
Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 
z dnia 24.05.2019 

1 

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI RADY  

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

 „DOLINĄ WIEPRZA I LESNYM SZLAKIEM” 

 ZA ROK 2018 

Rada w okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie: 

1. Futera Tomasz 

2. Giza Ewa 

3. Gozdal Beata 

4.  Grospierre – Słomińską Nicole 

5. Kostrzewa Jerzy 

6. Marzęda Stanisław 

7. Niedziela Wiesław 

8. Piecyk Robert 

9. Rola Michał 

10. Sienkiewicz Mariusz 

11. Tarnowski Dawid 

12. Tchórz Milena 

13.  Wicha Janina 

 

Mocą uchwały nr 11/2018 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza                        

i Leśnym Szlakiem” z dnia 14.12.2018 r. dokonano zmian w radzie LGD do Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z Rady odwołano Stanisława Marzędę, którego zastąpił Paweł Grzegorz 

Woźniak oraz Michała Rolę, którego zastąpił Marek Kowalski.  

Od 14.12.2018 roku Rada pracuje w składzie: 

1. Futera Tomasz 

2. Giza Ewa 

3. Gozdal Beata 

4.  Grospierre – Słomińską Nicole 

5. Kostrzewa Jerzy 

6. Woźniak Paweł Grzegorz 

7. Niedziela Wiesław 

8. Piecyk Robert 

9. Kowalski Marek 

10. Sienkiewicz Mariusz 

11. Tarnowski Dawid 

12. Tchórz Milena 

13.  Wicha Janina 
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Rada w okresie kadencyjnym odbyła łącznie 5 posiedzeń poświęcone ocenie i wyborowi operacji do 

finansowania, złożonych do biura LGD w ramach przeprowadzonych naborów oraz rozpatrzeniu protestów złożonych 

przesz wnioskodawców. Nabory dotyczył następujących działań: 

- Podejmowanie działalności gospodarczej; 

- Rozwój działalności gospodarczej; 

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

kulturalnej; 

- 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 dniach 18 i 19 stycznia 2018 roku na którym 
ocenie podlegało: 31 wniosków z podejmowanie działalności gospodarczej, 14 wniosków z rozwoju działalności 
gospodarczej, 25 wniosków z budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej lub kulturalnej,  4 wnioski z zachowania dziedzictwa lokalnego. 

Rada na posiedzeniu 19 stycznia 2018 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała I/53/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wzrost dochodów poprzez urządzenie winiarni oraz produkcję win 
gronowych”  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/54/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Mobilne usługi diagnostyczno-prewencyjne w weterynarii”  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/55/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Nowoczesny warsztat samochodowy w Zabielu”  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/56/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Utworzenie gospodarstwa agroturystycznego „Domki letniskowe u Liuzy””  
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/57/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności o profilu animacyjno usługowym”  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/58/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Założenie działalności gospodarczej w formie innowacyjnego zakładu 
produkcyjnego o profilu ślusarsko-spawalniczym w Ostrówku Kolonii”  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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7. Uchwała I/59/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej. Usługi budowlane Karol 
Gałązka”  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/60/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Założenie działalności gospodarczej w formie mobilnej myjni parowej i 
autodetailingu na terenie powiatu lubartowskiego”  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/61/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: „Pogotowie ślubne” Michalina 
Korpysz”  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. 

10. Uchwała I/62/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: Cukiernia – Zieleńczuk 
Stanisław”  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/63/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania dzielności: Usługi remontowo-budowlane Patryk 
Wójtowicz”  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/64/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Warsztat naprawy kosiarek spalinowych i sprzętu ogrodniczego w Michowie”  
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/65/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie  prowadzenia gospodarstwa 
agroturystycznego „Bacówka nad jeziorem” w miejscowości Kunów”  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/66/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: Usługi minikoparką Paweł 
Szczepański”  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/67/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności związanej z produkcją ogrodzeń metalowych z 
wykorzystaniem elementów drewnianych oraz technologii led”  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/68/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 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. 

