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Sprawozdanie z działalności Rady  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

 „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

za rok 2013 

 

W 2013 r. Rada Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

liczyła 14 członków. W jej składzie zasiadali: 

1. Pan Krzysztof Kopyść – Przewodniczący Rady, 

2. Pan Stanisław Jedut – Wiceprzewodniczący Rady, 

3. Pani Grażyna Banachewicz, 

4. Pan Andrzej Bojan, 

5. Pan Sławomir Cieszko, 

6. Pani Anna Cybul – Sobolewska, 

7. Pan Tomasz Futera, 

8. Pan Janusz Marzęda, 

9. Pan Andrzej Kaczor, 

10. Pan Jerzy Kostrzewa, 

11. Pan Wiesław Niedziela, 

12. Pan Krzysztof Karczmarz, 

13. Pan Stanisław Marzęda, 

14. Pan Sławomir Wierzchoń. 

W roku 2013 Rada odbyła 7 posiedzeń, z czego na 6 posiedzeniach dokonała oceny                  

i wyboru/braku wyboru złożonych do biura LGD wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań 

Osi IV Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Jedno posiedzenie było 

poświecone przyjęciu sprawozdania Rady za rok 2012 (posiedzenie z dnia 25.03.2013). 
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Pierwsze posiedzenie Rady w 2013 roku zostało zwołane dnia 11.01.2013 r. Wzięło w nim 

udział 14 członków Rady. Jego celem była ocena wniosków, złożonych do biura LGD w ramach          

IX naboru, który odbywał sie w terminie od 27.11.2012 do 24.12.2012 r. i dotyczył działania: 

Odnowa i rozwój wsi. Limit dostępnych w tym naborze środków wyniósł 868 740,00 zł. 

Do biura wpłynęło 4 wnioski o przyznanie pomocy na działanie Odnowa i rozwój wsi na 

łączną kwotę całkowitą projektów – 1 071 290,15 zł. Wnioskodawcami byli: Gmina Serniki, Parafia 

Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju, Gmina Ostrówek, Gmina Niedźwiada.  

Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania złożonych projektów wyniosła 594 049,00 zł.  

Po dokonaniu oceny zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz ocenie według lokalnych 

kryteriów wszystkie wnioski złożone w ramach działania Odnowa i rozwój wsi znalazły się w limicie 

dostępnych środków na to działanie.  

W dniu 25.01.2013 odbyło się posiedzenie odwoławcze dotyczące IX naboru wniosków. 

Wzięło w nim udział 14 członków Rady.  W związku z nie wpłynięciem żadnego odwołania od decyzji 

Rady z dnia 11.01.2013 podjęto uchwały o wyborze operacji i skierowaniu do dofinansowania            

i dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 

Trzecie posiedzenie Rady miało miejsce 22.02.2013 r. Wzięło w nim udział 14 członków Rady. 

Na posiedzeniu dokonano oceny wniosków złożonych do biura Stowarzyszenia w ramach X naboru 

wniosków, który przeprowadzony został w terminie od 07.01.2013 do 06.02.2013 r. i dotyczył trzech 

działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

oraz Małe projekty. Limit dostępnych w tym naborze środków wyniósł 394 355,70 zł. 

Łącznie do biura wpłynęło 20 wniosków: 15 na działanie Małe projekty, 4 na działanie 

Odnowa i rozwój wsi, 1 na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, na działanie 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej nie wpłynął żaden wniosek. Łączna kwota 

całkowita złożonych projektów - 2 369 014,17 zł. Wśród wnioskodawców znalazło się: jeden 

przedsiębiorca, Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce, Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrówku, 

Gmina Kamionka, Gmina Lubartów, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Górka Lubartowska, 

Gmina Ostrówek, Gmina Niedźwiada, Centrum Pomocy im. Karola Wojtyły, Gminna Biblioteka 

Publiczna w Lubartowie, Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny  „Nefryt”.  

