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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI RADY  

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

 „DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

 ZA ROK 2021 

 

Rada w okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie: 

1. Futera Tomasz 

2. Giza Ewa 

3. Gozdal Beata 

4. Bogusz Justyna 

5. Kostrzewa Jerzy 

6. Kowalski Marek 

7. Niedziela Dariusz 

8. Smyk Grażyna 

9. Sienkiewicz Mariusz 

10. Tarnowski Dawid 

11. Zadurska Milena 

12. Wicha Janina 

13. Woźniak Paweł Grzegorz 

 

Rada w okresie kadencyjnym odbyła łącznie 2 posiedzenia poświęcone 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; 

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

kulturalnej; 

 

Pierwsze posiedzenie Rady odbyło się w dniu 28 stycznia 2021 roku. Posiedzenie Rady związane było 

z dokonaniem oceny wniosków złożonych w naborach wniosków, które odbyły się w okresie od 07.12.2020 do 

30.12.2020 roku.  

Rada na posiedzeniu 28 stycznia 2021 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała  I/247/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
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 1/2020 w ramach Działania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"; 

2. Uchwała  I/248/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dębica” 
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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 (przedsięwzięcie 1.2.1.); 

3. Uchwała  I/249/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Budowa placu rekreacyjnego w Kierzkówce” 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 (przedsięwzięcie 1.2.1.); 

4. Uchwała  I/250/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Utworzenie 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 (przedsięwzięcie 1.2.1.); 

5. Uchwała I/251/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Wólka Rokicka - Kolonia, 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 
(przedsięwzięcie 1.2.1.); 

6. Uchwała I/252/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Annobór - Kolonia, 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 
(przedsięwzięcie 1.2.1.); 

7. Uchwała I/253/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w m. Czerniejów” do finansowania w 
ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność" na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.); 

8. Uchwała I/254/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej 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 budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.); 

9. Uchwała I/255/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w naborze 1/2020 w ramach Działania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność"; 

10. Uchwała II/256/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
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 2/2020 w ramach Działania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"; 

11. Uchwała II/257/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Uruchomienie działalności w zakresie produkcji mebli ogrodowych oraz 
galanterii drewnianej” 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 (przedsięwzięcie 1.1.1.); 

12. Uchwała II/258/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wzrost dochodów poprzez produkcję win musujących” 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 
(przedsięwzięcie 1.1.1.); 

13. Uchwała  II/259/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
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 
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ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.); 

14. Uchwała II/260/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności: Eco-Dom Ewelina Kozyra-Sikorska 
Usługowo 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 (przedsięwzięcie 1.1.1.); 

15. Uchwała II/261/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie agroturystyki i 
wypożyczalni rowerów w m. Ostrówek-Kolonia” 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 (przedsięwzięcie 1.1.1.); 

16. Uchwała II/262/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Utworzenie firmy o charakterze sportowo/rekreacyjnym na terenie 
gminy Ostrówek” 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 (przedsięwzięcie 1.1.1.); 

17. Uchwała II/263/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
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 (przedsięwzięcie 1.1.1.); 

18. Uchwała II/264/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: Straż Stolarska 
Krzysztof Gierach” 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 (przedsięwzięcie 1.1.1.); 

19. Uchwała II/265/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Studio Design Salon Fryzjerski” 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 (przedsięwzięcie 1.1.1.); 

20. Uchwała  II/266/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Podjęcie działalności gospodarczej poprzez wybudowanie i zakupy 
wyposażenia do obiektu turystycznego” 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 (przedsięwzięcie 1.1.1.); 

21. Uchwała II/267/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Jednoosobowa działalność gospodarcza o nazwie „EKONOM MONIKA 
GUZ”” 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 (przedsięwzięcie 1.1.1.); 

22. Uchwała  II/268/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Ośrodek jeździecki Nowodwór Weremczuk Szymon” 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 
(przedsięwzięcie 1.1.1.); 

23. Uchwała II/269/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności :  Enigma Marlena Toboła” 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 
(przedsięwzięcie 1.1.1.); 

24. Uchwała II/270/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej Usługi remontowo – 
budowlane MARJUS” 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 (przedsięwzięcie 1.1.1.); 
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25. Uchwała  II/271/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej : Zakładanie 
działalności produkcyjnej Marika Marta Łuczak” 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 (przedsięwzięcie 1.1.1.); 

26. Uchwała II/272/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Drukarnia wielkoformatowa” 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 (przedsięwzięcie 1.1.1.); 

27. Uchwała  II/273/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczynanie działalności gospodarczej w zakresie produkcji mebli 
oraz konstrukcji stalowych Raczyński Krzysztof” 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 (przedsięwzięcie 1.1.1.); 

