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PROTOKÓŁ  Z POSIEDZENIA 
RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLIN Ą WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”   

W DNIU 11.01.2017 
 

Pierwsze posiedzenie  Rady LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” po pierwszym 
naborze wniosków, który odbył się w okresie od 07.11.2016 do 06.12.2017 roku zostało 
zwołane na dzień 21 grudnia 2016 roku do Urzędu Gminy w Kamionce.  

Ze względu na brak kworum (obecnych 6 członków Rady), Przewodniczący Rady Pan 
Mariusz Sienkiewicz zwołał kolejne posiedzenie Rady na dzień 11 stycznia 2017 roku w 
Skrobowie Kolonii 101a w restauracji Laguna. 

W dniu 11.01.2017 r. posiedzenie Rady LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”  
odbyło się. W posiedzeniu udział wzięło 11 z 13  członków Rady. 

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady Pan Mariusz Sienkiewicz 
poinformował zebranych o prawomocności posiedzenia. Następnie przedstawił porządek 
posiedzenia Rady w dniu 11.01.2017, który przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, 
2. Przyjęcie porządku obrad, 
3. Wybór członków komisji skrutacyjnej, 
4. Ustalenie parytetów sektorowych na posiedzeniu Rady, 
5. Weryfikacja wszystkich złożonych wniosków co do zgodności ich złożenia z terminem 

i miejscem wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie 
pomocy, 

6. Omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 
prowadzonego przez LGD w okresie 07.11.2016 – 06.12.2016, 

7. Przerwa obiadowa, 
8. Dokonanie oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania               

i ustaleniu kwoty wsparcia, 
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustaleniu kwoty 

wsparcia, 
10. Głosowanie w sprawie list wybranych projektów do dofinansowania i podjęcie przez 

Radę uchwał, 
11. Wolne głosy, wnioski i zapytania, 
12. Zamknięcie obrad. 

Po zapoznaniu zebranych z porządkiem obrad, Przewodniczący Rady LGD zarządził 
głosowanie nad zatwierdzeniem przedstawionego porządku obrad. Za przyjęciem porządku 
obrad było 11 członków Rady. 

Następnie Przewodniczący Rady poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatur do komisji 
skrutacyjnej. Z racji pełnionej funkcji sekretarza Rady zgłosiła się Pani Beata Gozdal.  Z sali 
zgłoszono Panią Ewę Gizę. Zebrani w głosowaniu jednogłośnie opowiedzieli się za takim 
składem komisji skrutacyjnej. 

Po wyborze komisji skrutacyjnej Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że przed 
oceną każdego wniosku z którym się zapoznają będą obowiązani wypełnić deklarację 
bezstronności. Jeśli jednak zachodzi konflikt interesów o którym mowa w § 4 pkt 5 Regulaminu 
Rady, członek Rady winien nie wypełniać deklaracji bezstronności w stosunku do danej 
operacji oraz opuścić salę na czas procedowania nad operacją. Informacja o wyłączeniu jest 
również odnotowywana przez komisję skrutacyjną w Rejestrze interesów.  

Kolejnym punktem było zbadanie przez Przewodniczącego Rady czy zachowane są parytety 
sektorowe na posiedzeniu. Zgodnie z listą obecności sektor publiczny reprezentowało 27,27% 
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członków Rady, sektor gospodarczy 27,27% składu Rady a sektor społeczny w tym 
mieszkańców 45,46% członków Rady obecnych na posiedzeniu. 

W kolejnym punkcie zebrania członkowie Rady zapoznali się z listą wszystkich złożonych w 
naborze wniosków. Po zapoznaniu się z listą, Przewodniczący Rady poprosił dyrektora biura 
LGD Leszka Zielińskiego o przedstawienie zebranym informacji czy wszystkie złożone wnioski 
zostały złożone w terminie i miejscu wskazanym w informacji o możliwości składania wniosków 
o przyznanie pomocy. 

Z informacji przedstawionej przez dyrektora biura zebrani dowiedzieli się, że wszystkie 
znajdujące się na liście wnioski zostały złożone w miejscu i w terminie wskazanym w informacji 
o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy. 

