
 

 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Ziemia Biłgorajska” 

w dniu 09 stycznia 2018 r. 

 

 W dniu 09 stycznia 2018 r. o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

Biłgoraj, przy ul. Kościuszki 88,23-400 Biłgoraj, odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej 

Grupy Działania ,,Ziemia Biłgorajska” (w dalszej części protokołu ,,Rada”), z następującym 

porządkiem obrad: 

 

Planowany porządek obrad: 

1. Otwarcie zebrania. 

2. Sprawdzenie listy obecności oraz zdolności Rady do podejmowania ważnych  

i skutecznych uchwał. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Sporządzenie list operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie 

pomocy oraz zgodnych z LSR. 

5. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/01/17 

,,Utworzenie Zakładu Produkcyjno-Handlowo-Usługowego w zakresie produkcji 

i dystrybucji pelletu” do dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu wniosku. 

6. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/02/17 ,,Produkcja 

i usługi krawieckie” do dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu wniosku. 

7. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/03/17 ,, 

Pracownia protetyki stomatologicznej” do dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu 

wniosku. 

8. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/04/17 ,, Założenie 

firmy „Amesoft - Dominik Maciąg” do dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu 

wniosku. 

9. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/05/17 

,,Utworzenie nowego przedsiębiorstwa „UM Krzysztof Banaszkiewicz”  do 

dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu wniosku. 

10. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/06/17 ,,Nowa 

działalność gospodarcza produkująca elementy z drewna i metalu w tym stali”  do 

dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu wniosku. 

11. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/07/17 ,,Założenie 

działalności gospodarczej pn. „MG Plan – Marcin Grabias” do dofinansowania albo 

uchwały o odrzuceniu wniosku. 

12. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/08/17 

,,Minibrowar pn. „Wajikra Łukasz Bielak” -wykorzystujący lokalne surowce do 

produkcji piwa biłgorajskiego”  do dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu wniosku. 

13. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/09/17 ,,Podjęcie 

działalności gospodarczej w zakresie projektowania ogrodów i zieleni” do 

dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu wniosku. 



 

14. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/10/17 

,,Podejmowanie działalności gospodarczej -Salon kosmetyczny” do dofinansowania albo 

uchwały o odrzuceniu wniosku. 

15. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/11/17 

,,Rozpoczęcie działalności przetwarzania lokalnych surowców roślinnych przy użyciu 

ekstrakcji płynem nadkrytycznym (SFE)” do dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu 

wniosku. 

16. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/13/17 ,,Podjęcie 

działalności gospodarczej w zakresie produkcji brykietu” do dofinansowania albo 

uchwały o odrzuceniu wniosku. 

17. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/14/17 

,,Utworzenie nowego przedsiębiorstwa – sklep z częściami rolniczymi” do 

dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu wniosku. 

18. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/15/17 ,,Założenie 

działalności gospodarczej pn. „PAWEŁ LARWA OGRODY” do dofinansowania albo 

uchwały o odrzuceniu wniosku. 

19. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/16/17 

,,Utworzenie firmy zajmującej się handlem drewnem opałowym i węglem”  do 

dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu wniosku. 

20. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/17/17 ,, Podjęcie 

działalności z zakresu świadczenia usług gastronomicznych „Pizzeria Słoneczna 

California” – Celina Rakszawska” do dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu 

wniosku. 

21. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/18/17 ,, Podjęcie 

działalności z zakresu świadczenia usług pralniczych” do dofinansowania albo uchwały 

o odrzuceniu wniosku. 

22. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/19/17 ,,Osada 

Zdrowia Anna Wołoszyn” do dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu wniosku. 

23. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/20/17 ,,Biuro 

Inżynierskie”  do dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu wniosku. 

24. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/21/17 

,,Utworzenie bazy noclegowo – rekreacyjnej "Domki pod Sosnami" na w okolicy 

zbiornika Biszcza – Żary” do dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu wniosku. 

25. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/22/17 

,,Profesjonalny salon groomerski "Dobry Pies" do dofinansowania albo uchwały o 

odrzuceniu wniosku. 

26. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/23/17 ,,Podjęcie 

działalności z zakresu organizacji imprez okolicznościowych” do dofinansowania albo 

uchwały o odrzuceniu wniosku. 

27. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/24/17 ,,Podjęcie 

działalności z zakresu świadczenia usług ustawiania zbieżności geometrii kół” do 

dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu wniosku. 

28. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/25/17 

,,Utworzenie firmy CADIXO – meble na wymiar Ewa Iwaniec” do dofinansowania albo 

uchwały o odrzuceniu wniosku. 

29. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/26/17 ,,Produkcja 

pelletu” do dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu wniosku. 



