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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY 

 LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”  

W DNIU 25.07.2014 R. 

 

 W dniu 25 lipca 2014 r. roku, o godz. 10:00 rozpoczęło się posiedzenie Rady Lokalnej 

Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” poświęcone ocenie złożonych wniosków  

do biura LGD w ramach XIV naboru wniosków, który miał miejsce w dniach od 27.06.2014 r. 

do 11.07.2014 r. W posiedzeniu wzięło udział 10 członków Rady - według załączonej listy 

obecności oraz Leszek Zieliński dyrektor biura LGD. 

 Posiedzeniu przewodniczył Pan Krzysztof Kopyść Przewodniczący Rady LGD. Przywitał 

on obecnych na posiedzeniu. Następnie stwierdził prawomocność posiedzenia, ustalając 

quorum na podstawie dołączonej do protokołu listy obecności. Całość posiedzenia 

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

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

W wyniku głosowania, porządek posiedzenia Rady został  przyjęty jednogłośnie.  

 W dalszej części przystąpiono do wyznaczenia sekretarzy posiedzenia, wchodzących 

w skład Komisji Skrutacyjnej, na których wybrano: Pana Sławomira Cieszko, Pana Andrzeja 

Bojana i Panią Grażynę Banachewicz. 

 Następnie Przewodniczący Rady poprosił członków Rady LGD o podpisanie i złożenie 

do sekretarzy posiedzenia 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 jej ocenie. 

 W dalszej części posiedzenia głos zabrał dyrektor biura LGD Leszek Zieliński, który 

przedstawił listę złożonych w naborze wniosków i poinformował  zebranych, że wszystkie 

wnioski, które wpłynęły w naborze zostały złożone w miejscu i czasie wskazanym 

w informacji o  możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.  

 Na wniosek Przewodniczącego Rady, Rada przystąpiła  do głosowania nad uchwałą 

XXII/250/14 w sprawie uznania operacji objętych wnioskami za złożone w terminie  i miejscu 

wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy z dnia 

27.06.2014, którego termin upłynął w dniu 11.07.2014. W głosowaniu wzięło udział 
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10 członków Rady. Wszyscy członkowie Rady byli za przyjęciem uchwały w formie 

przedstawionej przez przewodniczącego Rady. 

 Po przyjęciu uchwały, przewodniczący Rady poprosił dyrektora biura LGD 

o przedstawienie Radzie wniosków, które wpłynęły w XIV naborze wniosków. 

Po przedstawieniu wszystkich 6 wniosków, które wpłynęły w XIV naborze ogłoszonym przez 

LGD, przewodniczący Rady ogłosił krótka przerwę. 

 Po przerwie Rada przystąpiła do oceny wniosków oraz głosowania nad zgodnością 

kolejnych operacji z Lokalną Strategią Rozwoju i lokalnymi kryteriami wyboru. Przedmiotem 

oceny były operacje: 

1. LGD-DWiLS/4/XIV/1/MP/2014– „Gdzie zabawa jest najlepsza? Jasne, że w Dolinie 

Wieprza!” – dwudniowy festyn integracyjny mieszkańców miasta i gminy Kock”, 

złożona przez Dom Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej. 

W głosowaniu udział wzięło 10 członków Rady. Nikt nie zgłosił wniosku o wyłączenie 

z oceny. Wszystkie głosy były ważne.  W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie 

uznali operacje za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu oceny operacji 

według lokalnych kryteriów, średnia liczba uzyskanych przez operację punktów 

wynosiła 19. Oceniona operacja mieści się w limicie środków dostępnych 

w niniejszym naborze. 

2. LGD-DWiLS/4/XIV/2/MP/2014 – „Sobota z Kleebergiem”, złożona przez Kockie 

Stowarzyszenie Oświatowo- Regionalne. W głosowaniu wzięło udział 9 członków 

Rady. Wniosek o wyłączenie z oceny zgłosiła Pani Anna Cybul- Sobolewska. 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 20.  

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

3. LGD-DWiLS/4/XIV/3/MP/2014 – „Wyposażenie świetlicy w miejscowości Brzeźnica 

Bychawska- Kolonia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do świetlicy”, 

złożona przez Gminę Niedźwiada.  W głosowaniu wzięło udział 8 członków Rady. 

Wniosek o wyłączenie z oceny zgłosili Pan Janusz Marzęda i Pan Andrzej Bojan. 

Wszyskie głosy były ważne. W głosowaniu członkowie Rady jednogłośnie uznali 
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operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Po dokonaniu oceny operacji według 

lokalnych kryteriów, średnia liczba uzyskanych przez operację punktów wyniosła 16.  

             Oceniona operacja mieści się w limicie 150 % środków dostępnych w niniejszym   

             naborze. 

4. LGD-DWiLS/4/XIV/4/MP/2014 – „Budowa Fitness Parku” złożona przez 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Górka Lubartowska „ Wspólne Marzenia”. 

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady. Nikt nie zgłosił wniosku o wyłączenie 

z oceny. 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 16.  

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

5. LGD-DWiLS/4/XIV/5/MP/2014 – „Wyposażenie w sprzęt nagłaśniający Domu Kultury 

w Kocku”, złożona przez Dom Kultury im . Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej. 

W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady. Nikt nie zgłosił wniosku o wyłączenie 

z oceny. 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 15. Oceniona operacja mieści się w limicie 150 % środków dostępnych 

w niniejszym naborze. 

6. LGD-DWiLS/4/XIV/6/MP/2014 – „Kampania promocyjna Gminy Kamionka”, złożona 

przez Gminę Kamionka. W głosowaniu wzięło udział 10 członków Rady. Nikt nie 

zgłosił wniosku o wyłączenie z oceny. 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 21. Oceniona operacja mieści się w limicie środków 

dostępnych w niniejszym naborze. 

 

 Po zakończeniu oceny wniosków przewodniczący Rady zarządził krótka przerwę, celem 

umożliwienia komisji skrutacyjnej sporządzenia listy operacji ocenionych według LSR               

i według  lokalnych kryteriów. 



4 

 

Po przerwie przewodniczący Rady odczytał projekty uchwał w sprawie przyjęcia list 

ocenionych operacji. Wobec braku uwag co do treści uchwał, na wniosek przewodniczącego 

Rady przystąpiono do głosowania nad ich przyjęciem. W głosowaniu udział wzięło 

10 członków Rady. Brak wykluczonych z głosowania, wszystkie głosy były ważne. 

 

 Uchwała XXII/251/14 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 25.07.2014 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”, została przyjęta jednogłośnie. 

 
 Podjęcie w/w uchwały zakończyło XXII posiedzenie Rady LGD „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem”. 

 

Na zakończenie przewodniczący Rady poinformował zebranych o zwołaniu posiedzenia 

odwoławczego Rady połączonego z wyborem operacji do dofinansowania i podjęciem w tym 

względzie stosownych uchwał, na dzień 5 sierpnia 2014 roku. 

 Wobec braku wniosków i pytań, przewodniczący Rady podziękował zebranym i zamknął 

posiedzenie Rady. 

 

 

 

 

 

Protokół sporządził:                                                                     Przewodniczący posiedzenia Rady 

 

 Leszek Zieliński                                                                                       Krzysztof Kopyść 

 

 

 

 