Po zapoznaniu się z tą informacją Przewodniczący Zebrania poprosił pracowników biura LGD  
o przedstawienie i omówienie złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru 
prowadzonego przez LGD w okresie 07.11.2016 – 06.12.2016. 

Po omówieniu wniosków zarządzono krótką przerwę obiadową po której Rada przystąpiła do 
dokonanie oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania  i ustaleniu 
kwoty wsparcia. 

Ocena odbywała się w następującej kolejności operacji: 

I. na początku przedmiotem oceny były operacje składane w ramach przedsięwzięcia 1.1.1. 
zakładanie działalności gospodarczej. 

1) operacja, nr LGD - DWiLS/I/1/1.1.1.ZDG/2016, pt.: „Założenie mobilnej firmy 
fizjoterapeutycznej i rehabilitacyjnej”, złożona przez Turowska Justyna, Nowodwór  Piaski 71A, 
21-100 Lubartów. W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 
11 członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną 
z Lokalną Strategią Rozwoju. Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji 
według lokalnych kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Nikt z członków 
Rady nie zgłosił wyłączenia się z oceny w/w operacji. Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się 
z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych 
przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 26. 

Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 76 000,00 zł. 

 
2)   operacja, nr LGD - DWiLS/I/2/1.1.1.ZDG/2016, pt.: „Rozpoczęcie działalności 
gospodarczej w branży budowlanej”, złożona przez Kotowicz Marcin, Brzeźnica Bychawska 
126 B, 21-104 Brzeźnica Bychawska. W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią 
Rozwoju wzięło udział 11 członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali 
operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Następnie członkowie Rady przystąpili do 
oceny w/w operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty 
oceny. Nikt z obecnych na sali członków Rady nie zgłosił wyłączenia się z oceny w/w operacji. 
Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów 
oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych przez operację punktów w ramach oceny 
wyniosła 26,7. 
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 76 000,00 zł. 
 
3)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/3/1.1.1.ZDG/2016, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej 
w zakresie wulkanizacji”, złożona przez Radzikowski Jarosław, Lisów 135 D, 21-100 Lubartów. 
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W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 11 członków Rady. 
Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią 
Rozwoju. Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych 
kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Nikt z obecnych na sali członków 
Rady nie zgłosił wyłączenia się z oceny w/w operacji. Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się 
z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych 
przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 15,4.  
Operacja nie uzyskała minimalnego progu punktowego dla działania podejmowanie 
działalności gospodarczej, który wynosi 19 punktów. 
 
4) operacja, nr LGD - DWiLS/I/4/1.1.1.ZDG/2016, pt.: „ Założenie firmy zajmującej się 
produkcją roślin owadożernych ”, złożona przez Sagan Kamil, Wólka Rokicka 11, 21-100 
Lubartów. W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 11 
członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną 
z Lokalną Strategią Rozwoju. Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji 
według lokalnych kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Nikt z obecnych 
na sali członków Rady nie zgłosił wyłączenia się z oceny w/w operacji. Komisja skrutacyjna po 
zapoznaniu się z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia 
liczba uzyskanych przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 30. 
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 76 000,00 zł. 
 
5) operacja, nr LGD - DWiLS/I/5/1.1.1.ZDG/2016, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej 
w zakresie wulkanizacji i mechaniki „ złożona przez Rodak Michał, ul. Lubartowska 46, 21-143 
Abramów. W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 11 
członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną 
z Lokalną Strategią Rozwoju. Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji 
według lokalnych kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Nikt z obecnych 
na sali członków Rady nie zgłosił wyłączenia się z oceny w/w operacji. Komisja skrutacyjna po 
zapoznaniu się z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia 
liczba uzyskanych przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 21. 
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 76 000,00 zł 
 
7)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/7/1.1.1.ZDG/2016, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej 
w postaci warsztatu mechaniki pojazdowej”, złożona przez Marzęta Tomasz, Przypisówka 
121A, 21-136 Firlej. W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 
11 członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną 
z Lokalną Strategią Rozwoju. Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji 
według lokalnych kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Nikt z obecnych 
na sali członków Rady nie zgłosił wyłączenia się z oceny w/w operacji. Komisja skrutacyjna po 
zapoznaniu się z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia 
liczba uzyskanych przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 23. 
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 76 000,00 zł. 
 
