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Protokół  

z XV posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”  

w sprawie procedury wyboru operacji przez LGD prowadzonej w ramach naboru 

wniosków nr MP-3-2011 

z dnia 3 i 9 czerwca 2011 roku 

 

 

 

W zebraniu uczestniczyli Członkowie Rady według załączonych list obecności: 

Biernacki Tomasz; 

Furmanek Wojciech; 

Kapusta Ireneusz; 

Klamczyński Jan; 

Kubacka Krystyna; 

Łopaciński Andrzej; 

Moskwa Anna; 

Siwonia Alina; 

Stępień Bożena; 

Wcisło Stanisław; 

 

Posiedzenie 3 czerwca otworzyła Wiceprzewodnicząca Rady LGD Pani Bożena Stępień, 

który zebrał podpisy członków na liście obecności po czym stwierdził quorum zapoznała 

wszystkich z porządkiem obrad  i poprosiła o wpisanie do porządku obrad punkt  

z odczytaniem protokołu, który został odczytany przez Dyrektora Biura Pana Witolda Kowala 

i został jednogłośnie przyjęty.  Wiceprzewodnicząca Rady Pani Bożena Stępień  przedstawiła 

listę organizacji oraz osób fizycznych, którzy chcą przystąpić  w poczet grona Członków 

Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”. Przybył Przewodniczący Rady Pan Wojciech 

Furmanek i dalej prowadził posiedzenie. Kandydaci przedstawili  swoje autoprezentacje 

Członkom Rady.  

Rada Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” przyjęła w poczet Członków: 

- uchwałą nr 1/6/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku - Pana Leszka Chobota.   

Wynik głosowania: 

za-10; przeciw - 0; wstrzymało się – 10; uchwała została przyjęta; 

- uchwała nr 2/6/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku – Panią Elżbietę Kot. 
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Wynik głosowania: 

za-10; przeciw - 0; wstrzymało się – 10; uchwała została przyjęta; 

-  uchwałą nr 3/6/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku – Panią Barbarę Wojciechowską. 

Wynik głosowania: 

za-10; przeciw - 0; wstrzymało się – 10; uchwała została przyjęta; 

- uchwałą nr 4/6/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku – Stowarzyszenie Nasza Bogoria.   

Wynik głosowania: 

za-10; przeciw - 0; wstrzymało się – 10; uchwała została przyjęta; 

- uchwałą nr 5/6/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Szydłowskiej.   

Wynik głosowania: 

za-10; przeciw - 0; wstrzymało się – 10; uchwała została przyjęta; 

- uchwałą nr 6/6/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku – Panią Anetę Majkę.    

Wynik głosowania: 

za-10; przeciw - 0; wstrzymało się – 10; uchwała została przyjęta; 

- uchwałą nr 7/6/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku - Panią Annę Moskwę.   

Wynik głosowania: 

za-10; przeciw - 0; wstrzymało się – 10; uchwała została przyjęta; 

- uchwałą nr 8/6/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku - Pana Sebastiana Kicińskiego.   

Wynik głosowania: 

za-10; przeciw - 0; wstrzymało się – 10; uchwała została przyjęta; 

Pozostałe punkty programu Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” 

pozostały bez zmian i przedstawiają się następująco: 

Na dzień 3 czerwca 2011 roku: 

 

1. Przeszkolenie członków Rady z nowych kryteriów oceny operacji; 

2. Przedstawienie szczegółów przebiegu naboru wniosków; 

3. Przedstawienie informacji o wnioskach, które wpłynęły do rozpatrzenia; 

4. Procedura oceny bezstronności członków Rady i wykluczenia z oceny poszczególnych 

wniosków; 

5. Sporządzenie listy bezstronnych członków Rady; 

6. Podział wniosków pomiędzy Członków Rady w celu przygotowania streszczenia 

operacji; 

7. Przygotowanie listy osób referujących streszczenia; 
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8. Wolne wnioski; 

9. Zarządzenie przerwy w posiedzeniu; 

Na dzień 9  czerwca 2011 roku: 

1. Dyskusja nad poszczególnymi wnioskami; 

2. Głosowanie nad zgodnością poszczególnych wniosków z Lokalną Strategią Rozwoju; 

3. Ocena poszczególnych wniosków pod kątem kryteriów lokalnych; 

4. Sporządzenie listy ocenionych operacji; 

5. Wybór operacji przeznaczonych do wsparcia; 

6. Wolne wnioski; 

7. Zamknięcie posiedzenia; 

Pierwszy dzień posiedzenia – 3 czerwca 2011 roku 

Ad 1 i 2,3. 

Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” – Pan Witold Kowal przeszkolił 

członków Rady  z nowych kryteriów oceny operacji oraz przedstawił szczegóły 

przeprowadzonego naboru wniosków, przekazał także informację o zakończonych istotnych 

etapach przebiegu procedury wyboru operacji, tj. o spotkaniach informacyjnych dotyczących 

ogłoszonego konkursu oraz dyżurach pracowników Biura LGD w każdej z gmin objętych 

Lokalna Strategią Rozwoju w celu pomocy potencjalnym beneficjentom przy prawidłowym 

sporządzaniu wniosku. Przedstawił także proces przyjmowania i rejestrowania wniosków  

o pomoc, które wpłynęły do Biura LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu  

o możliwości składania wniosków. Poinformował również, iż w ramach naboru złożono 57 

wnioski, które opiewały na łączną kwotę wnioskowanej pomocy wynoszącą 910 247,35 zł, 

natomiast na konkurs alokacja środków wynosiła 3850 000 zł.  

