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PROTOKÓŁ  Z POSIEDZENIA 

RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA  

„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”   

W DNIU 07 CZERWCA 2019 ROKU 

 
Posiedzenie  Rady LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w związku ze złożonymi protestami po naborze 

wniosków, który odbył się w okresie od 18.03.2019 do 02.04.2019 roku zostało zwołane w dniu 07.06.2019 roku w 

siedzibie LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 36B.  

Po sprawdzeniu listy obecności Przewodniczący Rady Pan Mariusz Sienkiewicz poinformował zebranych, że 

zgodnie z podpisami na liście obecności na sali w dniu 07.06.2019 r. jest 8 członków Rady co daje prawomocność 

posiedzeniu  w dniu 07.06.2019 r. Następnie przewodniczący przedstawił planowany porządek posiedzenia Rady w 

dniu 7 czerwca 2019 roku, który przedstawiał się następująco: 

 

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, 

2. Wybór członków komisji skrutacyjnej, 

3. Przyjęcie porządku obrad, 

4. Przedstawienie złożonych w związku z oceną Rady z dnia 16.05.2019 roku, protestów: 

a) LGD-DWiLS/I/14/1.1.1.ZDG/2019 Arkadiusz Smolarz, Kolonia Brzeźnica Bychawska 67, 21-104 Niedźwiada - 

"AS-BUD" -utworzenie przedsiębiorstwa budowlanego Arkadiusz Smolarz. 

b) LGD-DWiLS/I/11/1.1.1.ZDG/2019 Ewelina Magdalena Kozyra-Sikorska, ul. Hugo Kołłątaja 8, 21-150 Kock - 

Wsparcie zakładania działalności gospodarczej:  S-Project Ewelina Kozyra-Sikorska Usługi projektowe                       

i ogólnobudowlane. 

c) LGD-DWiLS/I/17/1.1.1.ZDG/2019 Jarosław Dudek, Chlewiska 13a,21-100 Lubartów - Rozpoczęcie działalności 

gospodarczej przez Pana Jarosława Dudka- utworzenie mobilnej obsługi muzycznej uroczystości                    i 

eventów. 

5. Ponowna ocena na podstawie uzasadnień w złożonych protestach lub brak ponownej oceny wniosków. 

6. Dokonanie ponownej oceny operacji oraz podjęcie decyzji o wyborze operacji do finansowania i ustaleniu kwot 

wsparcia lub brak ponownej oceny operacji, 

7. Podjęcie uchwał lub brak podjęcia uchwał w sprawie wyboru operacji do finansowania i ustalenia kwot wsparcia, 

8. Wolne głosy, wnioski i zapytania, 

9. Zamknięcie obrad. 

 

Po zapoznaniu zebranych z porządkiem obrad w dniu 07.06.2019 roku, Przewodniczący Rady LGD poprosił 

zebranych o zgłaszanie uwag do przedstawionego porządku obrad.  

W związku z brakiem uwag zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem przedstawionego porządku obrad. Za przyjęciem 

porządku obrad było 8 członków Rady. 

Kolejnym punktem było zbadanie przez Przewodniczącego Rady czy na posiedzeniu w dniu 07.06.2019 roku 

zachowane są parytety sektorowe. Zgodnie z listą obecności sektor publiczny reprezentowało 25% członków Rady, 

sektor gospodarczy 25% składu Rady a sektor społeczny w tym mieszkańców 50% członków Rady obecnych na 

posiedzeniu. 

Określono też grupę interesów w składzie Rady – jest nią władza publiczna reprezentowana na posiedzeniu przez: 

Tomasza Futerę burmistrza Kocka (nieobecny na posiedzeniu w dniu 07.06.2019), Marka Kowalskiego wójta gminy 

Abramowa, Pawła Grzegorza Woźniaka wójta gminy Sernik i Dawida Tarnowskiego wójta gminy Firlej (nieobecny na 

posiedzeniu w dniu 07.06.2019).  

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. 
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Poznanie członków Rady ze złożonymi protestami od decyzji Rady z dnia 16 maja 2019 roku 

Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że po posiedzeniu Rady w dniu 16.05.2019 roku do biura LGD 

wpłynęło trzy protesty od oceny Rady i podjętych uchwał. 

Następnie rozdano członkom Rady kopie kart oceny wniosków co do których wnioskodawcy złożyli protesty. 

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady poprosił dyrektora biura LGD o zapoznanie zebranych                                            

z poszczególnymi protestami oraz uzasadnieniami do kryteriów z którymi wnioskodawcy się nie zgadzają. 

Po przedstawieniu protestów: 

 LGD-DWiLS/I/14/1.1.1.ZDG/2019 Arkadiusz Smolarz, Kolonia Brzeźnica Bychawska 67, 21-104 Niedźwiada - 

"AS-BUD" -utworzenie przedsiębiorstwa budowlanego Arkadiusz Smolarz. 

 LGD-DWiLS/I/11/1.1.1.ZDG/2019 Ewelina Magdalena Kozyra-Sikorska, ul. Hugo Kołłątaja 8, 21-150 Kock - 

Wsparcie zakładania działalności gospodarczej:  S-Project Ewelina Kozyra-Sikorska Usługi projektowe                       

i ogólnobudowlane. 

 LGD-DWiLS/I/17/1.1.1.ZDG/2019 Jarosław Dudek, Chlewiska 13a, 21-100 Lubartów - Rozpoczęcie działalności 

gospodarczej przez Pana Jarosława Dudka- utworzenie mobilnej obsługi muzycznej uroczystości i eventów. 

Przewodniczący Rady poprosił zebranych o dyskusję nad treściami zawartymi w uzasadnieniach w kartach oceny 

i zarzutami oraz uzasadnieniami zawartymi w protestach. 

Po trwającej ponad godzinę dyskusji, członkowie Rady ustalili, że nie ma ich zdaniem podstaw do zmiany 

podjętych decyzji na posiedzeniu Rady w dniu 16.05.2019 roku. 

Zobowiązano biuro LGD do przekazania protestów oraz kopii kart oceny z posiedzenia Rady w dniu 16.05.2019 

roku do Samorządu Województwa. 

  

 

 

Wobec braku innych wniosków członków Rady, Przewodniczący zarządził zamknięcie posiedzenia 

Rady które odbywało się w dniu 07.06.2019 roku i podziękował zebranym za przybycie. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

 

 
                    Beata Gozdal                                                                               Mariusz W. Sienkiewicz 

 

              Sekretarz Rady LGD                                                                       Przewodniczący Rady LGD 

 

 


