, złożona przez 

Gminę Kamionka. 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosili: Pan Stanisław 

Jedut i Pan Sławomir Wierzchoń.  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 14 .  

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

głosowania. Uchwała nr V/70/11 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 15. 09. 2011 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „ Modernizacja 

Wiejskiego Ośrodka Kultury w Samoklęskach poprzez wykonanie instalacji centralnego 

ogrzewania” 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. 

2) LGD-DWiLS/4/V/2/MP/2011- „Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury i Sportu 

w Siedliskach poprzez budowę kominka grzewczego oraz doposażenie kuchni”, złożona 

przez Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce. 

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

Stanisław Jedut i Pan Sławomir Wierzchoń.  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 V/71/11 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza 

i leśnym szlakiem” z dnia 15. 09. 2011 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: 

„Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury i Sportu w Siedliskach poprzez budowę kominka 

grzewczego oraz doposażenie kuchni”,  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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3) LGD-DWiLS/4/V/3/MP/2011- „Podniesienie jakości życia i promocja miejscowości 

Skrobów i Skrobów-Kolonia poprzez organizację przedsięwzięcia kulturalnego-Festyn 

integracyjny w Skrobowie”, złożona przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Skrobowa. 

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

Kopyść. 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 V/72/11 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną 

Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 15. 09. 2011 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: 

„Podniesienie jakości życia i promocja miejscowości Skrobów i Skrobów-Kolonia poprzez 

organizację przedsięwzięcia kulturalnego-Festyn integracyjny w Skrobowie” 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. 

4) LGD-DWiLS/4/V/4/MP/2011- „ Biesiada rodzinna”, złożona przez Stowarzyszenie 

Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej. 

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady. Żaden z członków Rady nie został wyłączony 

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 V/73/11 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 15. 09. 2011 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „ Biesiada rodzinna” 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. 

5) LGD-DWiLS/4/V/5/MP/2011- „Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Brzeźnica Leśna”  złożona przez Gminę Niedźwiada.  

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

Bojan. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie uznali 
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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 V/74/11 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 15. 09. 2011 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „ Remont połączony 

z modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźnica Leśna” 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. 

6)   LGD-DWiLS/4/V/6/MP/2011- „Święto roweru w Gminie Ostrówek 2012 rok”  złożona 

przez Gminę Ostrówek. 

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

Karczmarz. 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 

17,11.  

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

głosowania. Uchwała nr V/75/11 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 15. 09. 2011 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Święto roweru 

w Gminie Ostrówek 2012 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, została przyjęta jednogłośnie. 

7)   LGD-DWiLS/4/V/7/MP/2011- „Kampania promocyjna Gminy Ostrówek”  złożona przez 

Gminę Ostrówek.  

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

Karczmarz. 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 V/76/11 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 15. 09. 2011 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Kampania promocyjna 
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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. 

8)   LGD-DWiLS/4/V/8/MP/2011- „Festyn rodzinny w Gminie Ostrówek 2012 rok”  złożona 

przez Gminę Ostrówek. 

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

Karczmarz. 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 operacji, członkowie Rady przystąpili do 

głosowania. Uchwała nr V/77/11 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 15. 09. 2011 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Festyn rodzinny 

w Gminie Ostrówek 2012 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, została przyjęta jednogłośnie. 

9)   LGD-DWiLS/4/V/9/MP/2011- „Piknik lotniczy w miejscowości Leszkowice 2012 rok” 

złożona przez Gminę Ostrówek. 

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

Karczmarz. 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 operacji, członkowie Rady przystąpili do 

głosowania. Uchwała nr V/78/11 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 15. 09. 2011 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Piknik lotniczy 

w miejscowości Leszkowice 2012 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, została przyjęta jednogłośnie. 

10)  LGD-DWiLS/4/V/10/MP/2011- „Biblioteka czasem malowana” złożoną przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Ostrówku. 

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

Karczmarz. Wszystkie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie uznali 
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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 operacji, członkowie Rady przystąpili do 

głosowania. Uchwała nr V/79/11 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 15. 09. 2011 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Biblioteka czasem 

malowana” 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/V/11/MP/2011- „II Leszkowska Biesiada Świętojańska” złożona przez 

Gminę Ostrówek. 

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

Karczmarz. 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 operacji, członkowie Rady przystąpili do 

głosowania. Uchwała nr V/80/11 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 15. 09. 2011 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „II Leszkowska Biesiada 

Świętojańska” 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/V/12/MP/2011- „XVII Przełajowy Bieg Pierwiosnka w ramach XX Grand 

Prix Polski Środkowo - Wschodniej w Biegach Ulicznych Przełajowych” złożona przez Gminę 

Ostrówek. 