Ad 4 i 5, 6. 

Pan Witold Kowal Dyrektor Biura omówił  przesłanki wykluczenia Członka Rady LGD 

 z dyskusji i głosowania nad oceną poszczególnych wniosków, które zostały określone  

w § 21 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”. Po przedstawieniu reguł 

dotyczących stwierdzania bezstronności Członków Rady rozpoczęto procedowanie nad 

poszczególnymi wnioskami, które w stosunku do każdego wniosku rozpoczynało się od 

przedstawienia podstawowych informacji dotyczących danego wniosku, które umożliwiały 

stwierdzenie ewentualnego występowania przesłanek wykluczenia Członka Rady. Następnie 

obecni na posiedzeniu Członkowie Rady składali na ręce Przewodniczącego deklarację  

o bezstronności wobec konkretnej operacji lub wykluczali się z dyskusji i głosowania nad 

wnioskiem jeżeli takowego oświadczenia nie złożyły. Po złożeniu oświadczenia  

o bezstronności lub wykluczeniu się z dyskusji i głosowania nad poszczególna operacją przez 
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wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady, przechodzono do przyjęcia uchwały,  

w której znajdowały się: 

1. Lista bezstronnych członków Rady LGD mogących wziąć udział  

w dyskusji i głosowaniu nad oceną wniosku; 

2. Listę członków Rady LGD, którzy nie podpisali oświadczenia  

o bezstronności nie mogących wziąć udział w dyskusji i głosowaniu na oceną 

wniosku. 

3. Członek Rady wyznaczony do przygotowania streszczenia operacji. 

Uchwały od numeru 1/MP-3-2011 do numeru 57/MP-3-2011 poszczególnych wniosków 

stanowią załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 7.  

Zdecydowano, że referującymi streszczenia będą pracownicy Biura LGD, którzy także 

przygotują własne wersje streszczeń do poszczególnych wniosków w celu jak najpełniejszego 

zapoznania się ze złożonymi w ramach naboru wnioskami. Podziału wniosków pośród 

pracowników biura LGD zgodnie z procedura wyboru operacji dokonać ma Witold Kowal 

Dyrektor Biura LGD. 

Ad. 8. 

W części posiedzenia dotyczącej wolnych wniosków Członkowie Rady dyskutowali na temat 

członkostwa w LGD, aktywności Członków Zwyczajnych oraz wypełniania przez nich 

statutowych obowiązków.. Podsumowano informacje przekazaną przez Zarząd LGD, 

dotyczącą opłacania składki członkowskiej oraz obecności na Walnych Zebraniach Członków 

podmiotów zrzeszonych w LGD. Wskazano, iż w celu zapewnienia sprawnego 

funkcjonowania LGD należy pozbawić Członkostwa podmioty, które nie uczestniczą czynnie 

w pracach LGD oraz nie wypełniają podstawowych obowiązków wynikających ze Statutu 

Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”. Zlecono pracownikom Biura przygotowanie zasad 

wykluczania Członków Zwyczajnych Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” 

Ad. 9. 

Przewodniczący Rady LGD - Wojciech Furmanek – zarządził przerwę w posiedzeniu do dnia 

9 czerwca 2011 roku, tj. na czas potrzebny do przygotowania przez wyznaczonych Członków 

Rady streszczeń operacji. Posiedzenie ma zostać wznowione o godz.16
00

.  

 

Drugi dzień posiedzenia – 9 czerwca 2011 roku 

 



5 

 

Posiedzenie zostało wznowione o godz. 16
00

, następnie Przewodniczący Rady zebrał podpisy 

Członków Rady na liście obecności i stwierdził quorum oraz prawomocność dalszej części 

posiedzenia. W zebraniu uczestniczyli Ci sami Członkowie Rady co na pierwszej części 

posiedzenia w dniu 3 czerwca 2011 roku, tj.: 

Biernacki Tomasz; 

Furmanek Wojciech; 

Kapusta Ireneusz; 

Krystyna Kubacka; 

Klamczyński Jan; 

Łopaciński Andrzej; 

Moskwa Anna; 

Siwonia Alina; 

Stępień Bożena; 

Wcisło Stanisław; 

 

Ad. 1, 2 i 3 

Zadecydowano, że ocena poszczególnych wniosków będzie odbywać się według schematu: 

odczytanie streszczeń poszczególnych operacji (przygotowanych niezależnie od siebie przez 

Członka Rady LGD oraz pracownika Biura LGD), dyskusja nad wnioskiem, ocena jego 

zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju. Operacje uznane za zgodne z LSR zostaną ocenione 

według lokalnych kryteriów wyboru. Głosowanie, zgodnie z procedurą oceny zgodności 

operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, odbywa się poprzez 

wypełnienie kart oceny operacji. Za ocenę uznaje się średnią liczbę punktów otrzymanych  

z oceny przeprowadzonej przez Członków Rady biorących udział w głosowaniu.  Wyniki 

oceny Przewodniczący Rady umieszcza na liście ocenionych operacji. 

