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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI RADY  

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

 „DOLINĄ WIEPRZA I LESNYM SZLAKIEM” 

 W OKRESIE KADENCYJNYM 2015-2017 

 

 

W okresie kadencyjnym Rada LGD pracowała w następującym składzie: 

1. Mocą uchwały nr  9/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 14.10.2014 r. składzie: 

1. Pan Krzysztof Kopyść,  

2. Pan Stanisław Jedut,  

3. Pan Sławomir Cieszko,  

4. Pan Tomasz Futera,  

5. Pan Janusz Marzęda, 

6.  Pan Krzysztof Karczmarz,  

7. Pan Stanisław Marzęda,  

8. Pani Grażyna Banachewicz, 

9. Pani Anna Cybul - Sobolewska, 

10.  Pan Andrzej Bojan,  

11. Pan Leszek Malik,  

12. Pan Sławomir Wierzchoń,  

13. Pan Wiesław Niedziela,  

14.  Pan Jerzy Kostrzewa. 

 

Rada w tym składzie pracowała do dnia 27.11.2015 kiedy to uchwałą nr 15/2015 Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 27.11.2015 r. w sprawie 

powołania nowego składu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

powołano następujący skład Rady: 

1. Futera Tomasz 

2. Giza Ewa 

3. Gozdal Beata 

4. Kostrzewa Jerzy 

5. Marzęda Stanisław 

6. Niedziela Wiesław 

7. Piecyk Robert 
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8. Rola Michał 

9. Sienkiewicz Mariusz 

10. Święch Elżbietą 

11. Tarnowski Dawid 

12. Tchórz Milena 

 

Mocą uchwały nr 20/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 21.12.2015 r. dokonano wyborów uzupełniających do Rady Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” o Panią Nicole Grospierre – Słomińską. 

 

Mocą uchwały nr  6/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 04.04.2017 r. dokonano zmian w składzie Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, na miejsce rezygnującej w pracach Rady Pani Elżbiety 

Śwęch do Rady Walne Zebranie powołało Panią Janinę Wicha. 

  

Skład Rady od tej daty nie uległ zmianie. 

W dniu 03.11.2016 roku Rada odbyła posiedzenie na którym dokonano wyboru przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady. 

Podjętą uchwałą nr  1/2016 z dnia 03.11.2016 rok dokonano wyboru reprezentacji Rady Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza  i Leśnym Szlakiem”: 

1. Przewodniczącym Rady zostaje wybrany Pan Mariusz Sienkiewicz 

2. Zastępcą Przewodniczącego Rady zostaje wybadany Pan Dawid Tarnowski 

3. Sekretarzem Rady zostaje wybrana Pani Beata Gozdal 

 

Rada w okresie kadencyjnym odbyła łącznie 3 posiedzenia poświęcone ocenie i wyborowi operacji do 

finansowania, złożonych do biura LGD w ramach jednego przeprowadzonego naboru. Nabór dotyczył 

następujących działań: 

- Podejmowanie działalności gospodarczej; 

- Rozwój działalności gospodarczej; 

- Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 

kulturalnej; 

- Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego; 

- Zachowania dziedzictwa lokalnego; 

- Wzmocnienia  kapitału  społecznego,  w  tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 

ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z  wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 

 

 Pierwsze posiedzenie Rady oceniającej wnioski odbyło się w dniu 11 stycznia 2017 roku na którym 
ocenie podlegało: 15 wniosków z podejmowanie działalności gospodarczej, 5 wniosków z rozwoju działalności 
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gospodarczej, 16 wniosków z budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, 1 wniosek z tworzenia inkubatorów przetwórstwa lokalnego,                     
4 wnioski z zachowania dziedzictwa lokalnego oraz 1 wniosek z wzmocnienia  kapitału  społecznego,  w  tym  
przez  podnoszenie  wiedzy społeczności lokalnej w  zakresie    ochrony    środowiska i    zmian    klimatycznych,    
także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 

Rada na posiedzeniu 11 stycznia podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała I/1/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Założenie mobilnej firmy fizjoterapeutycznej i rehabilitacyjnej” do 
finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

2. Uchwała I/2/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w branży budowlanej” do 
finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

3. Uchwała I/3/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wulkanizacji” do 
finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

4. Uchwała I/4/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Założenie firmy zajmującej się produkcją roślin owadożernych” do 
finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

5. Uchwała I/5/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wulkanizacji i 
mechaniki” do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej. 