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

Karczmarz. 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 operacji, członkowie Rady przystąpili do 

głosowania. Uchwała nr V/81/11 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 15. 09. 2011 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „XVII Przełajowy Bieg 

Pierwiosnka w ramach XX Grand Prix Polski Środkowo - Wschodniej w Biegach Ulicznych 
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Przełajowych”  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/V/13/MP/2011- „Schronisko turystyczne „Dobra Nocka” w Leszkowicach” 

złożona przez Gminę Ostrówek. 

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

Karczmarz. 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 operacji, członkowie Rady przystąpili do 

głosowania. Uchwała nr V/82/11 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 15. 09. 2011 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Schronisko 

turystyczne „Dobra Nocka” w Leszkowicach”  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. 

14) LGD-DWiLS/4/V/14/MP/2011- „Dni Górki Lubartowskiej festyn promocyjno-integracyjny” 

złożona przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Górka Lubartowska „ Wspólne Marzenia”. 

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

Bojan. 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 16. 

Po odczytaniu projektu uchwały dotyczącej operacji, członkowie Rady przystąpili do 

głosowania. Uchwała nr V/83/11 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 15. 09. 2011 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Dni Górki 

Lubartowskiej festyn promocyjno-integracyjny” 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/V/15/MP/2011- „Promocja Gminy Lubartów poprzez wydanie albumu 

„Na nadwieprzańskim szlaku”  złożona przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubartowie. 
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W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosił Pan Krzysztof 

Kopyść. 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. Uchwała nr V/84/11 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 15. 09. 2011 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Promocja Gminy 

Lubartów poprzez wydanie albumu „Na nadwieprzańskim szlaku” 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. 

16)  LGD-DWiLS/4/V/2/OiRW/2011- „Budowa ogrodzenia, wiat oraz remont siedzisk na 

boisku sportowym”  złożona przez Gminę Niedźwiada. 

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

Bojan. 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 7.  

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

głosowania. Uchwała nr V/85/11 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 15. 09. 2011 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Budowa ogrodzenia, 

wiat oraz remont siedzisk na boisku sportowym” 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. 

17) LGD-DWiLS/4/V/3/OiRW/2011- „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Tarło”  złożona przez Gminę Niedźwiada. 

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

Bojan. 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 5.  
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Po odczytaniu projektu uchwały  dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady przystąpili do 

głosowania. Uchwała nr V/86/11 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 15. 09. 2011 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: „Remont połączony 

z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Tarło” 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. 

18) LGD-DWiLS/4/V/1/RDN/2011- „Zakup nowych maszyn rolniczych celem prowadzenia 

działalności gospodarczej”  złożona przez Pana Mazurka Michała. 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosili: Pan Stanisław 

Jedut i Pan Sławomir Wierzchoń. 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 2. Oceniana operacja nie uzyskała wymaganej minimalnej liczby punktów, 

stąd Rada postanowiła o jej odrzuceniu i podjęciu uchwały o niewybraniu operacji do 

dofinansowania. Po odczytaniu projektu uchwały, członkowie Rady przystąpili do 

głosowania. Uchwała nr V/87/11 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 15. 09. 2011 roku, w sprawie niewybrania operacji , pt.: „Zakup nowych 

maszyn rolniczych celem prowadzenia działalności gospodarczej” do finansowania 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, została przyjęta jednogłośnie. 

19) LGD-DWiLS/4/V/2/RDN/2011- „Zakup nowych maszyn rolniczych celem prowadzenia 

działalności gospodarczej”  złożona przez Pana Zawadzkiego Krzysztofa Kamila. 

W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosili: Pan Stanisław 

Jedut i Pan Sławomir Wierzchoń. 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 2. Oceniana operacja nie uzyskała wymaganej minimalnej liczby punktów, 

stąd Rada postanowiła o jej odrzuceniu i podjęciu uchwały o niewybraniu operacji do 

dofinansowania. Po odczytaniu projektu uchwały, członkowie Rady przystąpili do 
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głosowania. Uchwała nr V/88/11 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 15. 09. 2011 roku, w sprawie niewybrania operacji , pt.: „Zakup nowych 

maszyn rolniczych celem prowadzenia działalności gospodarczej” do finansowania 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, została przyjęta jednogłośnie 

 

7. 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 . 

8. Przewodniczący posiedzenia 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 V/89/11 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”        

z dnia 15. 09. 2011 r. 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” , 

została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała nr V/90/11 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”        

z dnia 15. 09. 2011 r. 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” , została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała nr V/91/11 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”        

z dnia 15. 09. 2011 r. 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 

w kierunku działalności nierolniczej” , została przyjęta jednogłośnie. 
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9. Wobec braku wolnych głosów, wniosków i zapytań, Przewodniczący podziękował 

wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie Rady. 

 

 

 

 

Protokołowała                                                                                                               Przewodniczył 

 

 

Krzysztof Kopyść 

 

 

 

 

 

 

 