 

1. Ocena wniosku Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie pt. V Międzynarodowy plener 

rzeźbiarski najstarszym plenerem rzeźbiarskim w regionie LGD „Białe Ługi” 

zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-1. Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: Jan 

Klamczyński. 

Uchwała nr 58/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-1 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
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Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 13,44 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

2. Ocena wniosku Powiatu Staszowskiego pt. „Promocja atrakcji turystycznych LGD Białe 

Ługi w powiecie staszowskim” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-2. Nikt  

z Członków Rady nie został wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym wnioskiem. 

Uchwała nr 59/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-2 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 7,60 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

3. Ocena wniosku Mała Gastronomia -Majka. pt. „Powrót do tradycyjnego smaku śliwki” 

zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-3. Nikt z Członków Rady nie został wykluczony  

z dyskusji i głosowania nad niniejszym wnioskiem. 

Uchwała nr 60/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-3 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 10,20 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

4. Ocena wniosku Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie pt. „Międzynarodowe Uliczne 

Biegi Sylwestrowe w Szydłowie najstarszymi biegami ulicznymi w Polsce” zarejestrowanego 

pod nr MP-3-2011-4. Członkowie Rady wykluczeni z głosowania:  Jan Klamczyński.  

Uchwała nr 61/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-4 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 10,77 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

5. Ocena wniosku Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie pt. „Uatrakcyjnienie Muzeum 

Regionalnego w XV wiecznym budynku Skarbczyka” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-5.  

Członkowie Rady wykluczeni z głosowania:  Jan Klamczyński.  
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Uchwała nr 62/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-5 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 9,66 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

6. Ocena wniosku Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie pt. „Plenery malarskie- Szydłów 

2011” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-6. Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: 

Jan Klamczyński. 

Uchwała nr 63/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-6 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 10,22 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

7. Ocena wniosku Stowarzyszenia Dolina Piastowska "Wrębów w Rembowie" pt. „Festyn 

integracyjny dla społeczności lokalnej przy Zamku "Wrębów" w Rembowie” 

zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-7. Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: Alina 

Siwonia. 

Uchwała nr 64/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-7 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 9,66 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

8. Ocena wniosku Feldman/Feld-Disco-Camp pt. „Wypożyczalnia sprzętu wodnego i rekreacyjnego 

nad zalewem "Chańcza"” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-8. Członkowie Rady wykluczeni 

z głosowania: Alina Siwonia. 

Uchwała nr 65/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-8 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 11,66 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 
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9. Ocena wniosku Barbary Wojciechowskiej pt.  „Grzyby- tradycyjny produkt leśny LGD 

"Białe Ługi"” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-9. Członkowie Rady wykluczeni z 

głosowania: Alina Siwonia.  

Uchwała nr 66/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-9 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 10,66 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

10. Ocena wniosku Spółdzielni Producentów Owoców "DOBRY SAD" w  Szydłowie 

pt.  „XIV Święto Śliwki najstarszym festynem w regionie LGD "Białe Ługi ” zarejestrowanego pod 

nr MP-3-2011-10. Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: Jan Klamczyński. 

Uchwała nr 67/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-10 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 8,22 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

11. Ocena wniosku Barbary Wojciechowskiej pt.  „Wzbogacenie oferty turystycznej obszaru LGD 

"Białe Ługi" poprzez doposażenie Punktu Odnowy Biologicznej ” zarejestrowanego pod nr  

MP-3-2011-11. Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: Alina Siwonia.  

Uchwała nr 68/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-11 za nie zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 6 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i 2 wstrzymujących się. Została umieszczona na liście operacji 

niewybranych. 

12. Ocena wniosku Powiatu Staszowskiego pt. "Kapela ze Staszicówki"  zarejestrowanego pod  

nr MP-3-2011-12. Nikt z Członków Rady nie został wykluczony z dyskusji i głosowania nad 

niniejszym wnioskiem. Została umieszczona na liście operacji niewybranych. 

Uchwała nr 69/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-12 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju, ale nie uzyskała kryterium minimum. Uchwała została przyjęta 

stosunkiem głosów: 10 za, przy  braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 7,20 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji niewybranych. 
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13. Ocena wniosku Barbary Wojciechowskiej pt. „Florystyka w zagrodzie” zarejestrowanego pod 

nr MP-3-2011-13. Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: Alina Siwonia. 

Uchwała nr 70/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-13 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 9,33 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

14. Ocena wniosku Barbary Wojciechowskiej pt. „Dekoracyjne wyroby z drewna” 

zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-14. Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: Alina 

Siwonia. 

Uchwała nr 71/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-14 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 7,88 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

15. Ocena wniosku Domu Opieki Rodzinnej Borowiecki Jan pt. „Poprawa jakości życia środowiska 

wiejskiego poprzez udział w zajęciach szkoły rodzenia” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-15. 

Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: Andrzej Łopaciński.                                    

Uchwała nr 72/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-15 za nie zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 5 za, głosów 4 

głosy przeciwnych i brak wstrzymujących się. Została umieszczona na liście operacji 

niewybranych. 

16. Ocena wniosku Domu Opieki Rodzinnej Borowiecki Jan pt. „Podnoszenie jakości życia 

Środowiska wiejskiego poprzez udział w szkoleniu z zakresu podstawowej opieki długoterminowej 

nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi w warunkach domowych ” zarejestrowanego pod nr 

MP-3-2011-16. Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: Andrzej Łopaciński.                                     

Uchwała nr 73/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-16 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 1,75 pkt. i nie uzyskała 

kryterium minimum. Z takim wynikiem została umieszczona na liście operacji niewybranych. 

17. Ocena wniosku Domu Opieki Rodzinnej Borowiecki Jan pt. „Podnoszenie jakości życia  

wiejskiego poprzez udział w  festynie integracyjno promocyjnym "Mleczna Kraina"” 
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zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-17. Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: 

Andrzej Łopaciński.                                     

Uchwała nr 74/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-17 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 4,55 pkt i nie uzyskała 

minimum liczby punktów niezbędnych do wyboru operacji.. Z takim wynikiem została 

umieszczona na liście operacji niewybranych. 

18. Ocena wniosku Doroty Majewskiej pt. „Promowanie dziedzictwa kulturowego w szkole 

podstawowej w Lubani” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-18. Członkowie Rady 

wykluczeni z głosowania: Andrzej Łopaciński. 

Uchwała nr 75/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-18 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 9,37 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

19. Ocena wniosku Lokalnej Organizacji Turystycznej "Czym chata bogata"  pt. „ZŁOTA 

BORÓWKA - wyróżnienie z terenu Białe Ługi ” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-19. 

Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: Ireneusz Kapusta i Krystyna Kubacka. 

Uchwała nr 76/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-19 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 8 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 18,00 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

20. Ocena wniosku Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych 

pt.” Od Janka Muzykanta do Mistrza. Warsztaty edukacyjne z zakresu muzyki dla dzieci i młodzieży” 

zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-20. Nikt z Członków Rady nie został wykluczony  

z dyskusji i głosowania nad niniejszym wnioskiem. 

Uchwała nr 77/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-20 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, przy  

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
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Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 1,10 pkt. i nie uzyskała 

kryterium minimum. Została umieszczona na liście operacji niewybranych. 

21. Ocena wniosku Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica pt. „Promocja przedsiębiorczości szansą 

rozwoju obszaru LGD "Białe Ługi"” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-21. Członkowie Rady 

wykluczeni z głosowania: Andrzej Łopaciński. 

Uchwała nr 78/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-21 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 1,37 pkt. i nie uzyskała 

kryterium minimum. Została umieszczona na liście operacji niewybranych. 

22. Ocena wniosku Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica pt. „Dziedzictwo przyrodnicze gminy 

Pierzchnica - ptaki łowne” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-22. Członkowie Rady 

wykluczeni z głosowania: Andrzej Łopaciński. 

Uchwała nr 79/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-22 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 12,77 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

23. Ocena wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Maleszowej pt. „OSP Maleszowa i tradycje 

strażackie” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-23. Członkowie Rady wykluczeni z 

głosowania: Andrzej Łopaciński. 

Uchwała nr 80/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-23 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 1,88 pkt. i nie uzyskała 

kryterium minimum. Została umieszczona na liście operacji niewybranych. 

24. Ocena wniosku Staszowskiego Ośrodka Kultury pt. „W świątecznym nastroju - tradycje 

bożonarodzeniowe naszego regionu” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-24. Członkowie Rady 

wykluczeni z głosowania: Jan Klamczyński. 
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Uchwała nr 81/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-24 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 13,77 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

25. Ocena wniosku Staszowskiego Ośrodka Kultury pt. „Folk'n roll- świętokrzyskie warsztaty 

muzyczne” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-25. Członkowie Rady wykluczeni  

z głosowania: Jan Klamczyński. 

Uchwała nr 82/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-25 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy  braku 

głosów przeciwnych, braku wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 13,11 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

26. Ocena wniosku Staszowskiego Ośrodka Kultury pt. „Świetlica przyjazna mieszkańcom 

Smerdyny - wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-26. 

Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: Jan Klamczyński. 

Uchwała nr 83/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-26 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy  braku 

głosów przeciwnych, braku wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 2,66 pkt i nie uzyskała 

kryterium minimum. Została umieszczona na liście operacji niewybranych. 

27. Ocena wniosku Ostrowskiej Ewy pt. „Utworzenie ogrodu "Leśny Dworek"”  

zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-27. Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: 

Wojciech Furmanek. Uchwała nr 84/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr 

 MP-3-2011-27 za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju. 

 Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy  braku głosów przeciwnych, braku 

wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 10,44 pkt.  

 Z takim wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 
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28. Ocena wniosku Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii pt. „Wojewódzkie Święto Ekologii” 

zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-28. Nikt z Członków Rady nie został wykluczony  

z dyskusji i głosowania nad niniejszym wnioskiem. 