6. Uchwała I/6/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci warsztatu mechaniki 
pojazdowej” do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej. 

7. Uchwała I/7/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej o profilu multimedialnym” do 
finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

8. Uchwała I/8/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności: Niepubliczne, specjalistyczne centrum 
diagnozy i terapii Progres” do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej. 

9. Uchwała I/9/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wioletta Woch – Gabinet psychologiczny” do finansowania w ramach 
działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność" na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 
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10. Uchwała I/10/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Zakład Wulkanizacji AutoCare Łukasz Siwek” do finansowania w ramach 
działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność" na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

11. Uchwała I/11/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Izabela Perkowska – gospodarstwo agroturystyczne” do finansowania 
w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność" na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

12. Uchwała I/12/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia 
gospodarstwa agroturystycznego „Dom pod klonami” we wsi Antoniówka” do finansowania w ramach działania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" 
na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

13. Uchwała I/13/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez KM-BUD Monika Budzyńska-
branża budowlana” do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej. 

14. Uchwała I/14/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów 
tartacznych” do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej. 

15.       Uchwała I/15/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej samozatrudnienie w zakresie 
świadczenia usług księgowych” do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej. 

16. Uchwała I/16/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „KUGUART Grzegorz Mitruk – panele i meble ażurowe” do finansowania 
w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność" na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. 

17. Uchwała I/17/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozwój działalności gospodarczej w zakresie utworzenia wypożyczalni 
sprzętu rekreacyjno-turystycznego oraz stworzenia toru treningowego dla pojazdów typu Quad i samochodów 
elektrycznych dla dzieci” do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie rozwijania działalności 
gospodarczej. 

18. Uchwała I/18/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozwój działalności gospodarczej w zakresie świadczenia sprzedaży 
detalicznej” do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie rozwijania działalności 
gospodarczej. 

19. Uchwała I/19/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej o produkcję gier 
mobilnych” do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
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rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie rozwijania działalności 
gospodarczej. 

20. Uchwała I/20/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Serwis diagnostyki maszyn i ciągników rolniczych Techmlek sp.j.” do 
finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. 

21. Uchwała I/21/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeźnicy Książęcej” do 
finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

22. Uchwała I/22/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Klementynowie” do 
finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

23. Uchwała I/23/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Utworzenie fitness parku w miejscowości Cegielnia” do finansowania w 
ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność" na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

24. Uchwała I/24/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Przystosowanie budynku OSP do celów rekreacyjno-turystycznych” do 
finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

25. Uchwała I/25/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Utworzenie placu rekreacyjno-turystycznego w miejscowości Krępa – 
etap pierwszy” do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie budowy lub przebudowy 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

26. Uchwała I/26/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Kamionka” do 
finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

27. Uchwała I/27/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Gmina Kamionka kołem się toczy” do finansowania w ramach działania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" 
na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

28. Uchwała I/28/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Kock – 
zagospodarowanie terenu wokół pomnika gen. Kleeberga” do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność" na operacje w 
zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej lub kulturalnej. 
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29. Uchwała I/29/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Kock miastem historii - rozbudowa infrastruktury turystyczno-
rekreacyjnej” do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie budowy lub przebudowy 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

30. Uchwała I/30/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Czerniejów” do 
finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

31. Uchwała I/31/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Woli Sernickiej na 
cele rekreacyjne” do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie budowy lub przebudowy 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

32. Uchwała I/32/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Serniki” do finansowania 
w ramach działania 19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność" na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

33. Uchwała I/33/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielkolas” do finansowania 
w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność" na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

34. Uchwała I/34/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Wolica” do 
finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

35. Uchwała I/35/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Pałecznicy” do finansowania 
w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność" na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

36. Uchwała I/36/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Remont z wyposażeniem pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Wolica” do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

37. Uchwała I/37/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej z przeznaczeniem na 
Inkubator Przetwórstwa Lokalnego w Starościnie” do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w 
zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących 
przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa 
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żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego 
procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. 
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność 
w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub 
wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest 
przetwarzanie żywności.  