8)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/8/1.1.1.ZDG/2016, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej 
o profilu multimedialnym”, złożona przez Myrosznyczenko Wojciech Sebastian, ul. Radzyńska 
65, 21-150 Kock. W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 11 
członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną 
z Lokalną Strategią Rozwoju. Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji 
według lokalnych kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Nikt z obecnych 
na sali członków Rady nie zgłosił wyłączenia się z oceny w/w operacji. Komisja skrutacyjna po 
zapoznaniu się z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia 
liczba uzyskanych przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 23. 
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 76 000,00 zł. 
 



4 

 

9)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/9/1.1.1.ZDG/2016, pt.: „Rozpoczęcie działalności: 
Niepubliczne, specjalistyczne centrum diagnozy i terapii Progres”, złożona przez Olejnik 
Urszula, Wólka Krasienińska 31, 21-132 Kamionka. W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną 
Strategią Rozwoju wzięło udział 11 członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie 
Rady uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Następnie członkowie Rady 
przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji poprzez 
wypełnienie karty oceny. Nikt z obecnych na sali członków Rady nie zgłosił wyłączenia się z 
oceny w/w operacji. Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się z wypełnionymi kartami stwierdziła 
11 głosów oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych przez operację punktów w ramach 
oceny wyniosła 25,4. 
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 76 000,00 zł. 
 
10)    operacja, nr LGD - DWiLS/I/10/1.1.1.ZDG/2016, pt.: „Wioletta Woch – Gabinet 
psychologiczny”, złożona przez Woch Wioletta Anna, Lisów 17d, 21-100 Lubartów. 
W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 11 członków Rady. 
Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią 
Rozwoju. Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych 
kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Nikt z obecnych na sali członków 
Rady nie zgłosił wyłączenia się z oceny w/w operacji. Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się 
z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych 
przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 21.  
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 76 000,00 zł 
 
11)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/11/1.1.1.ZDG/2016, pt.: „Zakład Wulkanizacji AutoCare 
Łukasz Siwek”  , złożona przez Siwek Łukasz Sebastian, Lisów 17d , 21-100 Lubartów. 
W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 11 członków Rady. 
Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią 
Rozwoju. Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych 
kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Nikt z obecnych na sali członków 
Rady nie zgłosił wyłączenia się z oceny w/w operacji. Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się 
z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych 
przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 21. 
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 76 000,00 zł 
 
12)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/12/1.1.1.ZDG/2016,  pt.: „Izabela Perkowska – gospodarstwo 
agroturystyczne”, złożona przez Perkowska Izabela, ul. Cmentarna 37, 21-136 Firlej. 
W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 11 członków Rady. 
Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią 
Rozwoju. Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych 
kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Nikt z obecnych na sali członków 
Rady nie zgłosił wyłączenia się z oceny w/w operacji. Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się  
z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych 
przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 20. 
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 76 000,00 zł. 
 
13)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/13/1.1.1.ZDG/2016, pt.: „Rozpoczęcie działalności 
gospodarczej w zakresie prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego „Dom pod klonami” 
we wsi Antoniówka” , złożona przez Górna Danuta Zofia, Antoniówka 42, 21-102 Ostrówek. 
W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 11 członków Rady. 
Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią 
Rozwoju. Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych 
kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Nikt z obecnych na sali członków 
Rady nie zgłosił wyłączenia się z oceny w/w operacji. Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się 
z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych 
przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 26.  
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Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 76 000,00 zł 
 