Uchwała nr 85/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-28 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, przy  

braku głosów przeciwnych, braku wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 16,5 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

29. Ocena wniosku Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii pt. „Biesiada pierogowa” 

zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-29. Nikt z Członków Rady nie został wykluczony  

z dyskusji i głosowania nad niniejszym wnioskiem. 

Uchwała nr 86/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-29 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, przy  

braku głosów przeciwnych, braku wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 15,10 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

30. Ocena wniosku Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii pt. „Plener Rzeźbiarski Zaczarowane  

Drewnie Zaczarowane w Kamieniu” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-30. Nikt z Członków 

Rady nie został wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym wnioskiem. 

Uchwała nr 87/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-30 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, przy  

braku głosów przeciwnych, braku wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 10,50 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

 

31. Ocena wniosku Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii pt. „Ze Śpiewem w Białe Ługi-cykl 

warsztatowo-festynowy” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-31. Nikt z Członków Rady nie 

został wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym wnioskiem. 
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Uchwała nr 88/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-31 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, przy  

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 3,40 pkt i nie uzyskała 

minimum liczby punktów niezbędnych do wyboru operacji. Została umieszczona na liście 

operacji nie wybranych. 

32. Ocena wniosku OSP w Woli Osowej pt. „Zakup wyposażenia strażnicy w Woli Osowej” 

zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-32. Nikt z Członków Rady nie został wykluczony 

z dyskusji i głosowania nad niniejszym wnioskiem. 

Uchwała nr 89/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-32 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 6 za, przy   

3  przeciwnych, 1 wstrzymujący się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 1,66 pkt i nie uzyskała 

kryterium minimum. Została umieszczona na liście operacji niewybranych. 

33. Ocena wniosku OSP w Łukawicy pt. „Zakup wyposażenia remizy w Łukawicy” 

zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-33. Nikt z Członków Rady nie został wykluczony  

z dyskusji i głosowania nad niniejszym wnioskiem. 

Uchwała nr 90/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2013-33 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 7 za, przy 

2 przeciwnych, 1 wstrzymujący się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 1,28 pkt i nie uzyskał 

kryterium minimum. Została umieszczona na liście operacji niewybranych. 

34. Ocena wniosku OSP w Koniemłotach pt. „OSP w Koniemłotach ” zarejestrowanego pod nr 

MP-3-2011-34. Nikt z Członków Rady nie został wykluczony  

z dyskusji i głosowania nad niniejszym wnioskiem. 

Uchwała nr 91/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-34 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 8 za, przy  2 

przeciwnych, braku wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 1,12 pkt i nie uzyskała 

kryterium minimum. Została umieszczona na liście operacji niewybranych. 
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35. Ocena wniosku Firmy Borowiecki Zajazd "Mistrz i Małgorzata" pt. „Rowerem przez obrzeża 

Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-35. 

Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: Wojciech Furmanek i Andrzej Łopaciński. 

Uchwała nr 92/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-35 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 8 za, przy  braku 

głosów przeciwnych, braku wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 11,00 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

36. Ocena wniosku Firmy Borowiecki Zajazd "Mistrz i Małgorzata" pt. „Promocja turystyczna 

wsi Borków” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-36. Członkowie Rady wykluczeni z 

głosowania: Wojciech Furmanek i Andrzej Łopaciński. 

Uchwała nr 93/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-36 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 8 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 9,50 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

37. Ocena wniosku Marii Kamińskiej pt. „Doposażenie gospodarstwa agroturystycznego 

"Torfowisko" ” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-37. Członkowie Rady wykluczeni  

z głosowania: Wojciech Furmanek. 

Uchwała nr 94/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-37 za nie zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 7 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i 2 wstrzymujących się. Została umieszczona na liście operacji 

niewybranych. 

38. Ocena wniosku Społecznego Ruchu Trzeźwości w Pierzchnicy pt. „Dożynki 2011” 

zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-38. Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: 

Andrzej Łopaciński. 

Uchwała nr 95/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-38 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 16,88 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 
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39. Ocena wniosku Chmielnickie Centrum Kultury pt. „Organizacja Cyklu imprez pod nazwą 

"Lato z Muzyką"” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-39. Członkowie Rady wykluczeni  

z głosowania: Bożena Stępień i Tomasz Biernacki. 

Uchwała nr 96/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-39 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 8 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 15,00 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

40. Ocena wniosku Gminy Pierzchnica pt. „Organizacja 50-lecia  OSP Skrzelczyce” 

zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-40. Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: Anna 

Moskwa i Andrzej Łopaciński. 

Uchwała nr 97/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-40 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 7 za, przy 

1 przeciw i  braku wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 2,00 pkt i nie uzyskała 

kryterium minimum. Została umieszczona na liście operacji niewybranych. 

41. Ocena wniosku Gminy Pierzchnica pt. „Dni Pierzchnicy 2011” zarejestrowanego pod nr  

MP-3-2011-41. Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: Anna Moskwa i Andrzej 

Łopaciński. 