28. Uchwała II/274/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Założenie działalności gospodarczej w zakresie usługowego 
prowadzenia ksiąg podatkowych i rachunkowych oraz obsługi kadrowo-płacowej” 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 (przedsięwzięcie 1.1.1.); 

29. Uchwała  II/275/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji” 
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 
(przedsięwzięcie 1.1.1.); 

30. Uchwała  II/276/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług 
oczyszczania terenu.” 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 (przedsięwzięcie 1.1.1.); 

31. Uchwała  II/277/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: Usługi Budowlane 
Trykacz Robert” 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 (przedsięwzięcie 1.1.1.); 

32. Uchwała  II/278/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej – Usługi Ogrodnicze 
Marek Och” 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 (przedsięwzięcie 1.1.1.); 

33. Uchwała II/279/23 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Osiągnięcie zysku poprzez uruchomienie jednoosobowej działalności 
gospodarczej i zwiększenie udziału w rynku dzięki realizacji inwestycji zakupu maszyn i urządzeń z 
wykorzystaniem środków finansowych z UE” 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 (przedsięwzięcie 1.1.1.); 

34. Uchwała  II/280/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie turystyki i rekreacji 
w miejscowości Zagrody Łukowieckie” 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 (przedsięwzięcie 1.1.1.); 

35. Uchwała II/281/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Wsparcie zakładania działalności gospodarczej: Produkcja mebli 
ogrodowych i balustrad Piotr Brzozowski” 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 (przedsięwzięcie 1.1.1.); 
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36. Uchwała II/282/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Założenie działalności gospodarczej w zakresie kwaterunku w domach 
letniskowych” 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 (przedsięwzięcie 1.1.1.); 

37. Uchwała II/283/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Założenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów 
tartacznych” do finansowania w ramach działania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" na operacje w zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej (przedsięwzięcie 1.1.1.); 

38. Uchwała  II/284/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi instalacji 
światłowodowych i przecisków pneumatycznych” 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 (przedsięwzięcie 1.1.1.); 

39. Uchwała II/285/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „ESSENCE. Katarzyna Dadej” 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 (przedsięwzięcie 1.1.1.); 

40. Uchwała II/286/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Agroturystyka” 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 (przedsięwzięcie 1.1.1.); 

41. Uchwała  II/287/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Założenie i prowadzenie lokalu gastronomicznego Kebab Kock” 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 
(przedsięwzięcie 1.1.1.); 

42. Uchwała II/288/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 28.01.2021 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w naborze 2/2020 w ramach Działania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność". 
 

Drugie posiedzenie Rady odbyło się w dniu 7 czerwca 2021  roku. Na posiedzeniu przedstawiono sprawozdania z 
działalności Rady LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w okresie kadencyjnym 2018-2020. Sprawozdanie to 
zostało przygotowane na Walne Zebranie Członków LGD. 

 

Trzecie  posiedzenie  Rady LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” po naborach wniosków, które odbyły się 

w okresie od 11.10.2021 do 25.10.2021 roku odbyło się w dniu 10.11.2021 roku. 

Rada na posiedzeniu  10 listopada 2021 roku podjęła następujące uchwały: 

1. Uchwała I/289/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 10.11.2021 
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 1/2021 w ramach Działania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"; 

2. Uchwała I/290/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 10.11.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dębica” 
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 (przedsięwzięcie 1.2.1.); 

3. Uchwała I/291/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 10.11.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w m. Czerniejów” 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 (przedsięwzięcie 1.2.1.); 

4. Uchwała  I/292/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 10.11.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej 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 budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (przedsięwzięcie 1.2.1.); 

5. Uchwała  I/293/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 10.11.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Annobór - Kolonia, 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 
(przedsięwzięcie 1.2.1.); 

6. Uchwała I/294/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 10.11.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Wólka Rokicka - Kolonia, 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 
(przedsięwzięcie 1.2.1.); 

7. Uchwała I/295/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 10.11.2021 
roku w sprawie wyboru operacji, pt.: „Budowa placu rekreacyjnego w Kierzkówce” 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 (przedsięwzięcie 1.2.1.); 

8. Uchwała  I/296/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 10.11.2021 
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 (przedsięwzięcie 1.2.1.); 

9. Uchwała  I/297/21 Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” z dnia 10.11.2021 
roku w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do finansowania w naborze 1/2021 w ramach Działania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność". 

 

 

W roku 2021 Rada LGD podjęła łącznie 51 uchwał na 2 posiedzeniach. W okresie sprawozdawczym Rada nie 

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

 

 

 

 

                                                                                                                 Przewodniczący Rady LGD 

                                                                                                                Mariusz Wiktor Sienkiewicz 

 