14)   operacja, nr LGD - DWiLS/I/14/1.1.1.ZDG/2016, pt.: „Rozpoczęcie działalności 
gospodarczej przez KM-BUD Monika Budzyńska - branża budowlana” , złożona przez 
Budzyńska Monika, Pałecznica Kolonia 21b, 21-104 Niedźwiada. W głosowaniu nad 
zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 11 członków Rady. Wszyskie głosy były 
ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju.  
Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych kryteriów 
wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Nikt z obecnych na sali członków Rady nie 
zgłosił wyłączenia się z oceny w/w operacji.Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się z 
wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych 
przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 29. 
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 76 000,00 zł. 
15) operacja, nr LGD - DWiLS/I/15/1.1.1.ZDG/2016, pt.: „Rozpoczęcie działalności 
gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów tartacznych” złożona przez Syta Jacek, ul. 
Szkolna 22, 21-143 Abramów. W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju 
wzięło udział 11 członków Rady. Wszystkie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali 
operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju.  Następnie członkowie Rady przystąpili do 
oceny w/w operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty 
oceny. Nikt z obecnych na sali członków Rady nie zgłosił wyłączenia się z oceny w/w operacji. 
Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów 
oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych przez operację punktów w ramach oceny 
wyniosła 20. 
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 76 000,00 zł. 
 
16)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/16/1.1.1.ZDG/2016, pt.: „Rozpoczęcie działalności 
gospodarczej samozatrudnienie w zakresie świadczenia usług księgowych”, złożona przez 
Zdunek Agata Zofia, Górka Lubartowska 12,21-104 Niedźwiada. W głosowaniu nad 
zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 11 członków Rady. Wszyskie głosy były 
ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju.  
Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych kryteriów 
wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Nikt z obecnych na sali członków Rady nie 
zgłosił wyłączenia się z oceny w/w operacji. Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się z 
wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych 
przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 21.  
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 76 000,00 zł. 
 
 
17)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/1/1.1.2.RDG/2016,   pt.: „KUGUART Grzegorz Mitruk – panele 
i meble ażurowe”,   złożona przez KUGUART Grzegorz Mitruk, Leszkowice 255, 21-102 
Ostrówek. W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 11 
członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną 
z Lokalną Strategią Rozwoju.  Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji 
według lokalnych kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Nikt z obecnych 
na sali członków Rady nie zgłosił wyłączenia się z oceny w/w operacji. Komisja skrutacyjna po 
zapoznaniu się z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia 
liczba uzyskanych przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 28.  
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 187 976,00 zł. 
 
18)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/2/1.1.2.RDG/2016,  pt. „Rozwój działalności gospodarczej w 
zakresie utworzenia wypożyczalni sprzętu rekreacyjno-turystycznego oraz stworzenia toru 
treningowego dla pojazdów typu Quad i samochodów elektrycznych dla dzieci”,   złożona przez 
Górny Marian, Antoniówka 42, 21-102 Ostrówek. W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną 
Strategią Rozwoju wzięło udział 11 członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie 
Rady uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju.  
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Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych kryteriów 
wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się z 
wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych 
przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 15.  
Operacja nie uzyskała minimalnej wymaganej w działaniu rozwijanie działalności gospodarczej 
punktacji, która wynosi 18 punktów.  
 
19)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/3/1.1.2.RDG/2016,  pt. „Rozwój działalności gospodarczej w 
zakresie świadczenia sprzedaży detalicznej”,  złożona przez Wróbel Agnieszka Maria, Górka 
Lubartowska 30A, 21-104 Niedźwiada. W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią 
Rozwoju wzięło udział 11 członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali 
operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju.  
Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych kryteriów 
wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się z 
wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych 
przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 10. 
Operacja nie uzyskała minimalnej wymaganej w działaniu rozwijanie działalności gospodarczej 
punktacji, która wynosi 18 punktów.  
 
