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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY 

 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA  

„ DOLIN Ą WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”  

W DNIU 28.04.2014 R. 

 

 

 

 W dniu 28 kwietnia 2014 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 XII naboru wniosków, który miał miejsce w dniach od 03.03.2014 r. do         

28.03.2014 r. W spotkaniu wzięło udział 13 członków Rady - według załączonej listy 

obecności oraz Leszek Zieliński dyrektor 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 Sławomira Cieszkę, Pana Tomasza 

Futerę i Pana Janusza Marzędę. 

 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. 

 Następnie 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 nie wpłynęło żadne odwołanie od 

decyzji Rady z dnia 14.04.2014 roku. 

 W związku z tym 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/XII/1/MP/2014 – „Dożynki gminne w miejscowości Leszkowice 2014 

rok”, złożony przez Gminę Ostrówek. 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. Żaden z członków Rady nie 

zgłosił wniosku o wyłączenie. Wszystkie oddane głosy były ważne.  Jednogłośnie podjęto 

uchwałę nr XIX/231/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z 

dnia 28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Dożynki Gminne w miejscowości 

Leszkowice 2014 rok” 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. 

2. LGD-DWiLS/4/XII/2/MP/2014 – „Wakacje z tajemnicą”, złożony przez Fundację 

Animacji Lokalnej Fraktal. 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 13 członków Rady. Żaden z członków Rady nie zgłosił wniosku o 

wyłączenie. Wszystkie oddane głosy były ważne.  Jednogłośnie podjęto uchwałę                         

nr XIX/232/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

28.04.2014 roku w sprawie nie wybrania operacji, pt.: „Wakacje z tajemnicą” 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/XII/3/MP/2014 – „Budowa placu zabaw w Majdanie Kozłowieckim, gm. 

Lubartów”, złożony przez Gminę Lubartów. 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 Krzysztof Kopyść. Wszystkie oddane głosy były ważne.  Jednogłośnie 

podjęto uchwałę nr XIX/233/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Budowa placu zabaw w 

Majdanie Kozłowieckim, 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. 
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4. LGD-DWiLS/4/XII/4/MP/2014 – „Zakup osprzętu do siłowni”, złożony przez Dom 

Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej. Operacja uznana na ostatnim 

posiedzeniu Rady za zgodną z LSR i uzyskała 26 punktów  w trakcie oceny według 

lokalnych kryteriów, mieści się w limicie 120% 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. Wszystkie oddane głosy były ważne.  

Jednogłośnie podjęto uchwałę nr XIX/234/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną 

Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Zakup 

osprzętu do siłowni” 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/XII/5/MP/2014 – „Wakacyjny Festyn-Letbie spotkanie z muzyką i 

tradycją w Kamionce”, złożony przez Gminę Kamionka. Operacja uznana na ostatnim 

posiedzeniu Rady za zgodną z LSR i uzyskała 19 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 Stanisław Jedut.  Wszystkie oddane głosy były ważne.  

Jednogłośnie podjęto uchwałę nr XIX/235/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną 

Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: 

„Wakacyjny Festyn-Letnie spotkanie z muzyką i tradycją 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 Małe projekty. 

6. LGD-DWiLS/4/XII/6/MP/2014 – „Wyposażenie Izby Regionalnej”, złożony przez 

Gminę Ostrówek. Operacja uznana na ostatnim posiedzeniu Rady za zgodną z LSR               

i uzyskała 19 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. Nikt nie zgłosił wniosku o wyłączenie            

z głosowania. Wszystkie oddane głosy były ważne.  Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 

XIX/236/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Wyposażenie Izby Regionalnej” 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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7. LGD-DWiLS/4/XII/7/MP/2014 – „Budowa pola namiotowego z ogródkiem 

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

posiedzeniu Rady za zgodną z LSR i uzyskała 9 punktów  w trakcie oceny według lokalnych 

kryteriów. Natomiast minimalna, konieczna do uzyskania liczba punktów dla działania Małe 

projekty wynosi 10. Po odczytaniu przez przewodniczącego Rady projektu uchwały 

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

głosowaniu udział wzięło 13 członków Rady. Nikt nie zgłosił wniosku o wyłączenie z 

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

XIX/237/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

28.04.2014 roku w sprawie nie wybrania operacji, pt.: „Budowa pola namiotowego z 

ogródkiem rekreacyjnym” 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/XII/1/OiRW/2014 – „Remont połaczony z modernizacją świetlicy w 

miejscowości Brzeźnica Bychawska Kolonia”, złożony przez Gminę Niedźwiada. 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 11 

członków Rady. Wniosek o wyłączenie zgłosił Pan Janusz Marzęda i Pan Andrzej Bojan. 

