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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY 

 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”  

W DNIU 22.08.2013 R. 

 

 

 

 W dniu 22 sierpnia 2013 r. roku, o godz. 9:00 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 XI naboru wniosków, który miał miejsce w dniach od 01.07.2013 r. do         

19.07.2013 r. W spotkaniu wzięło udział 14 członków Rady-według załączonej listy obecności 

oraz Leszek Zieliński  pracownik biura LGD. 

 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Krzysztof Kopyść Przewodniczący Rady LGD. Przywitał 

on przybyłych  na posiedzenie. Następnie stwierdził prawomocność posiedzenia, ustalając 

quorum na podstawie dołączonej do protokołu listy obecności. Całość posiedzenia 

protokołował Leszek Zieliński, pracownik biura LGD. Kolejnym punktem posiedzenia było 

odczytanie przez przewodniczącego  porządku obrad , nad którym odbyło się głosowanie, w 

wyniku którego porządek posiedzenia został  przyjęty jednogłośnie.  

 W dalszej części przystąpiono do wyznaczenia sekretarzy posiedzenia, wchodzących 

w skład Komisji Skrutacyjnej, na których wybrano: Pana Stanisława Jeduta, Pana Sławomira 

Cieszkę i Pana Sławomira Wierzchonia. 

 Następnie Przewodniczący Rady poprosił członków Rady LGD o podpisanie i złożenie 

do sekretarzy deklaracji bezstronności, informując jednocześnie, że każdy członek Rady 

powinien wyłączyć się z oceny operacji co do której może zachodzić podejrzenie o jego brak 

bezstronności przy wyborze. 

 W dalszej kolejności przewodniczący Rady poprosił dyrektora biura LGD o 

przedstawienie Radzie wyników procedury odwoławczej. Dyrektor biura LGD Leszek Zieliński, 

poinformował członków Rady, że w wyniku procedury odwoławczej wpłynęło dwa  

odwołanie od oceny Rady dokonanej na  XVI posiedzeniu w dniu 06.08.2013 roku. Odwołania 

od decyzji Rady dotyczyły następujących operacji: 
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- LGD-DWiLS/4/XI/11/MP/2013 – „Budowa domku agroturystycznego w miejscowości Lisów 

gm. Lubartów”, złożonego przez Świć Katarzyna Dorota. Na ostatnim posiedzeniu Rady 

operacja została uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju, uzyskał również minimalną 

wymaganą liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów oceny nie mieściła się 

natomiast w limicie dostępnych w XI naborze środków. 

- LGD-DWiLS/4/XI/12/MP/2013 – „Budowa pola namiotowego w gospodarstwie 

agroturystycznym”, złożonego przez Świć Katarzyna Dorota. Na ostatnim posiedzeniu Rady 

operacja została uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju, uzyskał również minimalną 

wymaganą liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów oceny nie mieściła się 

natomiast w limicie dostępnych w XI naborze środków. 

Po zapoznaniu się z treścią odwołań wnioskodawcy od podjętych przez Radę decyzji na XVI 

posiedzeniu w dniu 06.08.2013 roku, członkowie Rady przystąpili do ponownej oceny w/w 

operacji pod względem zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami oceny: 

- operacja LGD-DWiLS/4/XI/11/MP/2013 – „Budowa domku agroturystycznego w 

miejscowości Lisów gm. Lubartów”, złożonego przez Świć Katarzyna Dorota. 

W głosowaniu wzięło udział 14 członków Rady. Nikt nie zgłosił wniosku o wyłączenie z oceny. 

W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu 

oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, średnia liczba uzyskanych przez operację 

punktów wyniosła 14. Oceniana powtórnie operacja nie mieści się w limicie dostępnych w   

XI naborze środków. 

- operacja LGD-DWiLS/4/XI/12/MP/2013 – „Budowa pola namiotowego w gospodarstwie 

agroturystycznym”, złożonego przez Świć Katarzyna Dorota. 

W głosowaniu wzięło udział 14 członków Rady. Nikt nie zgłosił wniosku o wyłączenie z oceny. 

W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie uznali operację za zgodną z LSR. Po dokonaniu 

oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru, średnia liczba uzyskanych przez operację 

punktów wyniosła 13. Oceniana powtórnie operacja nie mieści się w limicie dostępnych w   

XI naborze środków. 