Uchwała nr 98/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-41 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 8 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 16,25 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

42. Ocena wniosku Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka pt. „Od 100-lecia do 100-

lecia” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-42. Nikt z Członków Rady nie został wykluczony 

z dyskusji i głosowania nad niniejszym wnioskiem. 

Uchwała nr 99/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-42 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, przy  

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
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Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 8,40 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

43. Ocena wniosku Stowarzyszenia Miłośników i Przyjaciół Kurozwęk pt. „Organizacja V festiwalu 

Chopinowskiego w Kurozwękach jako wydarzenia kulturalnego uatrakcyjniającego produkt 

lokalnego” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-43. Nikt z Członków Rady nie został 

wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym wnioskiem. 

Uchwała nr 100/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-43 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, przy  

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 12,30 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

44. Ocena wniosku Zespołu Pałacowego Sp. z o.o. pt. „Komercjalizacja produktu lokalnego Bizony 

w Kurozwękach” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-44. Nikt z Członków Rady nie został 

wykluczony z dyskusji i głosowania nad niniejszym wnioskiem. 

Uchwała nr 101/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-44 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, przy  

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 12,70 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

45. Ocena wniosku Zespołu Pałacowego Sp. z o.o. pt. „Komercjalizacja produktu lokalnego-

wystawa pamiątek rodziny Popielów i wystawy obrazów Józefa Czapskiego ” zarejestrowanego pod 

nr MP-3-2011-45. Nikt z Członków Rady nie został wykluczony z dyskusji i głosowania nad 

niniejszym wnioskiem. 

Uchwała nr 102/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-45 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, przy  

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 14,10 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

46. Ocena wniosku Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Rakowskiej pt. „Wydanie płyty 

fonograficznej" Muzykalia Rakowskie" z unikatowymi zabytkami muzyki staropolskiej.” 



18 

 

zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-46. Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: Alina 

Siwonia. 

Uchwała nr 103/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-46 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 12,77 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

47. Ocena wniosku Gminy Raków pt. „Kultura lokalnie, informacja regionalnie- utworzenie 

"centrum kulturalnego" połączonego z Punktem Informacji Turystycznej obszaru LGD Białe 

Ługi” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-47. Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: 

Alina Siwonia. 

Uchwała nr 104/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-47 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 16,11 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

48. Ocena wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Śladkowie Małym  pt. „Podniesienie 

atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez utworzenie "Wioski Karpia i Wikliny"” 

zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-48. Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: Bożena 

Stępień i Tomasz Biernacki. 

Uchwała nr 105/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-48 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 8 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 16,50 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

49. Ocena wniosku Gminy Szydłów pt. „Ach ten Szydłów!” zarejestrowanego pod nr MP-3-

2011-49. Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: Jan Klamczyński. 

Uchwała nr 106/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-49 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
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Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 14,77 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

50. Ocena wniosku Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej pt. „Turniej Rycerski o Miecz 

Króla Kazimierza Wielkiego ” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-50. Członkowie Rady 

wykluczeni z głosowania: Jan Klamczyński. 

Uchwała nr 107/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-50 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 13,11 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

51. Ocena wniosku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej pt. „Szydłów oczyma 

fotografów-wiosną i jesienią” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-51. Członkowie Rady 

wykluczeni z głosowania: Jan Klamczyński. 

Uchwała nr 108/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-51 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 11,66 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

52. Ocena wniosku Gminy Raków pt. „Zakupienie strojów ludowych dla Pań z Koła Gospodyń 

Wiejskich w Szumsku” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-52. Członkowie Rady wykluczeni  

z głosowania: Alina Siwonia. 

Uchwała nr 109/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-52 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 14,88 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

53. Ocena wniosku Gminy Raków pt. „Wyposażenie placu zabaw wraz  z montażem w Ociesękach” 

zarejestrowanego pod nr MP-2-2011-53. Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: Alina 

Siwonia. 

Uchwała nr 110/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-53 za nie zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 7 za, przy  braku 
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głosów przeciwnych i 2 wstrzymujących się. Została umieszczona na liście operacji 

niewybranych. 

54. Ocena wniosku Gmina Raków  pt.  „Wyposażenie placu zabaw w Rakowie wraz  z montażem 

urządzeń” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-54. Członkowie Rady wykluczeni z 

głosowania: Alina Siwonia. 

Uchwała nr 111/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-54 za nie zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 7 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i 2 wstrzymujących się. Została umieszczona na liście operacji 

niewybranych. 

55. Ocena wniosku Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Celinach pt. „Komercjalizacja 

produktów lokalnych z terenu Gminy Raków przez nowoutworzone  Stowarzyszenie Gospodyń 

Wiejskich w Celinach ” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-55. Członkowie Rady wykluczeni  

z głosowania: Alina Siwonia. 

Uchwała nr 112/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-55 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 14,11 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

56. Ocena wniosku Gminy Pierzchnica pt. „Strona internetowa jako metoda promocji i współpracy 

gminy Pierzchnica” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-56. Członkowie Rady wykluczeni  

z głosowania: Anna Moskwa i Andrzej Łopaciński. 

Uchwała nr 113/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-56 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 7 za, 1 głos 

przeciwny i  braku wstrzymujących się. 

Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 1,28 pkt i uzyskała 

kryterium minimum. Została umieszczona na liście operacji niewybranych. 

57. Ocena wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej w Celinach pt. „Las na karczowisku odczyty 

literackie formą integracji międzypokoleniowej” zarejestrowanego pod nr MP-3-2011-57. 

Członkowie Rady wykluczeni z głosowania: Alina Siwonia.  

Uchwała nr 114/MP-3-2011 w sprawie uznania operacji o nr MP-3-2011-57 za zgodną  

z Lokalną Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy  braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
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Następnie dokonano głosowania poprzez wypełnienie kart operacji, w których oceniano 

zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru. Operacja uzyskała: 13,11 pkt. Z takim 

wynikiem została umieszczona na liście operacji wybranych. 

 

Ad. 4. 

Po dokonaniu oceny poszczególnych wniosków pod kątem zgodności z Lokalną Strategią 

Rozwoju sporządzono listę operacji  wybranych do finansowania w ramach LSR z informacją 

operacji mieszczących i niemieszczących się w limicie środków. Następnie Rada LGD 

zatwierdziła listy przyjętą uchwałą nr 154/MP-3-2011 dotyczącą przyjęcia listy operacji   

wybranych do finansowania w ramach LSR z informacją operacji mieszczących 

 i niemieszczących się w limicie środków Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, 

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Listy stanowią załączniki do uchwały. 

 Uchwałą nr 168/MP-3-2011 zatwierdzono listę operacji niewybranych – zgodnych z Lokalną 

Strategią Rozwoju, ale nie uzyskały kryterium minimum oraz niezgodnych z Lokalną 

Strategią Rozwoju. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się. Lista stanowi załącznik do uchwały. 

Następnie dokonano przeliczenia wnioskowanych kwot pomocy zawartych w poszczególnych 

wnioskach w celu stwierdzenia, które z wniosków, zgodnie z kolejnością miejsc na liście 

ocenionych operacji, mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na nabór, w ramach 

którego odbyło się niniejsze posiedzenie Rady LGD. Ustalono, iż operacje ocenione, które 

uzyskały do 12,30 pkt mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na procedowany 

nabór. 

Ad. 6. 

Mając na uwadze limit środków przeznaczonych na nabór MP-3-2011 oraz zasady wyboru 

operacji określone w procedurze wyboru operacji oraz § 6 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 

"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013, Rada LGD dokonała zatwierdzenia wyboru lub niewybrania 

poszczególnych operacji do finansowania w ramach LSR. 

1. Uchwałą nr 115/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-19 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  

Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, wykluczony został: Ireneusz Kapusta  
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i Krystyna Kubacka Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 8 za, przy  braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się. 

2. Uchwałą nr 116/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-38 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  

Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, wykluczony został: Andrzej Łopaciński. 

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących się. 

3. Uchwałą nr 117/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-28 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  

Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, nikt z Członków Rady nie został 

wykluczony. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się. 

4. Uchwałą nr 118/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-48 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  

Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, wykluczeni zostali Bożena Stępień  

i Tomasz Biernacki. 

 Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 8 za, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących się. 

5. Uchwałą nr 119/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-41 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  

Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, wykluczeni zostali: Anna Moskwa  

i Andrzej Łopaciński. 

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 8 za, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących się. 

6. Uchwałą nr 120/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-47 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  

Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, wykluczona została: Alina Siwonia. 

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących się. 

7. Uchwałą nr 121/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-29 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  

Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, nikt nie został wykluczony. Uchwała 

została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących się. 
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8. Uchwałą nr 122/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-39 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  

Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, wykluczeni zostali: Bożena Stępień  

i Tomasz Biernacki. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 8 za, przy braku głosów 

przeciwnych i wstrzymujących się. 

9. Uchwałą nr 123/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-52 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  

Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, wykluczona została: Alina Siwonia. 

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących się. 

10. Uchwałą nr 124/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-49 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  

Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, wykluczony został: Jan Klamczyński. 

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących się. 

11. Uchwałą nr 125/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-55 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  

Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, wykluczona została: Alina Siwonia. 

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących się. 

12. Uchwałą nr 126/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-45 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  

Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, nikt nie został wykluczony.  

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących się. 

13. Uchwałą nr 127/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-24 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  

Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, wykluczony został: Jan Klamczyński. 

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących się. 

14. Uchwałą nr 128/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-1 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  

Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, wykluczony został Jan Klamczyński. 
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Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących się. 

15. Uchwałą nr 129/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-25 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  

Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, wykluczony został: Jan Klamczyński. 

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących się. 

16. Uchwałą nr 130/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-50 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  

Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, wykluczony został: Jan Klamczyński. 

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących się. 

17. Uchwałą nr 131/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-57 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  

Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, wykluczona została: Alina Siwonia. 

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących się. 

18. Uchwałą nr 132/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-22 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  

Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, wykluczony został Andrzej Łopaciński. 

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy braku głosów przeciwnych 

 i wstrzymujących się. 

19. Uchwałą nr 133/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-46 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  

Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, wykluczona została: Alina Siwonia. 