38. Uchwała I/38/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Renowacja ogrodzenia kościoła parafialnego pw. Przemienienia 
Pańskiego w Firleju” do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa 
lokalnego. 

39. Uchwała I/39/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Budowa obiektów małej architektury, utwardzenie placu wraz z 
przebudową wjazdów oraz renowacja muzeum przy zabytkowym kościele w Brzeźnicy Bychawskiej” do 
finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego. 

40. Uchwała I/40/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Remont i renowacja kaplicy grobowej Weyssenhoffów przy kościele 
parafialnym w Kamionce” do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa 
lokalnego. 

41. Uchwała I/41/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Remont pomieszczeń kościoła pw. św. Marii Magdaleny w Sernikach” 
do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego. 

42. Uchwała I/42/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Strażnicy klimatu” do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w 
zakresie wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. 

43. Uchwała I/43/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji, które nie podlegały ocenie lub były niezgodne z Lokalną Strategią 
Rozwoju w ramach przeprowadzonego naboru na działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" . 

44. Uchwała I/44/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, które nie uzyskały minimum 
punktowego w ramach przeprowadzonego naboru na działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". 

45. Uchwała I/45/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 11.01.2017 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w ramach Działania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". 

 

 Drugie posiedzenie Rady odbyło się 2 marca 2018 roku, było to posiedzenie zwołane w związku ze 
złożonymi protestami od decyzji Rady z dnia 11 stycznia 2018 roku. Na posiedzenie wpłynęło dwa protesty 
wobec których Rada podjęła decyzje i następujące uchwały:  
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1. Uchwała I/46/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 02.03.2017 
roku w sprawie ponownej oceny i wyboru operacji, pt.: „Rozwój działalności gospodarczej w zakresie 
utworzenia wypożyczalni sprzętu rekreacyjno-turystycznego oraz stworzenia toru treningowego dla pojazdów 
typu Quad i samochodów elektrycznych dla dzieci” do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w 
zakresie rozwijania działalności gospodarczej. 

2. Uchwała I/47/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 02.03.2017 
roku w sprawie ponownej oceny i wyboru operacji, pt.: „Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej o 
produkcję gier mobilnych” do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie rozwijania 
działalności gospodarczej. 

 

 Trzecie posiedzenie Rady miało miejsce w dniu 4 kwietnia 2018 roku i było związane z odniesieniem 
się uwag samorządu województwa związanych z pierwszym naborem wniosków oraz rozpatrzeniem protestów. 

Rada w tym dniu w sprawie rozpatrywanych spraw podjęła uchwały: 

 

1. Uchwała I/48/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 04.04.2017 
roku w sprawie ponownej oceny i wyboru operacji, pt.: „Rozwój działalności gospodarczej w zakresie 
utworzenia wypożyczalni sprzętu rekreacyjno-turystycznego oraz stworzenia toru treningowego dla pojazdów 
typu Quad i samochodów elektrycznych dla dzieci” do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w 
zakresie rozwijania działalności gospodarczej. 

2. Uchwała I/49/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 04.04.2017 
roku w sprawie ponownej oceny i wyboru operacji, pt.: „Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej o 
produkcję gier mobilnych” do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie rozwijania 
działalności gospodarczej. 

3. Uchwała I/50/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 04.04.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „KUGUART Grzegorz Mitruk – panele i meble ażurowe” do finansowania 
w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność" na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. 

5. Uchwała I/51/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 04.04.2017 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w ramach Działania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". 

5. Uchwała I/52/17 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 04.04.2017 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Kamionka” do 
finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej                                      
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

 

W okresie kadencyjnym 2015-2017 Rada LGD nie odbywała innych posiedzeń celem rozpatrzenia spraw i 
wniosków związanych z naborami wniosków , jak również nie podejmowała innych uchwał. 
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                                                                                                                   Przewodniczący Rady 

                                                                                                                Mariusz Wiktor Sienkiewicz 

 