 W dalszej części posiedzenia przystąpiono kolejno do głosowania nad przyjęciem 

uchwał w sprawie wybrania/niewybrania operacji do dofinansowania. Przedmiotem 

głosowania były następujące operacje. 
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1. LGD-DWiLS/4/XI/1/TiRM/2013 – „Dostosowanie budynku starej remizy do 

prowadzenia działalności agroturystycznej”, złożony przez Broda Irena Bożena. Operacja 

uznana na ostatnim posiedzeniu Rady za zgodną z LSR i uzyskała 9 punktów  w trakcie oceny 

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

Po odczytaniu przez przewodniczącego Rady projektu uchwały dotyczącej wyboru operacji, 

członkowie Rady przystąpili do głosowania.  W głosowaniu udział wzięło 14 członków Rady 

Żaden z członków Rady nie zgłosił wniosku o wyłączenie. Wszystkie oddane głosy były ważne.  

Jednogłośnie podjęto uchwałę  nr 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. 

2. LGD-DWiLS/4/XI/1/MP/2013 – „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli 

Skromowskiej”, złożony przez Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej. 

Operacja uznana na ostatnim posiedzeniu Rady za zgodną z LSR i uzyskała 18 punktów  w 

trakcie oceny według lokalnych kryteriów, mieści się w limicie środków dostępnych w 

niniejszym naborze. Po odczytaniu przez przewodniczącego Rady projektu uchwały 

dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady przystąpili do głosowania.  W głosowaniu 

udział wzięło 14 członków Rady. Żaden z członków Rady nie zgłosił wniosku o wyłączenie. 

Wszystkie oddane głosy były ważne.  Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 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. 

3. LGD-DWiLS/4/XI/2/MP/2013 – „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pożarowie”, 

złożony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Pożarów. Operacja uznana na ostatnim 

posiedzeniu Rady za zgodną z LSR i uzyskała 11 punktów  w trakcie oceny według lokalnych 

kryteriów,  nie mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. Po odczytaniu 

przez przewodniczącego Rady projektu uchwały dotyczącej wyboru operacji, członkowie 
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Rady przystąpili do głosowania.  W głosowaniu udział wzięło 14 członków Rady. Żaden z 

członków Rady nie zgłosił wniosku o wyłączenie. Wszystkie oddane głosy były ważne.  

Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 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. 

4. LGD-DWiLS/4/XI/3/MP/2013 – „Wyposażenie w sprzęt nagłaśniający Domu Kultury w 

Kocku”, złożony przez Dom Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej. Operacja 

uznana na ostatnim posiedzeniu Rady za zgodną z LSR i uzyskała 15 punktów  w trakcie 

oceny według lokalnych kryteriów, mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym 

naborze. Po odczytaniu przez przewodniczącego Rady projektu uchwały dotyczącej wyboru 

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

członków Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosił Pan Tomasz Futera i Pani Anna Cybul-

Sobolewska. Wszystkie oddane głosy były ważne.  Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 

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. 

5. LGD-DWiLS/4/XI/4/MP/2013 – „Gminne święto plonów w Sernikach”, złożony przez 

Gminę Serniki. Operacja uznana na ostatnim posiedzeniu Rady za zgodną z LSR i uzyskała 20 

punktów  w trakcie oceny według lokalnych kryteriów, mieści się w limicie środków 

dostępnych w niniejszym naborze. Po odczytaniu przez przewodniczącego Rady projektu 

uchwały dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady przystąpili do głosowania.  W 

głosowaniu udział wzięło 13 członków Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosił Pan Stanisław 

Marzęda. Wszystkie oddane głosy były ważne.  Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 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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6. LGD-DWiLS/4/XI/5/MP/2013 – „Wyposażenie części rekreacyjno-sportowej świetlicy 

wiejskiej w Woli Lisowskiej, gm. Lubartów”, złożony przez Gmina Lubartów. Operacja uznana 

na ostatnim posiedzeniu Rady za zgodną z LSR i uzyskała 16 punktów  w trakcie oceny 

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

Po odczytaniu przez przewodniczącego Rady projektu uchwały dotyczącej wyboru operacji, 

członkowie Rady przystąpili do głosowania.  W głosowaniu udział wzięło 13 członków Rady.  

