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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY 

 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”  

W DNIU 20.04.2012 R. 

 

 

1. Dnia 20 kwietnia 2012 r. roku, o godz. 9:00 w rozpoczęło się posiedzenie Rady Lokalnej 

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

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

5.03.2012 r. do 2.04.2012 r. W spotkaniu wzięło udział 13 członków Rady- według 

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

biura LGD. 

2. Posiedzeniu przewodniczył Pan Stanisław Jedut- Wójt Gminy Kamionka. 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 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 

Sławomira Cieszko i Pana Andrzeja Bojana. 

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

obecnych o wycofaniu z niniejszego naboru, na wniosek Wnioskodawcy, trzech 

projektów złożonych przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Serniki Wspólny Cel 

( wnioski o numerach: LGD-DWiLS/4/VII/14/MP/2012, LGD-DWiLS/4/VII/15/MP/2012, 

oraz LGD-DWiLS/4/VII/35/MP/2012). 

5. Dalej Dyrektor biura 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/VII/1/OiRW/2012 – „ Remont elewacji zabytkowego kościoła w Brzeźnicy 

Bychawskiej”, złożona przez Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej Królowej Aniołów 

w Brzeźnicy Bychawskiej. 

W głosowaniu wzięło udział 13 członków Rady. Nikt nie został wyłączony z głosowania. 

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 7 . Oceniona 

operacja mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. 

2) LGD-DWiLS/4/VII/2/OiRW/2012- „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej 

z przeznaczeniem na Wiejski Dom Kultury w Starościnie”, złożona przez Gminę Kamionka. 

 W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosili: Pan 

Stanisław Jedut oraz 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. 

3) LGD-DWiLS/4/VII/1/RDN/2012- „Budowa budynku usługowo-handlowego celem 

poszerzenia zakresu świadczonych usług”, złożona przez Pana Krzysztofa Janusza Liska. 

 W głosowaniu wzięło udział 13 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 4. 

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

4) LGD-DWiLS/4/VII/2/RDN/2012- „Zakup nowych maszyn rolniczych celem prowadzenia 

działalności gospodarczej”, złożona przez Pana Sławomira Kozaka. 

 W głosowaniu wzięło udział 13 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 4. 

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

5) LGD-DWiLS/4/VII/1/TiRM/2012- „Zakup zestawu do dozowania wieloskładnikowego oraz 

samochodu dostawczego”, złożona przez Pana Patryka Karola Grodka. 
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W głosowaniu wzięło udział 13 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 7. 

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

6) LGD-DWiLS/4/VII/1/MP/2012- „Urządzenie placu zabaw w Nowej Woli”, złożona przez 

Gminę Serniki. 

 W głosowaniu wzięło udział 12 członków Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosił Pan 

Stanisław Marzęda. 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. Oceniona operacja mieści się w limicie środków dostępnych 

w niniejszym naborze. 

7) LGD-DWiLS/4/VII/2/MP/2012- „Wydanie albumu poświęconego historii Gminy Serniki”, 

złożona przez Gminę Serniki. 

 W głosowaniu wzięło udział 12 członków Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosił Pan 

Stanisław Marzęda. 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. 

8) LGD-DWiLS/4/VII/3/MP/2012- „Piknik Rodzinny – „Pożegnanie Lata”, złożona przez 

Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne na Rzecz Rozwoju Wsi Nowy i Stary Antonin. 

 W głosowaniu wzięło udział 13 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. 

9) LGD-DWiLS/4/VII/4/MP/2012- „Informator - infomapa. Kozłówka”, złożona przez 

Stowarzyszenie INSTYTUT WSCHODNI.  

Oceniana operacja mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. 
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 W głosowaniu wzięło udział 13 członków Rady. Nikt nie został wyłączony z głosowania.  

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

za niezgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. 

10) LGD-DWiLS/4/VII/5/MP/2012- „Produkcja telewizyjna o obszarze LGD”, złożona przez 

Fundację  INSTYTUT WSCHODNI. 

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

 W głosowaniu wzięło udział 13 członków Rady. Nikt nie został wyłączony z głosowania.  

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

za niezgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. 

11) LGD-DWiLS/4/VII/6/MP/2012- „Poznaj etno- produkty i tradycje”, złożona przez 

Stowarzyszenie INSTYTUT WSCHODNI. 

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

W głosowaniu wzięło udział 13 członków Rady. Nikt nie został wyłączony z głosowania.  

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

za niezgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. 

12) LGD-DWiLS/4/VII/7/MP/2012- „Publikacja folderowa „Okolica nie tylko lasem pachnąca – 

idealne miejsce wypoczynku”, złożona przez Stowarzyszenie INSTYTUT WSCHODNI. 

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

W głosowaniu wzięło udział 13 członków Rady. Nikt nie został wyłączony z głosowania.  

