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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI RADY  

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

 „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

 ZA ROK 2019 

 

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. Kowalski Marek 

7. Niedziela Wiesław 

8. Piecyk Robert 

9. Sienkiewicz Mariusz 

10. Tarnowski Dawid 

11. Tchórz Milena 

12. Wicha Janina 

13. Woźniak Paweł Grzegorz 

 

Rada w okresie kadencyjnym odbyła łącznie 6 posiedzeń poświęconych ocenie i wyborowi operacji do 

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

przez 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. 

 

Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się w dniu 10 stycznia 2019 roku. Posiedzenie Rady związane było 

z dokonaniem ponownej oceny wniosku złożonego w I naborze wniosków w 2016r. Ponowna ocena związana była 

z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie o uchyleniu oceny Rady LGD z dnia 29.08.2018r. 

Na posiedzeniu członkowie Rady zapoznali się z wyrokiem sądu. Następnie poddali wniosek ponownej ocenie 

w kwestii zarzutów podnoszonych przez WSA w Lublinie. 

 

 



Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 
z dnia 26.06.2020 

 

2 

 

Rada na posiedzeniu 10 stycznia 2019 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała I/160/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 10.01.2019 
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. 

2. Uchwała I/161/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 10.01.2019 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w naborze I/2016 w związku z ponowną 
oceną w ramach Działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność", przedsięwzięcie 1.1.2. Rozwój działalności gospodarczej. 

 

Drugie posiedzenie Rady oceniającej wnioski odbyło się w dniu 16 maja 2019 roku, na którym ocenie 

podlegało 26 wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej. 

 

Rada na posiedzeniu 16 maja 2019 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała I/162/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i Lokalną Strategią Rozwoju 
Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w naborze 1/2019 w ramach Działania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". 

2. Uchwała I/163/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji, które nie podlegały ocenie lub były niezgodne z Lokalną Strategią 
Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w ramach przeprowadzonego naboru 
1/2019 na Działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność". 

3. Uchwała I/164/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Stworzenie nowej działalności gospodarczej w zakresie usług 
budowlanych z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań” 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/165/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: Wood-Art Paweł 
Michalak” 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/166/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: Pracownia krawiecka 
Storky Craft Katarzyna Bocian” 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/167/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Podjęcie działalności gospodarczej produkcji filmowej” 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/168/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Otwarcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji konstrukcji 
metalowych i ich części” do finansowania w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
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ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej. 

8. Uchwała I/169/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie rozwoju turystyki i 
rekreacji. Utworzenie Kompleksu Leśnego SPA z mobilną sauną oraz jurtą mongolską.” 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/170/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie produkcji 
kukurydzy mielonej o różnym stopniu rozdrobnienia, sprzedaży pasz dla zwierząt gospodarskich i artykułów 
do produkcji rolnej”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/171/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Mobilne usługi auto-serwisu - Michał Błażej Rękas” 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 gospodarcze. 

11. Uchwała I/172/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: S-Project Ewelina 
Kozyra-Sikorska Usługi projektowe i ogólnobudowlane” 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/173/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: SKlima Paweł 
Smoliński” 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/174/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wprowadzenie na obszarze LGD innowacyjnej usługi malowania 
proszkowego” 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/175/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
roku w sprawie braku wyboru operacji, pt.: „"AS-BUD" -utworzenie przedsiębiorstwa budowlanego Arkadiusz 
Smolarz” 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/176/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej ze zleceniową 
produkcją ślusarską oraz spawalniczą poprzez dostosowanie lokalu oraz wyposażenie go w nowoczesny 
sprzęt.” 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/177/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
roku w sprawie braku wyboru operacji, pt.: „Mobilny handel detaliczny karmy dla zwierząt” 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/178/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Pana Jarosława Dudka- 
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utworzenie mobilnej obsługi muzycznej uroczystości i eventów.” 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. 

18. Uchwała I/179/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Działalność rozrywkowa i rekreacyjna. "DOM DOŚWIADCZEŃ"” 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/180/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Usługi prania i czyszczenia tapicerki oraz mycia elewacji budynków i 
kostki brukowej” 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/181/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Podjęcie działalności gospodarczej świadczącej usługi dekarskie i 
ciesielskie dla mieszkańców 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. 

21. Uchwała I/182/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „„Mobilne usługi trychologiczne - podjęcie działalności gospodarczej 
Hubert Piskorski”.” 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/183/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
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. 

23. Uchwała I/184/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: ,,Full Service Event'' 
Arkadiusz Urban” 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/185/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Podjęcie działalności gospodarczej przez TOMASZ GAJEWSKI z 
zakresu usług automatyki przemysłowej i budynków” 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/186/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w naborze 1/2019 w ramach Działania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność". 