17. Uchwała I/69/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Usługi remontowo-budowlane Marcin Mączka”  do finansowania w ramach 
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działania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność" na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. 

18. Uchwała I/70/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Podjęcie działalności gospodarczej poprzez utworzenie agroturystyki 
Maksimilian Czech w miejscowości Bykowszczyzna”  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. 

19. Uchwała I/71/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Założenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży hurtowej owoców 
i warzyw”  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. 

20. Uchwała I/72/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wypożyczalnia sprzętu budowlanego, ogrodowego i elektronarzędzi”  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. 

21. Uchwała I/73/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w celu uruchomienia 
firmy informatycznej w Kocku”  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. 

22. Uchwała I/74/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: Bar mobilny Grzegorz Miąc”  
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. 

23. Uchwała I/75/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Założenie firmy produkcyjnej w sektorze budowlanym oferującej wytwarzanie 
innowacyjnych klinów spadkowych sztukaterii gipsowych wykonywanych za pomocą ploterów termicznych 
poprzez precyzyjne cięcie bloków styropianu poliuretanu, polistyrenu”  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. 

24. Uchwała I/76/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 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. 

25. Uchwała  I/77/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 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. 

26. Uchwała I/78/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Założenie działalności artystyczno – edukacyjnej w Bratniku poprzez remont 
budynku oraz wdrożenie na rynek usług i produktów innowacyjnych, nazwa firmy ECOART BRATNIK 5”  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. 

27. Uchwała I/79/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w sektorze budowlanym”  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. 

28. Uchwała  I/80/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej:  Biuro Projektowe Ewelina 
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Kozyra-Sikorska”  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. 

29. Uchwała  I/81/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej:  Studio fotograficzne Karolina 
Lejkowska”  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. 

30. Uchwała I/82/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „PPH Joanna Czerwonka. Maceraty-mazidła na ciepło. Produkcja i sprzedaż 
olejków z wyciągami z ziół i kwiatów”  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. 

31. Uchwała I/83/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej; Agencja Ślubna Amanda 
Aftyka”  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. 

32. Uchwała II/84/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozwój działalności gospodarczej PPHU TOPMAR Marek Topyła poprzez 
wprowadzenie do oferty firmy usług wulkanizacyjnych”  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. 

33. Uchwała II/85/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozwój działalności gospodarczej. Usługi tartaczne handel drewnem 
budowlanym Monika Kula poprzez wprowadzenie do oferty firmy usług stolarskich”  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. 

34. Uchwała II/86/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozwój PPUH Andrzej Nicpoń”  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. 

35. Uchwała II/87/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozwój działalności gospodarczej „„Garden of the year” Grzegorz Zdziennicki 
poprzez wprowadzenie do oferty nowych usług”  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. 

36. Uchwała II/88/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Zwiększenie konkurencyjności Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 
w Jeziorzanach poprzez modernizację budynku piekarni oraz wprowadzenia nowych produktów piekarniczych 
na rynek lokalny”  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. 

37. Uchwała II/89/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Produkcja mikro i makro instalacji fotowoltaicznych”  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. 

38. Uchwała II/90/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wzrost konkurencyjności poprzez zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego  
do rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorstwa”  do finansowania w ramach działania  19.2 „Wsparcie 
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na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w 
zakresie rozwijania działalności gospodarczej. 

39. Uchwała II/91/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wzrost konkurencyjności poprzez zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego 
do rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorstwa”  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. 

40. Uchwała II/92/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Zakup środka transportu celem rozszerzenia działalności o usługi przewozu 
towarów”  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. 

41. Uchwała II/93/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Modernizacja i rozwój ośrodka wypoczynkowego Perkoz”  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. 

42. Uchwała II/94/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozwój działalności gospodarczej Agnieszka Wójcik poprzez rozwinięcie oferty 
firmy w zakresie usług szkoleniowych”  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. 