Wszystkie oddane głosy były ważne.  Jednogłośnie podjęto uchwałę nr XIX/238/14 Rady 

Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 28.04.2014 roku w 

sprawie wybrania operacji, pt.: „Remont połączony z modernizacją świetlicy 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. 

9.  LGD-DWiLS/4/XII/2/OiRW/2014 – „Adaptacja i rozbudowa budynku OSP w Białobrzegach 

na świetlicę wiejską”, złożony przez Gminę Kock. 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 Tomasz Futera i Pani Anna Cybul-Sobolewska. Wszystkie oddane 

głosy były ważne.  Jednogłośnie podjęto uchwałę nr XIX/239/14 Rady Lokalnej Grupy 

Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 28.04.2014 roku w sprawie wybrania 

operacji, pt.: „Adaptacja i rozbudowa budynku OSP w Białobrzegach na świetlicę wiejską” 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 Odnowa i 

Rozwój Wsi. 

10. LGD-DWiLS/4/XII/3/OiRW/2014 – „Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z 

wyposażeniem i zagospodarowaniem jego otoczenia w miejscowości Dębica”, złożony przez 

Gminę Ostrówek. 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 13 członków Rady. Nikt nie zgłosił wniosku o wyłączenie z 

głosowania. Wszystkie oddane głosy były ważne.  Jednogłośnie podjęto uchwałę                          

nr XIX/240/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z 

wyposażeniem i zagospodarowaniem jego otoczenia w miejscowości Dębica” 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. 

11.  LGD-DWiLS/4/XII/4/OiRW/2014 – „Remont świetlicy wiejskiej w Annoborze, gm. 

Lubartów”, złożony przez Gminę Lubartów. 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 12 członków Rady. Wniosek o 

wyłączenie z głosowania zgłosił Pan Krzysztof Karczmarz. Wszystkie oddane głosy były 

ważne.  Jednogłośnie podjęto uchwałę nr XIX/241/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ 

Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: 

„Remont świetlicy wiejskiej w Annoborze, 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. 

12.  LGD-DWiLS/4/XII/5/OiRW/2014 – „Budowa Parkingu przy kościele pw. Św. 

Apostołów Piotra i Pawła w Kamionce”, złożony przez Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Św. 

Apostołów Piotra i Pawła w Kamionce. 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 13 członków Rady. Nikt nie zgłosił wniosku              
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o wyłączenie z głosowania. Wszystkie oddane głosy były ważne.  Jednogłośnie podjęto 

uchwałę nr XIX/242/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z 

dnia 28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Budowa parkingu przy kościele 

parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła 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. 

13.  LGD-DWiLS/4/XII/6/OiRW/2014 – „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w 

Samoklęskach Kolonii Pierwszej z przeznaczeniem na Wiejski Dom Kultury”, złożony przez 

Gminę Kamionka. 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 z głosowania zgłosił Pan 

Stanisław Jedut. Wszystkie oddane głosy były ważne.  Jednogłośnie podjęto uchwałę nr 

XIX/243/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 

28.04.2014 roku w sprawie wybrania operacji, pt.: „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej 

w Samoklęskach Kolonii Pierwszej z przeznaczeniem na Wiejski Dom Kultury” 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 13 członków Rady. Brak osób wyłączonych z głosowania. 

Wszystkie głosy były ważne. 

Rada podjęła  następujące uchwały: 

- uchwała nr XIX/244/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

z dnia 28.04.2014 roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych i niewybranych do 

dofinansowania w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, 
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w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 

„Małe projekty”. 

- uchwała nr XIX/245/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

z dnia 28.04.2014 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    

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

 

 

 

 

 

Protokół sporządził:                                                             Przewodniczący posiedzenia Rady 

 

 Leszek Zieliński                                                                                 Krzysztof Kopyść 

 

 

 

 

 


