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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY 

 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”  

W DNIU 04.10.2012 R. 

 

 

 

1. Dnia 04 października 2012 r. roku, o godz. 10:00 rozpoczęło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy 

Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” poświęcone podjęciu uchwał w sprawie wybrania / 

niewybrania operacji do dofinansowania złożonych do biura LGD w ramach VIII naboru 

wniosków, który miał miejsce w dniach od 06.08.2012 r. do 03.09.2012 r. W spotkaniu wzięło 

udział 13 członków Rady- według załączonej listy obecności oraz Pan Leszek Zieliński i Renata 

Rola  pracownicy biura LGD. 

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 została Pani Renata Rola. 

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

Komisji Skrutacyjnej, na których wybrano: Pana Andrzeja Bojana, Pana Sławomira Cieszko i Pana 

Krzysztofa Karczmarza. 

4. Członkowie Rady LGD podpisali i złożyli Deklaracje Bezstronności. 

5. Następnie głos zabrał Dyrektor Biura LGD, Pan Leszek Zieliński, który poinformował zebranych, iż 

w wyniku zakończenia procedury odwoławczej, do biura LGD nie wpłynęło w wyznaczonym 

terminie żadne odwołanie od decyzji członków Rady podjętej na ostatnim posiedzeniu. Wobec 

tego członkowie Rady przystąpili kolejno do głosowania nad przyjęciem uchwał w sprawie 

wybrania/niewybrania operacji do dofinansowania. Przedmiotem głosowania były operacje 

złożone w wymaganym terminie w następującej kolejności: 

1) LGD-DWiLS/4/VIII/1/OiRW/2011 – „ Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Syrach z 

przeznaczeniem na Wiejski Dom Kultury w Syrach”, złożona przez Gminę Niedźwiada. Operacja 

uznana na ostatnim posiedzeniu Rady za zgodną z LSR, uzyskała 8 punktów w ocenie według 

lokalnych kryteriów, mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. 

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

głosowania. W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosił Pan 
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Sławomir Wierzchoń i Stanisław Jedut.  Wszyskie głosy były ważne. Uchwała nr XI/170/12 Rady 

Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 04.10.2012 roku, w sprawie 

wybrania operacji , pt.: „ Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Syrach z przeznaczeniem na 

Wiejski dom Kultury w Syrach” 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. 

2) LGD-DWiLS/4/VIII/2/OiRW/2012- „Remont świetlicy wiejskiej w Chlewiskach, gm. Lubartów”, 

złożona przez Gminę  Lubartów. 

Operacja uznana na ostatnim posiedzeniu Rady za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju średnia 

liczba uzyskanych przez operację punktów wyniosła 8. Oceniona operacja mieści się w limicie 

środków dostępnych w niniejszym naborze. 

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

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

Krzysztof Kopyść.  Wszystkie głosy były ważne. Uchwała nr XI/171/12 Rady Lokalnej Grupy 

Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 04.10.2012 roku, w sprawie wybrania 

operacji , pt.: „Remont świetlicy wiejskiej w Chlewiskach, gm. Lubartów”,  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/VIII/3/OiRW/2011- „Remont świetlicy wiejskiej w Brzezinach, gm. Lubartów”, 

złożona przez gminę Lubartów. 

 Operacja uznana na ostatnim posiedzeniu Rady za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju, średnia 

liczba uzyskanych przez operację punktów wyniosła 9. Oceniona operacja mieści się w limicie 

środków dostępnych w niniejszym naborze. Po odczytaniu projektu uchwały  dotyczącej wyboru 

operacji, członkowie Rady przystąpili do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 12 członków 

Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosił: Pan Krzysztof Kopyść.  Wszystkie głosy były ważne. Uchwała 

nr XI/172/12 Rady Lokalnej Grupy Działania  

„ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 04.10.2012 roku, w sprawie wybrania operacji, pt.: 

„Remont świetlicy wiejskiej w Brzezinach, gm. Lubartów”,  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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4) LGD-DWiLS/4/VIII/4/OiRW/2011- „Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy naturalnej 

bieżnią okólną w Łucce - Kolonii”, złożona przez Gminę Lubartów. 