43. Uchwała II/95/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozwój firmy Ocean II sp. z o.o.”  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. 

44. Uchwała II/96/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozwój działalności gospodarczej Brand Paweł Sidor poprzez wprowadzenie 
do oferty firmy usług turystycznych oraz sprzedaż stacjonarną wyposażenia i odzieży motocyklowej, 
kartingowej i rajdowej”  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. 

45. Uchwała II/97/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 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. 

46. Uchwała III/98/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Utwardzenie placu zlokalizowanego w otoczeniu zabytkowego kompleksu 
sakralnego w Brzeźnicy Bychawskiej, połączone z montażem obiektów małej architektury oraz renowacją 
muzeum”  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. 

47. Uchwała III/99/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Poznaj piękno Pradoliny Wieprza-zakup 12 kajaków wraz z wyposażeniem i 
przyczepą do transportu kajaków”  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. 

48. Uchwała III/100/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Kajakiem po Tyśmienicy i Wieprzu-zakup 12 kajaków wraz z 
wyposażeniem i przyczepą do transportu”  do finansowania w ramach działania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie budowy  
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lub  przebudowy  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 
kulturalnej. 

49. Uchwała III/101/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
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. 

50. Uchwała III/102/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
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. 

51. Uchwała III/103/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Utworzenie placu rekreacyjno-turystycznego w miejscowości Krępa – 
etap drugi”  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. 

52. Uchwała III/104/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Michałówka”  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. 

53. Uchwała III/105/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Remont i wyposażenie pomieszczeń świetlicy 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. 

54. Uchwała III/106/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
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. 

55. Uchwała III/107/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Wandzin”  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. 

56. Uchwała III/108/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Budowa placu rekreacyjnego 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 budowy  lub  przebudowy  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

57. Uchwała III/109/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Budowa placu rekreacyjnego 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 budowy  lub  przebudowy  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

58. Uchwała III/110/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Budowa siłowni zewnętrznej nad jeziorem Firlej”  do finansowania w 
ramach działania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
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przez społeczność" na operacje w zakresie budowy  lub  przebudowy  ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

59. Uchwała III/111/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Budowa siłowni wewnętrznej obok sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 
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 budowy  lub  przebudowy  
ogólnodostępnej  i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

60. Uchwała III/112/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Bawię się – rozwijam się. Budowa i modernizacja placu zabaw w Kocku”  
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. 

61. Uchwała III/113/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Dziś ćwiczenia, jutro zdrowie. Budowa profesjonalnej siłowni plenerowej 
w Kocku”  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. 

62. Uchwała III/114/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozwijam się przez zabawę-doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół 
im. gen. Franciszka Kleeberga w Kocku”  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. 

63. Uchwała III/115/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Kock pamięta o swojej 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. 

64. Uchwała III/116/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Remont 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. 

65. Uchwała  III/117/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Remont 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. 

66. Uchwała III/118/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Michowie.”  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. 

67. Uchwała III/119/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
poprzez remont budynku OSP w Giżycach”  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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68. Uchwała  III/120/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 
69. z dnia 19.01.2018 roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej poprzez remont budynku OSP w Elżbietowie”  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. 

70. Uchwała III/121/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
poprzez zakup wyposażenia i sprzętu sportowego”  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. 

71. Uchwała  III/122/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gołębiu.”  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. 

72. Uchwała III/123/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
poprzez remont budynku OSP w Giżycach” 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. 

73. Uchwała III/124/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
poprzez remont budynku OSP w Elżbietowie” 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. 

74. Uchwała III/125/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
poprzez zakup wyposażenia i sprzętu sportowego” 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. 

75. Uchwała III/126/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gołębiu.” 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. 
 

76. Uchwała III/127/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia     

            19.01.2018 roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w naborze 3/2017 w 

            ramach Działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego     

            kierowanego przez społeczność". 