20)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/4/1.1.2.RDG/2016, pt. „Rozwój prowadzonej działalności 
gospodarczej o produkcję gier mobilnych”, złożona przez Bocian Kamil, Wólka Mieczysławska 
21, 21-136 Firlej. W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 11 
członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za nie zgodną 
z Lokalną Strategią Rozwoju. Operacja nie podlegała dalszej ocenie. 
 
21)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/5/1.1.2.RDG/2016, pt. „Serwis diagnostyki maszyn i ciągników 
rolniczych Techmlek sp.j.”, złożony przez Techmlek sp.j., Lisów 2D, 21-100 Lubartów. 
W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 11 członków Rady. 
Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią 
Rozwoju.  Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych 
kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Komisja skrutacyjna po 
zapoznaniu się z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia 
liczba uzyskanych przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 23. 
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości:187 954,00 zł. 
 
22)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/1/1.2.1.TIT/2016, pt. „Remont i modernizacja świetlicy 
wiejskiej w Brzeźnicy Książęcej”, złożony przez Gmina Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia 43, 
21-104 Niedźwiada. W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 
11 członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną 
z Lokalną Strategią Rozwoju.  Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji 
według lokalnych kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Komisja 
skrutacyjna po zapoznaniu się z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych 
ważnych. Średnia liczba uzyskanych przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 21. 
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 63 552,00 zł. 
 
23)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/2/1.2.1.TIT/2016, pt. „Remont i modernizacja świetlicy 
wiejskiej w Klementynowie”, złożony przez Gmina Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia 43, 21-
104 Niedźwiada. W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 11 
członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną 
z Lokalną Strategią Rozwoju. Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji 
według lokalnych kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Komisja 
skrutacyjna po zapoznaniu się z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych 
ważnych. Średnia liczba uzyskanych przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 21.  
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 63 572,00 zł. 
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24)  oceny Rady była operacja, nr LGD - DWiLS/I/3/1.2.1.TIT/2016, pt. „Utworzenie fitness 
parku w miejscowości Cegielnia”, złożony przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy 
Ostrówek „Wspólna Sprawa”, Ostrówek 3, 21-102 Ostrówek. W głosowaniu nad zgodnością z 
Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 10 członków Rady. Z oceny wniosku wyłączenie 
zgłosiła Pani Beata Gozdal będąca członkiem wniskodawcy.  Wszystkie głosy były ważne. 
Członkowie Rady uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju.  
Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych kryteriów 
wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się z 
wypełnionymi kartami stwierdziła 10 głosów oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych 
przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 24.  
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 68 897,00 zł. 
 
 
25)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/4/1.2.1.TIT/2016,  pt. „Przystosowanie budynku OSP do celów 
rekreacyjno - turystycznych”, złożony przez Ochotnicza Straż Pożarna w Antoniówce, 
Antoniówka 17, 21-102 Ostrówek. W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju 
wzięło udział 11 członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację 
za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju.  

Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych 
kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Komisja skrutacyjna po 
zapoznaniu się z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia 
liczba uzyskanych przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 24. 
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 63 675,00 zł. 
 
26)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/5/1.2.1.TIT/2016, pt. „Utworzenie placu rekreacyjno-
turystycznego w miejscowości Krępa – etap pierwszy”, złożony przez Stowarzyszenie Razem 
dla Krępy, Krepa 42, 21-146 Jeziorzany. W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią 
Rozwoju wzięło udział 11 członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali 
operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju.  Następnie członkowie Rady przystąpili do 
oceny w/w operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty 
oceny. Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów 
oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych przez operację punktów w ramach oceny 
wyniosła 24.  
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 70 000,00 zł. 
 
27)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/6/1.2.1.TIT/2016, pt. „Budowa infrastruktury turystycznej w 
miejscowości Kamionka”, złożony przez Gmina Kamionka, ul. Lubartowska 1, 21-132 
Kamionka.W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 11 
członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną 
z Lokalną Strategią Rozwoju.  
Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych kryteriów 
wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się z 
wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych 
przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 16,2. 
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 48 302,00 zł. 
 