Operacja uznana na ostatnim posiedzeniu Rady za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju, średnia 

liczba uzyskanych przez operację punktów wyniosła 8. Oceniona operacja mieści się w limicie 

środków dostępnych w niniejszym naborze. Po odczytaniu projektu uchwały  dotyczącej wyboru 

operacji, członkowie Rady przystąpili do głosowania. W głosowaniu wzięło udział 12 członków 

Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosił: Pan Krzysztof Kopyść.  Wszystkie głosy były ważne. Uchwała 

nr XI/173/12 Rady Lokalnej Grupy Działania  

„ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 04.10.2012 roku, w sprawie wybrania operacji, pt.: 

„Budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy naturalnej z bieżnią okólna w Łucce - 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. 

 

5) LGD-DWiLS/4/VIII/1/TiRM/2012- „Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa na 

lokalnym rynku poprzez dokończenie budowy budynku stolarnii”, złożona przez Pana Leszka 

Malika. 

Operacja uznana na ostatnim posiedzeniu Rady za zgodną z zakresem tematycznym oraz za 

zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju, średnia liczba uzyskanych przez operację punktów wyniosła 

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

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

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

głosowania. Wszystkie głosy były ważne. Uchwała nr XI/174/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ 

Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 04.10.2012 roku, w sprawie wybrania operacji , pt.: 

„Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa na lokalnym rynku poprzez 

dokończenie budowy budynku stolarnii”, 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. 

6) LGD-DWiLS/4/VIII/1/MP/2012- „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Berejów”, złożona przez Gminę Niedźwiada. 

 Operacja uznana na ostatnim posiedzeniu Rady za nie zgodną z zakresem tematycznym. Decyzją 

członków Rady operacja nie została wybrana do dofinansowania. 
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Po odczytaniu projektu uchwały  dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady przystąpili do 

głosowania. W głosowaniu wzięło udział 11 członków Rady. Wniosek o wyłączenie z głosowania 

zgłosili: Pan Andrzej Bojan i Pan Janusz Marzęda.  Wszystkie głosy były ważne. Uchwała nr 

XI/175/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 04.10.2012 

roku, w sprawie nie wybrania operacji , pt.: „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Berejów”, 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/VIII/2/MP/2012 - „Wydanie mapy informacyjno – promocyjnej Gminy Lubartów”, 

złożona przez Gminę Lubartów.  

Operacja uznana na ostatnim posiedzeniu Rady za zgodną z zakresem tematycznym oraz za 

zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju, średnia liczba uzyskanych przez operację punktów wyniosła 

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

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

głosowania. W głosowaniu wzięło udział 12 członków Rady. Wniosek o wyłączenie z głosowania 

zgłosił: Pan Krzysztof Kopyść. Wszystkie głosy były ważne. Uchwała nr XI/176/12 Rady Lokalnej 

Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 04.10.2012 roku, w sprawie wybrania 

operacji , pt.: „Wydanie mapy informacyjno – promocyjnej 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, została przyjęta 

jednogłośnie. 

 

6. Po podjęciu uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji  do dofinansowania, 

przewodniczący ogłosił 15- minutową przerwę, po której przedstawione zostały listy operacji 

wybranych i niewybranych do dofinansowania.  

7. Przewodniczący posiedzenia odczytał projekty uchwał w sprawie przyjęcia list operacji 

wybranych i niewybranych do dofinansowania. 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 XI/177/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”        z dnia 

04.10.2012 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych 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. 
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Uchwała nr XI/178/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”        z dnia 

04.10.2012 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych 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 XI/179/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”        z dnia 

04.10.2012 r. w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych 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. 

 

8. Wobec braku wolnych głosów, wniosków i zapytań, Przewodniczący podziękował wszystkim za 

przybycie i zamknął posiedzenie Rady. 

 

 

Protokołował                                                                                                           Przewodniczył 

 

                                                                                                          Krzysztof Kopyść 