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

za niezgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. 

13) LGD-DWiLS/4/VII/8/MP/2012-  „Subportal informacyjno-promocyjny „Wśród Liderów 

LGD”, złożona przez Stowarzyszenie INSTYTUT WSCHODNI. 

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

W głosowaniu wzięło udział 13 członków Rady. Nikt nie został wyłączony z głosowania.  

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

za niezgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. 

14) LGD-DWiLS/4/VII/9/MP/2012-  „Cykl publikacji informacyjno-promocyjnych o obszarze 

LGD w Magazynie „Panorama Lubelska”, złożona przez Fundację INSTYTUT WSCHODNI. 

Oceniana operacja mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. 
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W głosowaniu wzięło udział 13 członków Rady. Nikt nie został wyłączony z głosowania.  

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

za niezgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. 

15) LGD-DWiLS/4/VII/10/MP/2012-  „Ogólnopolski konkurs dla dziennikarzy na najciekawsze 

publikacje o obszarze LGD”, złożona przez Fundację INSTYTUT WSCHODNI. 

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

W głosowaniu wzięło udział 13 członków Rady. Nikt nie został wyłączony z głosowania.  

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

za niezgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. 

16) LGD-DWiLS/4/VII/11/MP/2012-  „Poznaj lokalne produkty kulinarne”, złożona przez 

Fundację INSTYTUT WSCHODNI. 

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

W głosowaniu wzięło udział 13 członków Rady. Nikt nie został wyłączony z głosowania.  

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

za niezgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. 

17) LGD-DWiLS/4/VII/12/MP/2012- „Festyn dożynkowy w Gminie Kamionka”, złożona przez 

Gminę Kamionka. 

 W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosili: Pan 

Stanisław Jedut oraz 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 18. Oceniona operacja mieści 

się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. 

18) LGD-DWiLS/4/VII/13/MP/2012- „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców 

Gminy Niedźwiada”, złożona przez Gminę Niedźwiada. 

 W głosowaniu wzięło udział 12 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 

11. Oceniona operacja mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. 
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19) LGD-DWiLS/4/VII/16/MP/2012- „Remont połączony z modernizacją budynku świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Pożarów”, złożona przez Stowarzyszenie inicjatyw Lokalnych 

Pożarów. 

 W głosowaniu wzięło udział 13 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 12. 

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

20) LGD-DWiLS/4/VII/17/MP/2012- „Doposażenie sali do prowadzenia integracyjnych 

spotkań lokalnego środowiska i kultywowania dziedzictwa naszego terenu”,  złożona 

przez Centrum Pomocy „Otoczmy troską życie” im. Karola Wojtyły. 

W głosowaniu wzięło udział 13 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 11. 

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

21) LGD-DWiLS/4/VII/18/MP/2012- „Montaż zestawu solarnego do podgrzewania wody 

w sali do prowadzenia integracyjnych spotkań lokalnego środowiska i kultywowania 

dziedzictwa naszego terenu”,  złożona przez Centrum Pomocy „Otoczmy troską życie” im. 

Karola Wojtyły. 

W głosowaniu wzięło udział 13 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 8. 

Oceniona operacja mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze, ale 

nie uzyskała wymaganej minimalnej liczby punktów. 

22) LGD-DWiLS/4/VII/19/MP/2012- „Biesiada Rodzinna w Lisowie”, złożona przez 

Stowarzyszenie Kobiet „ Być Aktywna”. 

W głosowaniu wzięło udział 13 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 
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kryteriów wyboru, średnia liczba uzyskanych przez operację punktów wyniosła 13. 

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

23) LGD-DWiLS/4/VII/20/MP/2012- „Zdrowa Wieś” – Edukacja dla zdrowia i bezpieczeństwa 

w gminach Firlej, Niedźwiada i Serniki”, złożona przez Stowarzyszenie „Tylko Ty”. 

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

W głosowaniu wzięło udział 13 członków Rady. Nikt nie został wyłączony z głosowania. 

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

za niezgodną z Lokalną Strategią Rozwoju.  

24) LGD-DWiLS/4/VII/21/MP/2012- „Przedsiębiorczość i organizacja usług opiekuńczych na 

terenie LGD”, złożona przez Stowarzyszenie „Tylko Ty”. 

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

W głosowaniu wzięło udział 13 członków Rady. Nikt nie został wyłączony z głosowania. 

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

za niezgodną z Lokalną Strategią Rozwoju.  

25) LGD-DWiLS/4/VII/22/MP/2012- „Zdrowa Wieś” – Edukacja dla zdrowia i bezpieczeństwa 

w gminach Lubartów, Kamionka, Kock i Ostrówek”, złożona przez Stowarzyszenie „Tylko 

Ty”. 