77. Uchwała  IV/128/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Ocalić od zapomnienia. Konserwacja i renowacja nagrobków na 
Cmentarzu Parafialnym w Kocku” do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
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w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie zachowania 
dziedzictwa lokalnego. 

78. Uchwała IV/129/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Przywracamy pamięć. Konserwacja i renowacja nagrobków na 
Cmentarzu Parafialnym w Kocku” 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. 

79. Uchwała IV/130/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rewitalizacja ogrodzenia przy Zespole Kościoła p.w. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Rudnie” 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. 

80. Uchwała IV/131/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rewitalizacja dzwonnicy przy Kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny w 
Michowie” 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. 

81. Uchwała IV/132/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 19.01.2018 roku 
w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w naborze 4/2017 w ramach Działania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". 

 

Drugie posiedzenie Rady odbyło się 16 lutego 2018 roku. Zwołane zostało w związku z protestami, które wpłynęły po 
ostatnim naborze wniosków i uchwałach Rady z dnia 19 stycznia 2018 roku. 

Podczas posiedzenia Rada podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała I/132/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.02.2018 roku 
w sprawie ponownej oceny i wyboru operacji, pt.: „Założenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży 
hurtowej owoców i warzyw” 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/133/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.02.2018 roku 
w sprawie ponownej oceny i wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie 
prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego „Bacówka nad jeziorem” w miejscowości Kunów” 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/134/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.02.2018 roku 
w sprawie ponownej oceny i wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności 
gospodarczej: Usługi minikoparką Paweł Szczepański” 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/135/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.02.2018 roku 
w sprawie ponownej oceny i wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: Biuro 
Projektowe Ewelina Kozyra-Sikorska” 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/136/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.02.2018 roku 
w sprawie ponownej oceny i wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej; Agencja 
Ślubna Amanda Aftyka” 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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6. Uchwała II/137/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.02.2018 roku 
w sprawie ponownej oceny i wyboru operacji, pt.: „Produkcja mikro i makro instalacji 
fotowoltaicznych” 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. 

7. Uchwała  I/138/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.02.2018 roku 
w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w naborze 1/2017 w ramach Działania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". 

8. Uchwała I/139/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.02.2018 roku 
w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, które nie uzyskały minimum 
punktowego w ramach przeprowadzonego naboru 1/2017 na Działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". 

Trzecie  posiedzenie Rady odbyło się 30 marca 2018 roku. Zwołane zostało w związku z protestami. Dokonano 
ponownej weryfikacji wyników dokonanych przez Radę LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” ocen operacji, w 
związku z wezwaniem przez Zarząd Województwa, w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w  protestach. 

Podczas posiedzenia Rada podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała I/140/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 30.03.2018 roku 
w sprawie ponownej oceny i wyboru operacji, pt.: „Założenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży 
hurtowej owoców i warzyw” 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 II/141/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 30.03.2018 roku 
w sprawie ponownej oceny i wyboru operacji, pt.: „Produkcja mikro i makro instalacji fotowoltaicznych” 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 II/142/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 30.03.2018 roku 
w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w naborze 2/2017 w ramach Działania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Na 
podstawie § 29 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym”. 

4. Uchwała II/143/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 30.03.2018 roku 
w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, które nie uzyskały minimum 
punktowego w ramach przeprowadzonego naboru 2/2017 na Działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". 

 

Czwarte  posiedzenie Rady odbyło się 29 sierpnia 2018 roku. Zwołane zostało w związku z oceną wniosków z naboru 
na działanie 1.2.1 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz z protestem 
złożonym przez wnioskodawcę i wezwaniem przez Zarząd Województwa do ponownej oceny wniosku. 

Podczas posiedzenia Rada podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała I/144/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 29.08.2018 roku 
w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną 
Wieprza i Leśnym Szlakiem” w naborze 1/2018 w ramach Działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". 

2. Uchwała I/145/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 29.08.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Utworzenie placu rekreacyjno – turystycznego w miejscowości Krępa – etap 
drugi”  do finansowania w ramach działania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
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lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie budowy  lub  przebudowy  ogólnodostępnej  
i  niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. 