26. Uchwała I/187/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 16.05.2019 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, które nie uzyskały minimum 
punktowego w ramach przeprowadzonego naboru 1/2019 na Działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". 
 

Trzecie posiedzenie Rady odbyło się w dniu 7 czerwca 2019  roku. Zwołane zostało w związku z protestami, 

które wpłynęły po ostatnim naborze wniosków i uchwałach Rady z dnia 16 maja 2019 roku. 
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Podczas posiedzenia Rada podtrzymała swoje decyzje z dnia 16 maja 2019 roku. W związku z tym Rada nie podjęła 

nowych uchwał. 

 

Czwarte posiedzenie Rady oceniającej wnioski odbyło się w dniu 12 lipca 2019 roku, na którym ocenie 

podlegało 11 wniosków na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej oraz 2 wnioski na zachowanie dziedzictwa lokalnego. 

 

Rada na posiedzeniu 12 lipca 2019 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała II/188/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 12.07.2019 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania 
„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w naborze 2/2019 w ramach Działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". 

2. Uchwała II/189/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 12.07.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Remont i modernizacja 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. 

3. Uchwała II/190/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 12.07.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Remont i modernizacja 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. 

4. Uchwała II/191/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 12.07.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Dębica - 
Kolonia - budowa wiaty, siłowni zewnętrznej, oraz małej architektury służącej urządzeniu placu zabaw” 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 II/192/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 12.07.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości 
Antoniówka” 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 II/193/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 12.07.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym 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. 

7. Uchwała II/194/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 12.07.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Remont (modernizacja) budynku świetlicy wiejskiej w Szczekarkowie, 
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. 

8. Uchwała II/195/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 12.07.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Woli Lisowskiej - etap I”  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. 

9. Uchwała II/196/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 12.07.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Budowa obiektów małej architektury na nieruchomości Nr 1 w 
Nowodworze-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. 

10. Uchwała II/197/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 12.07.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Przebudowa budynku OSP w Górce z przeznaczeniem na świetlicę 
wiejską” 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 II/198/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 12.07.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Walentynowie” 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. 

12. Uchwała II/199/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 12.07.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Utworzenie otwartej strefy rekreacyjnej w Katarzynie” 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. 

13. Uchwała II/200/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 12.07.2019 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w naborze 2/2019 w ramach Działania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność". 

14. Uchwała III/201/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 12.07.2019 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania 
„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w naborze 3/2019 w ramach Działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" 

15. Uchwała III/202/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 12.07.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Przywracamy pamięć. Konserwacja i renowacja nagrobków rodzin 
Kierglewiczów i Domańskich 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. 

16. Uchwała III/203/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 12.07.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Renowacja ogrodzenia przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia 
Najświętszej Marii 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. 

17. Uchwała III/204/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 12.07.2019 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w naborze 3/2019 w ramach Działania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność". 

 

Piąte posiedzenie Rady oceniającej wnioski odbyło się w dniu 6 września 2019 roku, na którym ocenie 

podlegało 8 wniosków na rozwój działalności gospodarczej. 
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Rada na posiedzeniu 6 września 2019 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała IV/205/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 06.09.2019 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i Lokalną Strategią Rozwoju 
Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w naborze 4/2019 w ramach Działania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" 

2. Uchwała IV/206/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 06.09.2019 
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 oraz uruchomienie serwisu motocyklowego” 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 IV/207/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 06.09.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wzmocnienie konkurencyjności firmy PPHU DAVID poprzez 
dywersyfikację oferty produktowej” 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. 

4. Uchwała IV/208/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 06.09.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozwój działalności gospodarczej PPHU TOPMAR Marek Topyła 
poprzez wprowadzenie do oferty firmy usług wulkanizacyjnych i serwisu klimatyzacji pojazdów” 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 IV/209/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 06.09.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozwój działalności gospodarczej w zakresie tworzenia usług 
turystycznych” 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. 

6. Uchwała IV/210/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 06.09.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wdrożenie innowacyjnego procesu odzysku metali z elementów 
pochodzących z demontażu zużytych pojazdów samochodowych i zużytego sprzętu elektronicznego w 
zakładzie HELIOS Lidia Skubisz gm. Ostrówek koło Lubartowa” 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 IV/211/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 06.09.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Zwiększenie potencjału firmy GO24 Sp. z .o.o. poprzez wprowadzenie 
nowego innowacyjnego produktu oraz usługi” 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. 

8. Uchwała IV/212/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 06.09.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozwój działalności gospodarczej Grzegorz Zdzienicki „Garden of the 
year”” 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. 

9. Uchwała IV/213/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 06.09.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozwój działalności gospodarczej Usługi pogrzebowe Marian Syta 
poprzez budowę budynku usługowego z przeznaczeniem na salę pożegnań oraz kwiaciarnię” 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. 
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10. Uchwała IV/214/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 06.09.2019 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w naborze 4/2019 w ramach Działania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność". 