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

W głosowaniu wzięło udział 13 członków Rady. Nikt nie został wyłączony z głosowania. 

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

za niezgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. 

26) LGD-DWiLS/4/VII/23/MP/2012- „Wyposażenie ośrodka rekreacji i rehabilitacji konnej”, 

złożona przez Katarzynę Dorotę Świć. 

W głosowaniu wzięło udział 13 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 10. 

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

27) LGD-DWiLS/4/VII/24/MP/2012- „Budowa obiektu pełniącego funkcję zaplecza socjalno-

bytowego do prowadzonej działalności z zakresu konnej rekreacji ruchowej, hipoterapii 

w miejscowości Lisów”, złożona przez Katarzynę Dorotę Świć. 
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W głosowaniu wzięło udział 13 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 10. 

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

28) LGD-DWiLS/4/VII/25/MP/2012- „Piknik „Białe Wrony” – Lisów”, złożona przez 

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „PRO EDUCATIO”. 

W głosowaniu wzięło udział 13 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 8. 

Oceniona operacja mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze, ale 

nie uzyskała wymaganej minimalnej liczby punktów. 

29) LGD-DWiLS/4/VII/26/MP/2012- „Budowa placu zabaw w miejscowości Łucka, gm. 

Lubartów”, złożona przez Gminę Lubartów. 

W głosowaniu wzięło udział 12 członków Rady. Wniosek o wyłączenie złożył 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 

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

30) LGD-DWiLS/4/VII/27/MP/2012- „Budowa placu zabaw w miejscowości Mieczysławka, 

gm. Lubartów”, złożona przez Gminę Lubartów. 

W głosowaniu wzięło udział 12 członków Rady. Wniosek o wyłączenie złożył 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 

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

31) LGD-DWiLS/4/VII/28/MP/2012- „Budowa placu zabaw w miejscowości Nowodwór, gm. 

Lubartów”, złożona przez Gminę Lubartów. 

W głosowaniu wzięło udział 12 członków Rady. Wniosek o wyłączenie złożył 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 
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lokalnych kryteriów wyboru, średnia liczba uzyskanych przez operację punktów wyniosła 

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

32) LGD-DWiLS/4/VII/29/MP/2012- „Budowa placu zabaw w miejscowości Szczekarków, gm. 

Lubartów”, złożona przez Gminę Lubartów. 

W głosowaniu wzięło udział 12 członków Rady. Wniosek o wyłączenie złożył 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 

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

33) LGD-DWiLS/4/VII/30/MP/2012- „Nad zalewem" impreza rekreacyjno-sportowa 

w Pałecznicy”, złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pałecznica. 

W głosowaniu wzięło udział 13 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. 

34) LGD-DWiLS/4/VII/31/MP/2012- „Remont połączony z modernizacją i wyposażenie 

budynku świetlicy wiejskiej w Pałecznicy”, złożona przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 

Pałecznica. 

W głosowaniu wzięło udział 13 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 10. 

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

35) LGD-DWiLS/4/VII/32/MP/2012- „Dzień Lewarta”, złożona przez MKL NEFRYT Lubartów. 

W głosowaniu wzięło udział 13 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 12. 

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

36) LGD-DWiLS/4/VII/33/MP/2012- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół remizy 

OSP w Serocku”, złożona przez Ochotniczą Straż Pożarna w Serocku. 



10 
 

W głosowaniu wzięło udział 13 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 10. 

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

37) LGD-DWiLS/4/VII/34/MP/2012- „Wyposażenie części rekreacyjno-sportowej świetlicy 

wiejskiej w Lisowie, gm. Lubartów”, złożona przez Gminną Bibliotekę Publiczną 

w Lubartowie. 

W głosowaniu wzięło udział 12 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 12. Oceniona operacja mieści się w limicie środków dostępnych 

w niniejszym naborze. 

 

7. Po zakończeniu oceny wniosków, 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 13 członków Rady, brak wykluczonych 

z głosowania, wszystkie głosy były ważne. 

Uchwała nr VIII/118/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”        

z dnia 20.04.2012 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 VIII/119/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”        

z dnia 20.04.2012 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. 
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Uchwała nr VIII/120/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”        

z dnia 20.04.2012 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: „ Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” , została przyjęta jednogłośnie. 

Uchwała nr VIII/121/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”        

z dnia 20.04.2012 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. 

 

9. Po zakończeniu głosowania Przewodniczący poinformował o zwołaniu na dzień 

14.05.2012 r. drugiego posiedzenia Rady, na którym podjęte zostaną uchwały w sprawie  

wybrania/niewybrania operacji do dofinansowania. 

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

wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie Rady. 

 

 

 

 

        Protokołowała                                                                                                            Przewodniczył 

  

       Małgorzata Mazur                                                                                                      Stanisław Jedut 
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