Wniosek o wyłączenie zgłosił Pan Krzysztof Kopyść.  Wszystkie oddane głosy były ważne.  

Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 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. 

7. LGD-DWiLS/4/XI/6/MP/2013 – „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Tarkawica”, złożony przez Gminę Ostrówek. Operacja uznana na ostatnim posiedzeniu Rady 

za zgodną z LSR i uzyskała 16 punktów  w trakcie oceny według lokalnych kryteriów, mieści 

się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. Po odczytaniu przez 

przewodniczącego Rady projektu uchwały dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady 

przystąpili do głosowania.  W głosowaniu udział wzięło 13 członków Rady. Wniosek o 

wyłączenie zgłosił Pan Krzysztof Karczmarz. Wszystkie oddane głosy były ważne.  

Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 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. 

8. LGD-DWiLS/4/XI/7/MP/2013 – „Zakup wyposażenia do wypożyczalni sprzętu 

sportowo-rekreacyjnego w Firleju”, złożony przez Ubezpieczenia Jerzy Maleszyk. Operacja 

uznana na ostatnim posiedzeniu Rady za zgodną z LSR i uzyskała 13 punktów  w trakcie 

oceny według lokalnych kryteriów, nie mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym 

naborze. Po odczytaniu przez przewodniczącego Rady projektu uchwały dotyczącej wyboru 

operacji, członkowie Rady przystąpili do głosowania.  W głosowaniu udział wzięło 14 
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członków Rady. Nikt nie zgłosił wniosku o wyłączenie z głosowania. Wszystkie oddane głosy 

były ważne.  Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 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. 

9. LGD-DWiLS/4/XI/8/MP/2013 – „Budowa i wyposażenie placu zabaw w Kierzkówce”, 

złożony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Kierzkówki „Działajmy Razem” . 

Operacja uznana na ostatnim posiedzeniu Rady za zgodną z LSR i uzyskała 14 punktów  w 

trakcie oceny według lokalnych kryteriów,  nie mieści się w limicie środków dostępnych w 

niniejszym naborze. Po odczytaniu przez przewodniczącego Rady projektu uchwały 

dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady przystąpili do głosowania.  W głosowaniu 

udział wzięło 14 członków Rady. Nikt nie zgłosił wniosku o wyłączenie z głosowania. 

Wszystkie oddane głosy były ważne.  Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 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.  

10. LGD-DWiLS/4/XI/9/MP/2013 – „Kampania promocyjna Gminy Niedźwiada”, złożony 

przez Gminę Niedźwiada. Operacja uznana na ostatnim posiedzeniu Rady za zgodną z LSR i 

uzyskała 17 punktów  w trakcie oceny według lokalnych kryteriów, mieści się w limicie 

środków dostępnych w niniejszym naborze. Po odczytaniu przez przewodniczącego Rady 

projektu uchwały dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady przystąpili do głosowania.  W 

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

Marzęda i Pan Andrzej Bojan. Wszystkie oddane głosy były ważne.  Jednogłośnie podjęto 

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

działania Małe projekty. 

11.  LGD-DWiLS/4/XI/10/MP/2013 – „Wiata rolnicza”, złożony przez Świć Katarzyna Dorota. 

Operacja uznana na ostatnim posiedzeniu Rady za nie zgodną z LSR, nie podlegała  ocenie 

według lokalnych kryteriów. Po odczytaniu przez przewodniczącego Rady projektu uchwały 

dotyczącej wyboru operacji, członkowie Rady przystąpili do głosowania.  W głosowaniu 

udział wzięło 14 członków Rady. Żaden z członków Rady nie zgłosił wniosku o wyłączenie.  

Wszystkie oddane głosy były ważne.  Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 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. 

12. LGD-DWiLS/4/XI/11/MP/2013 – „Budowa domku agroturystycznego w miejscowości 

Lisów gm.Lubartów”, złożony przez Świć Katarzyna Dorota. Operacja uznana na ostatnim 

posiedzeniu Rady za zgodną z LSR i uzyskała 14 punktów  w trakcie oceny według lokalnych 

kryteriów, nie mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. Po odczytaniu 

przez przewodniczącego Rady projektu uchwały dotyczącej wyboru operacji, członkowie 

Rady przystąpili do głosowania.  W głosowaniu udział wzięło 14 członków Rady. Żaden z 

członków Rady nie zgłosił wniosku o wyłączenie. Wszystkie oddane głosy były ważne.  

Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 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. 

13. LGD-DWiLS/4/XI/12/MP/2013 – „Budowa pola namiotowego w gospodarstwie 

agroturystycznym”, złożony przez Świć Katarzyna Dorota. Operacja uznana na ostatnim 

posiedzeniu Rady za zgodną z LSR i uzyskała 13 punktów  w trakcie oceny według lokalnych 

kryteriów, nie mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. Po odczytaniu 

przez przewodniczącego Rady projektu uchwały dotyczącej wyboru operacji, członkowie 

Rady przystąpili do głosowania.  W głosowaniu udział wzięło 14 członków Rady. Żaden z 

członków Rady nie zgłosił wniosku o wyłączenie. Wszystkie oddane głosy były ważne.  
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Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 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. 

14. LGD-DWiLS/4/XI/1/OiRW/2013 – „Adaptacja i rozbudowa budynku OSP w 

Białobrzegach”, złożony przez Ochotniczą Straż Pożarną w Białobrzegach. Operacja uznana 

na ostatnim posiedzeniu Rady za zgodną z LSR i uzyskała 6 punktów  w trakcie oceny według 

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

odczytaniu przez przewodniczącego Rady projektu uchwały dotyczącej wyboru operacji, 

członkowie Rady przystąpili do głosowania.  W głosowaniu udział wzięło 13 członków Rady. 

Wniosek o wyłączenie zgłosił Pan Tomasz Futera. Wszystkie oddane głosy były ważne.  

Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 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. 

15.  LGD-DWiLS/4/XI/2/OiRW/2013 – „Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Brzeźnica Bychawska Kolonia”, złożony przez Gminę Niedźwiada. Operacja 

uznana na ostatnim posiedzeniu Rady za zgodną z LSR i uzyskała 8 punktów  w trakcie oceny 

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

Po odczytaniu przez przewodniczącego Rady projektu uchwały dotyczącej wyboru operacji, 

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

Wniosek o wyłączenie zgłosił Pan Janusz Marzęda i Pan Andrzej Bojan. Wszystkie oddane 

głosy były ważne.  Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 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. 
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16. LGD-DWiLS/4/XI/3/OiRW/2013 – „Wykonanie remontu Gminnego Ośrodka Kultury w 

Kamionce”, złożony przez Gminny Ośrodek Kultury. Operacja uznana na ostatnim 

posiedzeniu Rady za zgodną z LSR i uzyskała 10 punktów  w trakcie oceny według lokalnych 

kryteriów, mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. Po odczytaniu 

przez przewodniczącego Rady projektu uchwały dotyczącej wyboru operacji, członkowie 

Rady przystąpili do głosowania.  W głosowaniu udział wzięło 13 członków Rady. Wniosek o 

wyłączenie zgłosił Pan Stanisław Jedut. Wszystkie oddane głosy były ważne.  Jednogłośnie 

podjęto uchwałę nr 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. 

 

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

przewodniczący Rady zarządził przerwę, podczas której komisja skrutacyjna sporządziła listy 

operacji wybranych i niewybranych do dofinansowania. 

 Po przerwie przewodniczący Rady przedstawił Radzie sporządzone przez komisję 

skrutacyjną listy. Następnie odczytał projekty uchwał w sprawie przyjęcia list operacji 

wybranych i niewybranych do dofinansowania. Wobec braku uwag członków Rady do treści 

uchwały, przystąpiono do głosowania nad jej przyjęciem.  

W głosowaniu wzięło udział 14 członków Rady. Brak osób wyłączonych z głosowania. 

Wszystkie głosy były ważne. 

Rada podjęła  następujące uchwały: 

-  uchwała nr 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”. 

- uchwała nr 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 
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strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działania: „Małe projekty”. 

 

- uchwała nr 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”. 

 

 

 

 Wobec braku wniosków i pytań członków Rady, przewodniczący posiedzenia zamknął    

XVII posiedzenie Rady LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”. 

 

 

 

 

 

Protokół sporządził:                                                                     Przewodniczący posiedzenia Rady 

 

 Leszek Zieliński                                                                                       Krzysztof Kopyść 

 

 

 

 

 