 Łączna wnioskowana kwota dofinansowania złożonych projektów wyniosła 1 074 993,38 zł.  
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Po dokonanej ocenie zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz ocenie według lokalnych 

kryteriów,  wszystkie wnioski złożone w naborze znalazły się w limicie dostępnych środków. 

W dniu 11.03.2013 odbyło się czwarte posiedzenie odwoławcze dotyczące X naboru 

wniosków. Wzięło w nim udział 14 członków Rady.  W związku z nie wpłynięciem żadnego 

odwołania od decyzji Rady z dnia 22.02.2013 r. podjęto uchwały o wyborze operacji i skierowaniu 

do dofinansowania  i dalszej oceny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Piąte posiedzenie Rady miało miejsce 06.08.2013 r. Wzięło w nim udział 14 członków Rady. 

Na posiedzeniu dokonano oceny wniosków złożonych do biura Stowarzyszenia w ramach XI naboru 

wniosków, który przeprowadzony został w terminie od 01.07.2013 do 19.07.2013 r. i dotyczył 

czterech działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej, Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi. Limit dostępnych w tym naborze środków 

wyniósł 635 169,43 zł. 

Łącznie do biura wpłynęło 16 wniosków: 12 na działanie Małe projekty, 3 na działanie 

Odnowa i rozwój wsi, 1 na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,  na działanie 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej nie wpłynął żaden wniosek. Łączna kwota 

całkowitą projektów – 1 385 378,09 zł. Wśród wnioskodawców znalazł się: trzech przedsiębiorców, 

OSP w Białobrzegach, Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce, Gmina Lubartów, Gmina Serniki, Gmina 

Niedźwiada, Gmina Ostrówek, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Kierzkówki, Dom Kultury 

w Kocku, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej .  

Łączna wnioskowana kwota dofinansowania złożonych projektów wyniosła 711 422,70 zł.  

Po dokonanej ocenie zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz ocenie według lokalnych 

kryteriów, Rada uznała jeden wniosek złożone przez Świć Katarzyna Dorota  za niezgodny                   

z Lokalną Strategią Rozwoju. Pięć wniosków znalazło się poza limitem dostępnych w naborze 

środków. Wnioski te zostały złożone przez następujące podmioty: Stowarzyszenie Inicjatyw 

Lokalnych z Pożarowa, Ubezpieczenia Jerzy Maleszyk, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji 

Kierzkówki, Katarzyna Dorota  Świć. 

W dniu 22.08.2013 odbyło się posiedzenie odwoławcze dotyczące XI naboru wniosków. 

Wzięło w nim udział 14 członków Rady.  W wyniku procedury odwoławczej wpłynęło dwa odwołania 

od decyzji Rady z dnia 06.08.2013 r. Oba odwołania dotyczyły wniosków jednego wnioskodawcy 
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Katarzyna Dorota Świć. Rada po zapoznaniu się z odwołaniami, dokonała ponownej oceny 

wniosków. Następnie Rada podjęła uchwały o wyborze operacji i skierowaniu do dofinansowania i 

dalszej oceny odpowiednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz do Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Do dofinansowania i dalszej oceny, zostało skierowanych 10 wniosków ( 6 z działania Małe 

projekty, 3 z działania Odnowa i rozwój wsi i 1 z działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ) 

odpowiednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz do Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

 

 

W 2013 r. Rada Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” podjęła             

48 uchwał: 

1. Uchwała nr XII/180/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”        

z dnia 11.01.2013 r. w sprawie przyjęcia listy operacji objętych wnioskami za złożone w 

terminie i miejscu wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie 

pomocy w dniach 27.11.2012, którego termin upłynął w dniu 24.12.2012. 

2. Uchwała nr XII/181/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”      

z dnia 11.01.2013 roku 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”. 

3. Uchwała XIII/182/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”         

z dnia 25.01.2013 roku w sprawie wybrania operacji , pt.: „Remont elewacji zewnętrznej 

dzwonnicy oraz ogrodzenia kościoła parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju” 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”.  

