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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY 

 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”  

W DNIU 26.01.2012 R. 

 

 

1. Dnia 26 stycznia 2012 r. roku, o godz. 10:00 w rozpoczęło się posiedzenie Rady Lokalnej 

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

złożonych do biura LGD w ramach VI naboru wniosków, który miał miejsce w dniach od 

12.12.2011 r. do 10.01.2012 r. W spotkaniu wzięło udział 11 członków Rady- według 

załączonej listy obecności oraz dyrektor biura LGD- Pan Leszek Zieliński. 

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

obecnych, 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 został Pan Leszek Zieliński. 

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

w skład Komisji Skrutacyjnej, na których wybrano: Pana Stanisława Marzędę, Pana 

Sławomira Cieszko i Pana Krzysztofa Karczmarza. 

4. 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. 

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/VI/1/OiRW/2011 – „ Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej 

oraz zagospodarowanie placu w miejscowości Brzeźnica Książęca- Kolonia”, złożona przez 

Gminę Niedźwiada. 

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosił Pan Andrzej 

Bojan.  Wszyskie 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, średnia liczba uzyskanych przez operację  punktów wyniosła 6 . 

Oceniona operacja mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. 

2) LGD-DWiLS/4/VI/2/OiRW/2011- „Rewitalizacja parku w Firleju”, złożona przez Gminę 

Firlej. 

 W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Wniosek 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 7. Oceniona operacja mieści się w limicie środków 

dostępnych w niniejszym naborze. 

3) LGD-DWiLS/4/VI/3/OiRW/2011- „Remont elewacji zabytkowego kościoła w Brzeźnicy 

Bychawskiej”, złożona przez Parafię Rzymsko- Katolicką pw. Matki Bożej Królowej 

Aniołów. 

 W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady. Nikt 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 6. 

Oceniona operacja nie mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze 

( operacja poza limitem). 

4) LGD-DWiLS/4/VI/1/RDN/2011- „Zakup nowych maszyn rolniczych w celu prowadzenia 

działalności gospodarczej”, złożona przez Panią  Justynę Annę Budzyńską. 

 W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady. Nikt 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 5. 

Oceniona operacja mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. 

5) LGD-DWiLS/4/VI/2/RDN/2011- „Zakup nowych maszyn rolniczych celem rozszerzenia 

zakresu usług prowadzonej działalności gospodarczej”, złożona przez Pana Krzysztofa 

Kamila Zawadzkiego. 
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 W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Wniosek o wyłączenie z głosowania 

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 5. Oceniona operacja mieści 

się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. 

6) LGD-DWiLS/4/VI/3/RDN/2011- „Zakup nowych maszyn rolniczych celem prowadzenia 

działalności gospodarczej”, złożona przez Pana Michała Mazurka. 

 W głosowaniu wzięło udział 9 członków Rady. Wniosek o wyłączenie z głosowania 

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 5. Oceniona operacja mieści 

się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. 

7) LGD-DWiLS/4/VI/4/RDN/2011- „Zakup urządzenia do łupania orzechów celem 

rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej”, złożona przez Pana Rafała Smyka. 

 W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady. Nikt 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 1. 

Oceniona operacja nie mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze 

( operacja poza limitem).  

8) LGD-DWiLS/4/VI/1/MP/2011- „Majówka Rodzinna 2013”, złożona przez Stowarzyszenie 

Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej. 

 W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady. Nikt 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 15. 

Oceniona operacja mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. 

9) LGD-DWiLS/4/VI/2/MP/2011- „Warsztaty kulinarne z elementami dekoracji stołu- wielkie 

gotowanie”, złożona przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej. 
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 W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady. Nikt 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 15. 

Oceniona operacja mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. 

10) LGD-DWiLS/4/VI/3/MP/2011- „Publikacja albumu fotograficznego poświęconego miastu 

i gminie Kock”, złożona przez Dom Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej 

w Kocku. 

 W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady. Nikt 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 14. 

Oceniona operacja mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. 

11) LGD-DWiLS/4/VI/4/MP/2011- „Wypożyczalnia rowerów nad jeziorem Firlej”, złożona 

przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju. 

 W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady. Nikt 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 15. 

Oceniona operacja mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. 