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących się. 

20. Uchwałą nr 134/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-44 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  

Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, nikt nie został wykluczony. Uchwała 

została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 

się. 

21. Uchwałą nr 135/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-43 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  
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Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, nikt nie został wykluczony. Uchwała 

została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących 

się. 

22. Uchwałą nr 136/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-8 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, ale nie 

mieszczącą się w limicie środków. Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, 

wykluczona została: Alina Siwonia. 

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących się. 

23. Uchwałą nr 137/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-51 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, ale nie 

mieszczącą się w limicie środków. Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, 

wykluczony został Jan Klamczyński. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy 

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

24. Uchwałą nr 138/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-35 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, ale nie 

mieszczącą się w limicie środków. Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, 

wykluczeni zostali: Wojciech Furmanek i Andrzej Łopaciński. Uchwała została przyjęta 

stosunkiem głosów: 8 za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

25. Uchwałą nr 139/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-4 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, ale nie 

mieszczącą się w limicie środków. Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, 

wykluczeni zostali: Andrzej Iskra i Jan Klamczyński. Uchwała została przyjęta stosunkiem 

głosów: 8 za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

26. Uchwałą nr 140/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-9 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” , ale nie 

mieszczącą się w limicie środków. Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, 

wykluczona została: Alina Siwonia.  

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących się. 

27. Uchwałą nr 141/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-30 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, ale nie 

mieszczącą się w limicie środków. Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, nikt 

nie został wykluczony. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
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28. Uchwałą nr 142/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-27 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, ale nie 

mieszczącą się w limicie środków. Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, 

wykluczony został: Wojciech Furmanek. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, 

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

29. Uchwałą nr 143/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-6 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, ale nie 

mieszczącą się w limicie środków. Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, 

wykluczony został: Jan Klamczyński. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy 

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

30. Uchwałą nr 144/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-3 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, ale nie 

mieszczącą się w limicie środków. Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, nikt 

nie został wykluczony. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

31. Uchwałą nr 145/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-5 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, ale nie 

mieszczącą się w limicie środków. Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, 

wykluczony został Jan Klamczyński. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy 

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

32. Uchwałą nr 146/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-7 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, ale nie 

mieszczącą się w limicie środków. Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, 

wykluczona została Alina Siwonia.. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy 

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

33. Uchwałą nr 147/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-36 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, ale nie 

mieszczącą się w limicie środków. Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, 

wykluczeni zostali: Wojciech Furmanek i Andrzej Łopaciński. Uchwała została przyjęta 

stosunkiem głosów: 8 za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

34. Uchwałą nr 148/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-18 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, ale nie 

mieszczącą się w limicie środków. Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, 
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wykluczony został: Andrzej Łopaciński. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, 

przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

35. Uchwałą nr 149/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-13 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, ale nie 

mieszczącą się w limicie środków. Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, 

wykluczony został: Alina Siwonia. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy 

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

36. Uchwałą nr 150/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-20110-42 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, ale nie 

mieszczącą się w limicie środków. Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, nikt 

nie został wykluczony. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, przy braku 

głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

37. Uchwałą nr 151/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-10 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, ale nie 

mieszczącą się w limicie środków. Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, 

wykluczony został: Jan Klamczyński. Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy 

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

38. Uchwałą nr 152/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-14 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, ale nie 

mieszczącą się w limicie środków.  

Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, wykluczona została: Alina Siwonia. 

Uchwała została przyjęta stosunkiem głosów: 9 za, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących się. 

39. Uchwałą nr 153/MP-3-2011 wybrano operację o nr MP-3-2011-2 do finansowania  

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”.  

Z głosowania, na podstawie § 21 Regulaminu Rady, nikt nie został wykluczony. Uchwała 

została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących się. 

Zgodnie z powyższymi ustaleniami sporządzono listę operacji wybranych do finansowania  

w ramach LSR, tj. tych, które są zgodne z LSR z informacją, które operacje mieszczą i nie 

mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na nabór MP-3-2011. Uchwała nr 154/MP-3-

2011 została przyjęta stosunkiem głosów: 10 za, przy braku głosów przeciwnych  

i wstrzymujących się. Lista stanowi załącznik do uchwały. 

Następnie Rada LGD przyjęła uchwałę nr 168/MP-3-2011 dotyczącą przyjęcia listy operacji 

nie wybranych do finansowania w ramach LSR, tj. tych które są zgodne z LSR, ale które nie 
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uzyskaly kryterium minimum oraz niezgodnych z LSR. Uchwała została przyjęta stosunkiem 

głosów: 10 za, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Lista stanowi załącznik 

do uchwały. 

Uchwały Rady LGD przyjęte na niniejszym posiedzeniu nie są ostateczne i mogą się zmienić 

do czasu zakończenia całej procedury wyboru operacji. W przypadku nie wpłynięcia odwołań 

od decyzji organu decyzyjnego, które są zgodne pod względem formalnym, lub braku 

konieczności zmian przyjętych uchwał podjęte decyzje co do poszczególnych wniosków  

i rozstrzygnięć stają się prawomocne. 

Wobec braku innych wniosków Członków Rady posiedzenie zostało zamknięte. 