4. Uchwała XIII/183/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”         

z dnia 25.01.2013 roku w sprawie wybrania operacji , pt.: „Zagospodarowanie centrum wsi 

Serniki” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie lokalnych strategii 



Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania 

„Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

w dniu 14.03.2014 r. 

5 

 

rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania „Odnowa i rozwój wsi”. 

5. Uchwała XIII/184/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”         

z dnia 25.01.2013 roku w sprawie wybrania operacji , pt.: „Remont budynku 

wielofunkcyjnego wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem jego otoczenia w 

miejscowości Leszkowice” 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”. 

6. Uchwała XIII/185/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”          

z dnia 25.01.2013 roku w sprawie 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 „Odnowa i rozwój wsi”. 

7. Uchwała XIII/186/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”           

z dnia 25. 01. 2013 roku 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”. 

8. Uchwała XIV /187/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”         

z dnia 22.02.2013 roku w sprawie uznania operacji objętych wnioskami za złożone w 

terminie i miejscu wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie 

pomocy z dnia 07.01.2013, którego termin upłynął w dniu 06.02.2013. 

9. Uchwała XIV/188/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”          

z dnia 22.02.2013 roku 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”. 

10. UCHWAŁA XV/189/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”       

z dnia 11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Remont połączony z modernizacją 

świetlicy wiejskiej w Ciemnie” do finansowania w ramach działania 4.1/413- Wdrażanie 
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lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania 

pomocy w ramach działania „Małe projekty”. 

11. Uchwała XV/190/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”          

z dnia 11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Budowa placu zabaw w 

miejscowości Górka Lubartowska gm. Niedźwiada” 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”. 

12. Uchwała XV/191/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”            

z dnia 11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Rowerem bezpiecznie po Gminie 

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”. 

13. Uchwała XV/192/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”          

z dnia 11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Święto plonów w Gminie 

Ostrówek 2013” 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”. 

14. Uchwała XV/193/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”          

z dnia 11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Opracowanie i wydanie 

monografii 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”. 

15. Uchwała XV/194/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”          

z dnia 11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Zagospodarowanie terenu przy 

budynku Centrum Pomocy i wyposażenie go w sprzęt sportowo-rehabilitacyjny” 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”. 

16. Uchwała XV/195/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”           

z dnia 11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Lato z Górką Lubartowską” 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”. 

17. Uchwała XV/196/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”          

z dnia 11.03.2013 roku  w sprawie wybrania operacji, pt.: „Piknik integracyjny w Kamionce 

połączony z promocją lokalnych walorów” 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”. 

18. Uchwała XV/197/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”          

z dnia 11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Wydanie płyty kapeli ludowej „To 

o owo” oraz materiałów promujących Gminę Kamionka i obszar LSR” 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”. 

19. Uchwała XV/198/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”          

z dnia 11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Zeszyty historyczno - kulturowe 

gminy” 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”. 

20. Uchwała XV/199/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”           

z dnia 11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Kampania informacyjno-

promocyjna Gminy Niedźwiada” 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”. 

21. Uchwała XV/200/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”          

z dnia 11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Wsparcie działalności 

młodzieżowego zespołu ludowego „Mała Rokiczanka”” 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”. 

22. Uchwała XV/201/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”          

z dnia 11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Wydanie płyty młodzieżowego 
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zespołu ludowego „Mała Rokiczanka”” 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”. 

23. Uchwała XV/202/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”          

z dnia 11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Promocja Gminy Lubartów 

poprzez wydanie albumu pn. „Ocalić od zapomnienia”” 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”. 

24. Uchwała XV/203/12 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”           

z dnia 11.03.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Święto Lewarta” 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”. 

25. Uchwała XV/204/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”           

z dnia 11.03.2013 roku w sprawie przyjęcia listy operacji ocenionych, 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”. 