28)   operacja, nr LGD - DWiLS/I/7/1.2.1.TIT/2016, pt. „Gmina Kamionka kołem się toczy”, 
złożony przez Gmina Kamionka, ul. Lubartowska 1, 21-132 Kamionka. W głosowaniu nad 
zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 11  członków Rady. Wszyskie głosy 
były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju.  
Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych kryteriów 
wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się z 
wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych 
przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 23. 
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 44 541,00 zł. 
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29)   operacja, nr LGD - DWiLS/I/8/1.2.1.TIT/2016, pt. „Rozwój infrastruktury turystycznej na 
terenie gminy Kock – zagospodarowanie terenu wokół pomnika gen. Kleeberga”, złożony 
przez Kockie Stowarzyszenie Oświatowo-Regionalne, ul. Apteczna 4, 21-150 Kock. 
W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 11 członków Rady. 
Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią 
Rozwoju. Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych 
kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Komisja skrutacyjna po 
zapoznaniu się z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia 
liczba uzyskanych przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 22. 
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 99 459,00 zł 
 
30)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/9/1.2.1.TIT/2016, pt. „Kock miastem historii  rozbudowa 
infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej”, złożony przez Kockie Stowarzyszenie Oświatowo-
Regionalne, ul. Apteczna 4, 21-150 Kock. W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią 
Rozwoju wzięło udział 11 członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali 
operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju.  Następnie członkowie Rady przystąpili do 
oceny w/w operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty 
oceny. Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów 
oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych przez operację punktów w ramach oceny 
wyniosła 22.  
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 75 465,00 zł. 
 
31)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/10/1.2.1.TIT/2016, pt. „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego 
w miejscowości Czerniejów”, złożony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Nad 
Wieprzem”, Czerniejów 35, 21-107 Serniki.  W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią 
Rozwoju wzięło udział 11 członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali 
operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. Następnie członkowie Rady przystąpili do 
oceny w/w operacji według lokalnych kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty 
oceny. Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów 
oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych przez operację punktów w ramach oceny 
wyniosła 25. 
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 69 973,00 zł. 
 
32)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/11/1.2.1.TIT/2016, pt. „Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy wiejskiej w Woli Sernickiej na cele rekreacyjne”, złożony przez Stowarzyszenie 
Wspólny Cel, Wola Sernicka 174, 21-107 Serniki. W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną 
Strategią Rozwoju wzięło udział 11 członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie 
Rady uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju.  
Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych kryteriów 
wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się z 
wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych 
przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 25.  
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 69 720,00 zł. 
 
33)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/12/1.2.1.TIT/2016, pt. „Budowa placu rekreacyjnego w 
miejscowości Serniki”, złożony przez Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina, Serniki 1A,                   
21-107 Serniki. W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 11 
członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną 
z Lokalną Strategią Rozwoju.  
Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych kryteriów 
wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się z 
wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych 
przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 25.  
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 69 996,00 zł. 
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34) operacja, nr LGD - DWiLS/I/13/1.2.1.TIT/2016, pt. „Remont świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Wielkolas”, złożony przez Ochotnicza Straż Pożarna w Wielkolesie, Wielkolas 
27D, 21-143 Abramów. W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło 
udział 11 członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za 
zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju.  
Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych kryteriów 
wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się z 
wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych 
przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 22.  
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 100 000,00 zł. 
 
35)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/14/1.2.1.TIT/2016, pt. „Budowa miejsca rekreacji i 
wypoczynku w miejscowości Wolica”, złożony przez Stowarzyszenie „Aktywni Razem”, Wolica 
66, 21-143 Abramów. W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło 
udział 11 członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za 
zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju.  
Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych kryteriów 
wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się z 
wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych 
przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 22. 
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 70 000,00 zł. 
 