12) LGD-DWiLS/4/VI/5/MP/2011- „I Festiwal muzyki regionalnej- międzygminny konkurs 

piosenki”, złożona przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Górka Lubartowska 

„Wspólne Marzenia”. 

 W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady. Wniosek o wyłączenie z głosowania 

złożył 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 18. Oceniona operacja mieści się w limicie środków dostępnych 

w niniejszym naborze. 
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13) LGD-DWiLS/4/VI/6/MP/2011- „Rajd rowerowy do miejsc pamięci narodowej śladami 

walk gen. Kleeberga”, złożona przez Stowarzyszenie Miejskie Koło Turystyki Rowerowej 

„ Relaks”. 

 W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady. Nikt nie został wyłączony z glosowania.  

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. 

Oceniona operacja mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. 

14) LGD-DWiLS/4/VI/7/MP/2011- „Ponadwojewódzkie zawody w Biegu na Orientację. 

Puchar Wójta Gminy Ostrówek”, złożona przez Gminę Ostrówek. 

 W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady. Wniosek o wyłączenie z głosowania 

złożył 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 19. Oceniona operacja mieści się w limicie środków 

dostępnych w niniejszym naborze. 

15) LGD-DWiLS/4/VI/8/MP/2011- „Dożynki gminne Ostrówek – Kolonia 2012 rok”, złożona 

przez Gminę Ostrówek. 

 W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady. Wniosek o wyłączenie z głosowania 

złożył 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. Oceniona operacja mieści się w limicie środków 

dostępnych w niniejszym naborze. 

16) LGD-DWiLS/4/VI/9/MP/2011- „Aktywne spędzanie czasu wolnego w gminie Ostrówek 

2012. Organizacja imprez rekreacyjno- sportowych”, złożona przez Gminna Bibliotekę 

Publiczna w Ostrówku. 

 W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady. Wniosek o wyłączenie z głosowania 

złożył 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 
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operację punktów wyniosła 19. Oceniona operacja mieści się w limicie środków 

dostępnych w niniejszym naborze. 

17) LGD-DWiLS/4/VI/10/MP/2011- „Pomiędzy Wieprzem a Tyśmienicą- widoki mniej znane 

w Gminie Ostrówek”, złożona przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ostrówku – Kolonii. 

 W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady. Wniosek o wyłączenie z głosowania 

złożył 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. Oceniona operacja mieści się w limicie środków 

dostępnych w niniejszym naborze. 

18) LGD-DWiLS/4/VI/11/MP/2011- „XIX Święto Roweru”, złożona przez Miejski Klub 

Sportowy „ LEWART” Autonomiczna Grupa Sekcji. 

 W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady. Nikt 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 15. 

Oceniona operacja mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. 

19) LGD-DWiLS/4/VI/12/MP/2011- „Odpust u „ Antoniego”- festyn religijno- rekreacyjny”, 

złożona przez Stowarzyszenie „ Sąsiedzi”. 

 W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady. Nikt 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 16. 

Oceniona operacja mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. 

20) LGD-DWiLS/4/VI/13/MP/2011- „Piknik „ Wianki”- Wólka Rokicka”, złożona przez 

Stowarzyszenie „ Sąsiedzi”. 

 W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady. Nikt 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 13. 

Oceniona operacja mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. 
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6. Po zakończeniu oceny wniosków, przewodniczący ogłosił 15- minutową przerwę, po 

której przedstawione zostały  listy operacji ocenionych według LSR i lokalnych kryteriów . 

7. Przewodniczący posiedzenia odczytał projekty uchwał w sprawie przyjęcia list 

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

przyjęciem. W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady, brak wykluczonych 

z głosowania, wszystkie głosy były ważne. 

Uchwała nr VI/92/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”        

z dnia 26.01.2012 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 VI/93/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”        

z dnia 26.01.2012 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. 

Uchwała nr VI/94/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”        

z dnia 26.01.2012 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. 

 

8. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący poinformował o zwołaniu na dzień 

15.02.2012 r. drugiego posiedzenia Rady, na którym podjęte zostaną uchwały w sprawie  

wybrania/niewybrania operacji do dofinansowania. 

9. Wobec braku wolnych głosów, wniosków i zapytań, Przewodniczący podziękował 

wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie Rady. 

 

 

Protokołował                                                                                                                  Przewodniczył 

 

                                                                                                                        Krzysztof Kopyść 