3. Uchwała I/146/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 29.08.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Poznaj piękno Pradoliny Wieprza - zakup kajaków wraz z przyczepą do 
transportu oraz budową pola namiotowego dla kajakarzy”  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. 

4. Uchwała I/147/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 29.08.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Kajakiem po Tyśmienicy i Wieprzu - zakup kajaków wraz z przyczepą do 
transportu oraz budowa pola namiotowego dla kajakarzy”  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. 

5. Uchwała I/148/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 29.08.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wola Skromowska”  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. 

6. Uchwała I/149/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 29.08.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosnówka”  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. 

7. Uchwała I/150/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 29.08.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozbudowa świetlicy w Woli Lisowskiej – etap I”  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. 

8. Uchwała I/151/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 29.08.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Modernizacja terenu rekreacyjnego w miejscowości Nowodwór Piaski”  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. 

9. Uchwała I/152/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 29.08.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Szczekarkowie”  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. 

10. Uchwała I/153/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 29.08.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Budowa placu zabaw w Wólce Rokickiej, gm. Lubartów”  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. 

11. Uchwała I/154/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 29.08.2018 roku 
w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wykonanie infrastruktury pod zabezpieczenie imprez masowych w Skrobowie”  
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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12. Uchwała I/155/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 29.08.2018 roku 
w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w naborze 1/2018 w ramach Działania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". 

13. Uchwała I/156/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 29.08.2018 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 rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. 

Piąte posiedzenie Rady odbyło się 29 października 2018 roku. Zwołane zostało w związku z oceną wniosków z naboru 
na działanie 1.5.1.: Wzmocnienia  kapitału  społecznego,  w  tym  przez  podnoszenie  wiedzy społeczności    lokalnej    
w    zakresie    ochrony    środowiska i    zmian    klimatycznych,    także   z  wykorzystaniem  rozwiązań innowacyjnych  
(preferowane  działania  w  postaci  kampanii  mających na  celu  aktywizację,  animację  i  integrację  lokalnej 
społeczności;  warsztaty,  szkolenia,  działania informacyjne                    i  promocyjne  wspierające  włączenie   
społeczne  i  aktywizację  środowisk  z  tzw.  grup defaworyzowanych  i  zachęcenie  ich  do  aktywnego  uczestnictwa  
w  procesie  wdrażania  LSR i kreowaniu rozwoju lokalnego w ramach działalności i aktywności LGD. 

Podczas posiedzenia Rada podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała III/157/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 29.10.2018 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną 
Wieprza i Leśnym Szlakiem” w naborze 3/2018 w ramach Działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". 

2. Uchwała III/158/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 29.10.2018 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Środowisko – łączy nas wszystko” 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 (preferowane działania w postaci kampanii mających na celu aktywizację, animację i integrację 
lokalnej społeczności; warsztaty, szkolenia, działania informacyjne i promocyjne wspierające włączenie 
społeczne i aktywizację środowisk z tzw. grup defaworyzowanych i zachęcenie ich do aktywnego uczestnictwa 
w procesie wdrażania LSR i kreowaniu rozwoju lokalnego w ramach działalności i aktywności LGD. 

3. Uchwała III/159/18 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 29.10.2018 roku 
w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w naborze 3/2018 w ramach Działania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". 

 

W roku 2018  Rada LGD podjęła łącznie na 5 posiedzeniach 107 uchwał. W okresie sprawozdawczym Rada nie 
odbywała innych posiedzeń celem rozpatrzenia spraw i wniosków związanych z naborami wniosków.  

W dniu 28 maja 2018 roku Rada zebrała się celem przyjęcia sprawozdanie z działalności Rady Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w okresie kadencyjnym 2015-2017. 

 

 

 

                                                                                                                   Przewodniczący Rady 

                                                                                                                Mariusz Wiktor Sienkiewicz 

 