36) operacja, nr LGD - DWiLS/I/15/1.2.1.TIT/2016, pt. „Remont i modernizacja świetlicy 
wiejskiej w Pałecznicy”, złożony przez Ochotnicza Straż Pożarna w Pałecznicy, Pałecznica 80, 
21-104 Niedźwiada. W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 
11 członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną 
z Lokalną Strategią Rozwoju.  Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji 
według lokalnych kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Komisja 
skrutacyjna po zapoznaniu się z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych 
ważnych. Średnia liczba uzyskanych przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 22. 

Oceniona operacja mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. 
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 84 370,00 zł. 
 
36)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/16/1.2.1.TIT/2016, pt. „Remont z wyposażeniem pomieszczeń 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica”, złożony przez Stowarzyszenie „Aktywni Razem”, 
Wolica 66, 21-143 Abramów. W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju 
wzięło udział 11 członków Rady. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację 
za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju.  
Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych kryteriów 
wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się z 
wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych 
przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 21.  

Oceniona operacja mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. 
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 50 000,00 zł. 
 
37) operacja, nr LGD - DWiLS/I/1/1.3.2.IPL/2016 , pt. , „Adaptacja budynku po byłej szkole 
podstawowej z przeznaczeniem na Inkubator Przetwórstwa Lokalnego w Starościnie”  złożony 
przez Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego, Starościn 73, 21-132 Kamionka. 
W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 10 członków Rady. 
Z oceny wniosku wyłączył się Pan Mariusz Sienkiewicz. Wszyskie głosy były ważne. 
Członkowie Rady uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju.  
Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych kryteriów 
wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się z 
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wypełnionymi kartami stwierdziła 10 głosów oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych 
przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 23. 
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 500 000,00 zł. 
 
 
38) operacja, nr LGD - DWiLS/I/1/1.4.2.RRLO/2016, pt.  „Renowacja ogrodzenia kościoła 
parafialnego pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju” złożony przez Parafia Rzymsko-Katolicka 
pw. Przemienienia Pańskiego, ul. Kościelna 5, 21-136 Firlej. 
W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 10 członków Rady. 
Z oceny operacji wyłączył się Pan Dawid Tarnowski. Wszyskie głosy były ważne. Członkowie 
Rady uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju.  
Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych kryteriów 
wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Komisja skrutacyjna po zapoznaniu się z 
wypełnionymi kartami stwierdziła 10 głosów oddanych ważnych. Średnia liczba uzyskanych 
przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 23. 
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 199 741,00 zł. 
 
39)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/2/1.4.2.RRLO/2016, pt.  „Budowa obiektów małej architektury, 
utwardzenie placu wraz z przebudową wjazdów oraz renowacja muzeum przy zabytkowym 
kościele w Brzeźnicy Bychawskiej” złożony przez Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Bożej 
Królowej Aniołów w Brzeźnicy Bychawskiej, Brzeźnica Bychawska 8, 21-104 Niedźwiada. 
W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 11 członków Rady. 
Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią 
Rozwoju. Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych 
kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Komisja skrutacyjna po 
zapoznaniu się z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia 
liczba uzyskanych przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 21. 
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 97 853,00 zł 
 
40)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/3/1.4.2.RRLO/2016, pt.  „Remont i renowacja kaplicy grobowej 
Weyssenhoffów przy kościele parafialnym w Kamionce” złożony przez Parafia Rzymsko-
Katolicka pw. w. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Kościelna 8, 21-132 Kamionka. 
W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział  11 członków Rady. 
Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią 
Rozwoju. Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych 
kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Komisja skrutacyjna po 
zapoznaniu się z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia 
liczba uzyskanych przez operację punktów w ramach oceny wyniosł 23.  
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 80 158,00 zł. 
 
41) operacja, nr LGD - DWiLS/I/4/1.4.2.RRLO/2016, pt.    „Remont pomieszczeń kościoła pw. 
św. Marii Magdaleny w Sernikach”  złożony przez Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marii 
Magdaleny w Sernikach, Serniki 2, 21-107 Serniki. 
W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 11 członków Rady. 
Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią 
Rozwoju. Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych 
kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Komisja skrutacyjna po 
zapoznaniu się z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia 
liczba uzyskanych przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 24,4.  