 

Szóste posiedzenie Rady oceniającej wnioski odbyło się w dniu 13 grudnia 2019 roku, na którym ocenie 

podlegało 23 wnioski na podejmowanie działalności gospodarczej, 1 wniosek na budowę lub przebudowę 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej oraz 1 wniosek na 

zachowanie dziedzictwa lokalnego. 

 
Rada na posiedzeniu 13 grudnia 2019 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała V/215/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i Lokalną Strategią Rozwoju 
Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w naborze 5/2019 w ramach Działania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". 

2. Uchwała V/216/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej związanej ze zleceniową 
produkcją ślusarską oraz spawalniczą poprzez dostosowanie lokalu oraz wyposażenie go w nowoczesny 
sprzęt” 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 V/217/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „FOTO EVENT STUDIO - Krzysztof Słowikowski” 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 V/218/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie architektury i 
projektowania” 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 V/219/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: ,,Full Service Event’’ 
Arkadiusz Urban” 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 V/220/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej  - utworzenie firmy zajmującej 
się kompleksową obsługą różnego rodzaju  imprez” 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 V/221/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie wypożyczalni 
sprzętu sportowego w Gminie Firlej” 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 V/222/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Podjęcie działalności gospodarczej związanej z oprawą muzyczno-
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artystyczną imprez okolicznościowych - DJ i wodzirej” 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 V/223/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Jednoosobowa działalność gospodarcza świadcząca usługi remontowe, 
budowlane i transportowe” 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 V/224/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wypożyczalnia klimatyzatorów, nagrzewnic, osuszaczy i wentylatorów 
– Małgorzata Domańska” 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 V/225/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Usługi fotograficzno-geodezyjne Arkadiusz Komsta  „GEOFOTO”” 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 V/226/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: BiFit Grzegorz 
Niedziela - klub fitness” 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 V/227/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej:  S-Project Ewelina 
Kozyra-Sikorska Usługi projektowe i ogólnobudowlane” 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 V/228/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Uruchomienie stolarni - Wymarzone z drewna - Piotr Domański” 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 V/229/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej w zakresie produkcji 
peletu” 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 V/230/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Mobilne usługi auto-serwisu - Michał Błażej Rękas” 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 V/231/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: 3D FACILITIES – 
pracownia druku przestrzennego Wiktor Ciechański” 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. 

18. Uchwała V/232/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Utworzenie wypożyczalni kajaków turystycznych i wędkarskich 
"KajMar"” 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 podejmowania działalności 
gospodarczej. 

19. Uchwała V/233/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: Zakład fryzjerski 
Golibroda Klaudia Chadaj” 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 V/234/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności- naprawa maszyn rolniczych” 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 V/235/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej w zakresie produkcji 
betonowych elementów prefabrykowanych z użyciem nowoczesnych mieszanek GRC” 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 V/236/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Utworzenie bawialni "Chochliki"” 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 V/237/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji 
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. 

24. Uchwała V/238/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: Jasny Gwint Instalacje 
sanitarne Mateusz Soszka” 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 V/239/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w naborze 5/2019 w ramach Działania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność". 

26. Uchwała V/240/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju, które nie uzyskały minimum 
punktowego w ramach przeprowadzonego naboru 5/2019 na Działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". 

27. Uchwała VI/241/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i Lokalną Strategią Rozwoju 
Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w naborze 6/2019 w ramach Działania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". 

28. Uchwała VI/242/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Tworzenie mobilnej bazy dla promocji kultury i rozwoju lokalnego” 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. 

29. Uchwała VI/243/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w naborze 6/2019 w ramach Działania 
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19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność". 

30. Uchwała VII/244/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze i Lokalną Strategią Rozwoju 
Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w naborze 7/2019 w ramach Działania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". 

31. Uchwała VII/245/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Przywracamy Pamięć – Ochrona Miejsc Pamięci Narodowej na terenie 
gminy Michów” 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. 

32. Uchwała VII/246/19 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 13.12.2019 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w naborze 7/2019 w ramach Działania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność". 

 

W roku 2019 Rada LGD podjęła łącznie 87 uchwał na 6 posiedzeniach. W okresie sprawozdawczym Rada nie 

odbywała innych posiedzeń celem rozpatrzenia spraw i wniosków związanych z naborami wniosków.  

 

W dniu 7 maja 2019 roku Rada zebrała się celem przyjęcia sprawozdanie z działalności Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2018 celem przedstawienia sprawozdania na najbliższym 

Walnym Zebraniu Członków LGD. 

 

 

 

                                                                                                                 Przewodniczący Rady LGD 

 

                                                                                                                Mariusz Wiktor Sienkiewicz 

 