26. Uchwała XVI /205/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”         

z dnia 06.08.2013 roku w sprawie uznania operacji objętych wnioskami za złożone w 

terminie i miejscu wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie 

pomocy z dnia 01.07.2013, którego termin upłynął w dniu 19.07.2013. 

27. Uchwała XVI/206/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”          

z dnia 06.08.2013 roku w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji o przyznanie pomocy w 

ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które  

dpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”. 

28. Uchwała XVI/207/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”          

z dnia 06.08.2013 roku 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”. 
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29. Uchwała XVI/208/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”           

z dnia 06.08.2013 roku 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”. 

30. Uchwała XVII/209/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”       

z dnia 22.08.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Dostosowanie budynku starej 

remizy do prowadzenia działalności agroturystycznej” 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”. 

31. Uchwała XVII/210/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”       

z dnia 22.08.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w 

Woli Skromowskiej” 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”. 

32. Uchwała XVII/211/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”       

z dnia 22.08.2013 roku w sprawie nie wybrania operacji, pt.: „Wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w Pożarowie” 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”. 

33. Uchwała XVII/212/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”       

z dnia 22.08.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Wyposażenie w sprzęt 

nagłaśniający Domu Kultury w Kocku” 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”. 

34. Uchwała XVII/213/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”       

z dnia 22.08.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Gminne święto plonów w 

Sernikach” 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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35. Uchwała XVII/214/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”       

z dnia 22.08.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Wyposażenie części rekreacyjno-

sportowej świetlicy wiejskiej w Woli Lisowskiej 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 „Małe projekty”. 

36. Uchwała XVII/215/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”       

z dnia 22.08.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Tarkawica ” 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”. 

37. Uchwała XVII/216/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”       

z dnia 22.08.2013 roku w sprawie nie wybrania operacji, pt.: „Zakup wyposażenia do 

wypożyczalni sprzętu sportowo-rekreacyjnego w Firleju” 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”. 

38. Uchwała XVII/217/13 Rady Lokalnej Grupy Działania„ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”        

z dnia 22.08.2013 roku w sprawie nie wybrania operacji, pt.: „Budowa i wyposażenie placu 

zabaw w Kierzkówce” 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”. 

39. Uchwała XVII/218/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”       

z dnia 22.08.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Kampania promocyjna Gminy 

Niedźwiada” 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”. 

40. Uchwała XVII/219/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”       

z dnia 22.08.2013 roku w sprawie nie wybrania operacji, pt.: „Wiata rolnicza” 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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41. Uchwała XVII/220/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”       

z dnia 22.08.2013 roku w sprawie nie wybrania operacji, pt.: „Budowa domku 

agroturystycznego w miejscowości Lisów 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 „Małe projekty”. 

42. Uchwała XVII/221/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”       

z dnia 22.08.2013 roku w sprawie nie wybrania operacji, pt.: „Budowa pola namiotowego w 

gospodarstwie agroturystycznym” 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”. 

43. Uchwała XVII/222/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”       

z dnia 22.08.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Adaptacja i rozbudowa budynku 

OSP w Białobrzegach” 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”. 

44. Uchwała XVII/223/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”       

z dnia 22.08.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Remont połączony z modernizacją 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzeźnica Bychawska Kolonia” 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”. 

45. Uchwała XVII/224/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”       

z dnia 22.08.2013 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Wykonanie remontu Gminnego 

Ośrodka Kultury w Kamionce” 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”. 

46. Uchwała XVII/225/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”        

z dnia 22.08.2013 roku 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”. 
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47. Uchwała XVII/226/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”        

z dnia 22.08.2013 roku w sprawie przyjęcia listy operacji ocenionych, 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”. 

48. Uchwała XVII/227/13 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”        

z dnia 22.08.2013 roku 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”. 

 

 

 

 

          Przewodniczący Rady  

             Krzysztof Kopyść 

 

 

 