Oceniona operacja mieści się w limicie środków dostępnych w niniejszym naborze. 
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 47 647,00 zł. 
 
42)  operacja, nr LGD - DWiLS/I/1/1.5.1.WWS/2016, pt.    „Strażnicy klimatu”  złożony przez 
Stowarzyszenie Wspólny Cel, Serniki 174, 21-107 Serniki. 



11 

 

W głosowaniu nad zgodnością z Lokalną Strategią Rozwoju wzięło udział 11 członków Rady. 
Wszyskie głosy były ważne. Członkowie Rady uznali operację za zgodną z Lokalną Strategią 
Rozwoju. Następnie członkowie Rady przystąpili do oceny w/w operacji według lokalnych 
kryteriów wyboru operacji poprzez wypełnienie karty oceny. Komisja skrutacyjna po 
zapoznaniu się z wypełnionymi kartami stwierdziła 11 głosów oddanych ważnych. Średnia 
liczba uzyskanych przez operację punktów w ramach oceny wyniosła 20. 
Rada ustaliła kwotę wsparcia w stosunku do ocenianej operacji w wysokości: 50 000,00 zł. 
 
 
 Po krótkiej przerwie zarządzonej przez Przewodniczącego Rady, rada zajęła się 
przyjęciem uchwał. Głosowanie nad przyjęciem poszczególnych uchwał przedstawiało się 
następująco: 
 

Numer 
uchwały 

Głosy za przyj ęciem 
uchwały 

Głosy przeciw 
przyj ęciu 
uchwały 

Ogółem głosów  Członkowie 
Rady wył ączeni 

z głosowania 
nad uchwał ą 

I/1/17 11 0 11 0 
I/2/17 11 0 11 0 
I/3/17 11 0 11 0 
I/4/17 11 0 11 0 
I/5/17 11 0 11 0 
I/6/17 11 0 11 0 
I/7/17 11 0 11 0 
I/8/17 11 0 11 0 
I/9/17 11 0 11 0 
I/10/17 11 0 11 0 
I/11/17 11 0 11 0 
I/12/17 11 0 11 0 
I/13/17 11 0 11 0 
I/14/17 11 0 11 0 
I/15/17 11 0 11 0 
I/16/17 11 0 11 0 
I/17/17 11 0 11 0 
I/18/17 11 0 11 0 
I/19/17 11 0 11 0 
I/20/17 11 0 11 0 
I/21/17 11 0 11 0 
I/22/17 11 0 11 0 
I/23/17 10 0 10 Beata Gozdal 
I/24/17 11 0 11 0 
I/25/17 11 0 11 0 
I/26/17 11 0 11 0 
I/27/17 11 0 11 0 
I/28/17 11 0 11 0 
I/29/17 11 0 11 0 
I/30/17 11 0 11 0 
I/31/17 11 0 11 0 
I/32/17 11 0 11 0 
I/33/17 11 0 11 0 
I/34/17 11 0 11 0 
I/35/17 11 0 11 0 
I/36/17 11 0 11 0 
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I/37/17 10 0 10 Mariusz W. 
Sienkiewicz 

I/38/17 10 0 10 Dawid 
Tarnowski 

I/39/17 11 0 11 0 
I/40/17 11 0 11 0 
I/41/17 11 0 11 0 
I/42/17 11 0 11 0 
I/34/17 11 0 11 0 
I/44/17 11 0 11 0 
I/45/17 11 0 11 0 

 
 
Po zakończeniu głosowania nad uchwałami Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze 
jakieś sprawy, które obecni na sali chcieliby poruszyć na posiedzeniu. 
Wobec braku wniosków członków Rady Przewodniczący zarządził zamknięcie posiedzenia w 
dniu 11.01.2017 i podziękował zebranym za przybycie. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
 
 
    Beata Gozdal                                                                               Mariusz W. Sienkiewicz 

 

Sekretarz Rady LGD                                                                       Przewodniczący Rady LGD 
 
 