 

30. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/27/17 ,,EVENTS 

Centrum Gastronomiczno -Rozrywkowe Elżbieta Romaniak” do dofinansowania albo 

uchwały o odrzuceniu wniosku. 

31. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/28/17 ,,Usługi 

minikoparką” do dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu wniosku 

32. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/P/29/17 

,,Rozpoczęcie działalności na rynku lokalnym ,,MYJU"” do dofinansowania albo 

uchwały o odrzuceniu wniosku 

33. Wygenerowanie z Aplikacji i wydruk listy rankingowej wniosków rekomendowanych 

do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia: 1.2.1. Podejmowanie działalności 

gospodarczej wykorzystującej potencjały LGD ,,Ziemia Biłgorajska". 

34. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków 

rekomendowanych do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia: 1.2.1. Podejmowanie 

działalności gospodarczej wykorzystującej potencjały LGD ,,Ziemia Biłgorajska". 

35. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/R/1.1.1./01/17 

,,Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnego 

sposobu obróbki drewna przy użyciu wielopiły dwuwałowej” do dofinansowania albo 

uchwały o odrzuceniu wniosku. 

36. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/R/1.1.1./02/17 

,,Rozwój firmy Henryk Kaproń poprzez rozszerzenie profilu działalności z 

innowacyjnym wykorzystanie lokalnej bazy surowcowej” do dofinansowania albo 

uchwały o odrzuceniu wniosku. 

37. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/R/1.1.1/03/17 

,,Wzrost konkurencyjności oraz rozwój firmy "Sklep Ogro-Bud Anna Mielnik-

Smarkala" poprzez zakup koparko-ładowarki” do dofinansowania albo uchwały o 

odrzuceniu wniosku. 

38. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/R/1.1.1/04/17 

,,Zakup specjalistycznych maszyn do budowy sieci światłowodowych” do 

dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu wniosku. 

39. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/R/1.1.1/05/17 

,,Zakup koparko ładowarki celem rozszerzenia działalności o przygotowanie terenu pod 

budowę’ do dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu wniosku. 

40. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/R/1.1.1/06/17 

,,Zakup maszyn i urządzeń do produkcji ekologicznych wyrobów garmażeryjnych” do 

dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu wniosku. 

41. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/R/1.1.1/07/17 

,,Rozwój firmy Jacek Sikora Agencja Ubezpieczeniowa poprzez utworzenie lokalu 

gastronomicznego z innowacyjnym wykorzystaniem bazy surowcowej LGD Ziemia 

Biłgorajska” do dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu wniosku. 

 

42. Wygenerowanie z Aplikacji i wydruk listy rankingowej wniosków rekomendowanych 

do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia: 1.1.1. Rozwój przedsiębiorstw, w tym 

przetwórstwa, z uwzględnieniem innowacyjnego wykorzystania bazy surowcowej. 

43. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków 

rekomendowanych do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia: 1.1.1. Rozwój 

przedsiębiorstw, w tym przetwórstwa, z uwzględnieniem innowacyjnego wykorzystania 

bazy surowcowej. 



 

44. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/R/1.1.2/02/17 

,,Rozszerzenie zakresu świadczonych usług poprzez zakup innowacyjnego sprzętu dla 

Centrum Logopedycznego Gadu- Gadu Alicja Bosak” do dofinansowania albo uchwały 

o odrzuceniu wniosku. 

45. Wygenerowanie z Aplikacji i wydruk listy rankingowej wniosków rekomendowanych 

do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia: 1.1.2. Wsparcie istniejących 

przedsiębiorstw w tym w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. 

46. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków 

rekomendowanych do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia: 1.1.2. Wsparcie 

istniejących przedsiębiorstw w tym w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. 

47. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/K/2.2.1/01/17 

,,Budowa świetlicy w m. Wólka Czernięcińska na dz. ozn. nr ewid. 639” do 

dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu wniosku. 

48. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/K/2.2.1/02/17 

,,Wymiana pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Hoszni Abramowskiej” do 

dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu wniosku. 

49. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/K/2.2.1/03/17 

,,Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Abramowska- 

etap I” do dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu wniosku. 

50. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/K/2.2.1/04/17 

,,Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagrody” do dofinansowania albo 

uchwały o odrzuceniu wniosku. 

51. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/K/2.2.1/05/17 

,,Przebudowa świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Pierwszym” do 

dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu wniosku 

52. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/K/2.2.1/06/17 

,,Poprawa infrastruktury kulturowej poprzez zagospodarowanie placów dla potrzeb 

Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Księżpol” do dofinansowania albo uchwały 

o odrzuceniu wniosku 

53. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/K/2.2.1/07/17 

,,Docieplenie budynku świetlico-remizy w Jasienniku Starym” do dofinansowania albo 

uchwały o odrzuceniu wniosku 

54. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/K/2.2.1/08/17 

,,Wykonanie skweru rekreacyjnego w centrum miejscowości Potok Górny” do 

dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu wniosku 

55. Wygenerowanie z Aplikacji i wydruk listy rankingowej wniosków rekomendowanych 

do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia: 2.2.1. Poprawa infrastruktury społecznej i 

kulturowej( w tym świetlice wiejskie z wyłączeniem Gminy Radecznica). 

56. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków 

rekomendowanych do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia: 2.2.1. Poprawa 

infrastruktury społecznej i kulturowej( w tym świetlice wiejskie z wyłączeniem Gminy 

Radecznica). 

57. Podjęcie uchwały o ocenie operacji, o dokonaniu wyboru wniosku I/K/3.1.2/01/17 

,,Przystań rowerowo - rekreacyjna przy zbiorniku wodnym Biszcza – Żary” do 

dofinansowania albo uchwały o odrzuceniu wniosku 

58. Wygenerowanie z Aplikacji i wydruk listy rankingowej wniosków rekomendowanych 

do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia: 3.1.2. Infrastruktura i promocja 

turystyczna z przyrodą w tle. 



 

59. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków 

rekomendowanych do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia: 3.1.2. Infrastruktura i 

promocja turystyczna z przyrodą w tle. 

60. Dyskusja i wolne wnioski. 

61. Zakończenie Posiedzenia. 

 

Ad. 1 porządku obrad 

Posiedzenie Rady otworzył Przewodniczący Rady Pan Wiesław Różyński. 

  

Ad. 2 porządku obrad 

Przewodniczący Rady zarządził sprawdzenie przez Sekretarza Rady listy obecności. 

Po sprawdzeniu listy obecności i przeliczeniu liczby członków Przewodniczący Rady 

poinformował zebranych, że w posiedzeniu na 13 uprawnionych członków Rady bierze udział 11 

członków Rady, w związku z czym Rada jest zdolna do powzięcia uchwał w zakresie spraw 

objętych porządkiem obrad zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu Rady. Lista obecności stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ad. 3 porządku obrad  

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady zapoznał obecnych z porządkiem obrad a następnie 

poddał go pod  głosowanie. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag. 

 

Ad. 4 porządku obrad 

Następnie Przewodniczący Rady zarządził sporządzenie przez Sekretarza Rady list operacji 

zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR.  

 

Ad. 5 porządku obrad 

W dalszej kolejności Pan Wiesław Różyński poinformował, iż zgodnie z danymi z  Aplikacji  

(służącej do oceny wniosków przez Członków Rady) wniosek nr  I/P/01/17 ,,Utworzenie Zakładu 

Produkcyjno-Handlowo-Usługowego w zakresie produkcji i dystrybucji pelletu” przeszedł 

pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskał 36 punktów w  wyniku oceny według lokalnych 

kryteriów wyboru operacji.  

Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 1/2018 w sprawie: oceny wniosku, 

wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 

oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 11  osób. Przewodniczący stwierdził, 

że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, przeciwko- 0 

Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Przewodniczący Rady oznajmił, że wniosek nr  I/P/02/17 ,,Produkcja i usługi krawieckie” 

został uznany za zgodny  z LSR oraz uzyskał 28  punktów w  wyniku oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru operacji.  

Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 2/2018 w sprawie: oceny 

wniosku, wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 

oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 11  osób. Przewodniczący 

stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, 

przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

 

 

 



 

Ad. 7 porządku obrad 

Pan Wiesław Różyński poinformował, iż wniosek nr  I/P/03/17 ,,Pracownia protetyki 

stomatologicznej” przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskał 34 punktów 

w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.  

Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 3/2018 w sprawie: oceny 

wniosku, wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 

oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. Przewodniczący 

stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, 

przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 8 porządku obrad 

Pan Różyński powiadomił, że wniosek nr  I/P/04/17 ,, Założenie firmy „Amesoft - Dominik 

Maciąg” przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskał 28 punktów w  wyniku 

oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.  

Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 4/2018 w sprawie: oceny 

wniosku, wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 

oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. Przewodniczący 

stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, 

przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

 

Ad. 9 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/P/05/17 ,,Utworzenie nowego 

przedsiębiorstwa „UM Krzysztof Banaszkiewicz” przeszedł pozytywną ocenę zgodności z 

LSR oraz uzyskał 29 punktów w  wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.  

Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 5/2018 w sprawie: oceny 

wniosku, wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 

oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. Przewodniczący 

stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, 

przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 10 porządku obrad 

Pan Wiesław Różyński oznajmił, że wniosek nr  I/P/06/17 ,,Nowa działalność gospodarcza 

produkująca elementy z drewna i metalu w tym stali” przeszedł pozytywną ocenę zgodności z 

LSR oraz uzyskał 40 punktów w  wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.  

Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 6/2018 w sprawie: oceny 

wniosku, wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 

oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. Przewodniczący 

stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, 

przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

 

Ad. 11 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/P/07/17 ,,Założenie działalności 

gospodarczej pn. „MG Plan – Marcin Grabias” przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR 

oraz uzyskał  28 punktów w  wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.  

Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 7/2018 w sprawie: oceny 

wniosku, wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 

oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. Przewodniczący 



 

stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, 

przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 12 porządku obrad 

Pan Różyński powiadomił, iż wniosek nr  I/P/08/17 ,,Minibrowar pn. „Wajikra Łukasz 

Bielak” -wykorzystujący lokalne surowce do produkcji piwa biłgorajskiego” przeszedł 

pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskał 36 punktów w  wyniku oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru operacji.  

Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 8/2018 w sprawie: oceny 

wniosku, wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 

oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. Przewodniczący 

stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, 

przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 13 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/P/09/17 ,,Podjęcie działalności gospodarczej 

w zakresie projektowania ogrodów i zieleni” przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR 

oraz uzyskał 9 punktów w  wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.  

Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 9/2018 w sprawie: oceny 

wniosku, wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 

oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. Przewodniczący 

stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, 

przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z  

oceny. 

 

Ad. 14 porządku obrad 

Pan Wiesław Różyński poinformował, iż wniosek nr  I/P/10/17 ,,Podejmowanie działalności 

gospodarczej -Salon kosmetyczny” przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskał 

19 punktów w  wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.  

Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 10/2018 w sprawie: oceny 

wniosku, wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 

oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. Przewodniczący 

stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, 

przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 15 porządku obrad 

Pan Wiesław Różyński poinformował, iż wniosek nr  I/P/11/17 ,,Rozpoczęcie działalności 

przetwarzania lokalnych surowców roślinnych przy użyciu ekstrakcji płynem nadkrytycznym 

(SFE)” przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskał 36 punktów  

w  wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.  

Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 11/2018 w sprawie: oceny 

wniosku, wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 

oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. Przewodniczący 

stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, 

przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 16 porządku obrad 

Przewodniczący oznajmił, że wniosek nr  I/P/13/17 ,,Podjęcie działalności gospodarczej w 

zakresie produkcji brykietu” przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskał 34 

punktów w  wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.  



 

Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 12/2018 w sprawie: oceny 

wniosku, wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 

oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 9 osób. Przewodniczący 

stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 9 Członków Rady, 

przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Z oceny wyłączył się Pan 

Lech Rębacz. 

 

Ad. 17 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/P/14/17 ,,Utworzenie nowego 

przedsiębiorstwa – sklep z częściami rolniczymi”  przeszedł pozytywną ocenę zgodności  

z LSR oraz uzyskał 21 punktów w  wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru 

operacji. Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 13/2018 w sprawie: 

oceny wniosku, wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 

oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. Przewodniczący 

stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, 

przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 18 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/P/15/17 ,,Założenie działalności 

gospodarczej pn. „PAWEŁ LARWA OGRODY” przeszedł pozytywną ocenę zgodności  

z LSR oraz uzyskał 28 punktów w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru 

operacji. Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 14/2018 w sprawie: 

oceny wniosku, wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 

oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. Przewodniczący 

stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, 

przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 19 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/P/16/17 ,,Utworzenie firmy zajmującej się 

handlem drewnem opałowym i węglem” przeszedł pozytywną ocenę zgodności  

z LSR oraz uzyskał 20 punktów w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru 

operacji. Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 15/2018 w sprawie: 

oceny wniosku, wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 

oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. Przewodniczący 

stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, 

przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 20 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/P/17/17 ,, Podjęcie działalności z zakresu 

świadczenia usług gastronomicznych „Pizzeria Słoneczna California” – Celina Rakszawska”  

przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskał 43 punkty w wyniku oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła 

Uchwałę Nr 16/2018 w sprawie: oceny wniosku, wyboru operacji do finansowania w 

ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 

11 osób. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały 

głosowało 11 Członków Rady, przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od 

głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

 

 



 

 

Ad. 21 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/P/18/17 ,,Podjęcie działalności z zakresu 

świadczenia usług pralniczych” przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskał 35 

punktów w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po ogłoszeniu 

wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 17/2018 w sprawie: oceny wniosku, wyboru 

operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia kwoty wsparcia. W 

głosowaniu wzięło udział 11 osób. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za 

przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie 

wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 22 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/P/19/17 ,,Osada Zdrowia Anna Wołoszyn” 

przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskał 22 punkty w wyniku oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła 

Uchwałę Nr 18/2018 w sprawie: oceny wniosku, wyboru operacji do finansowania w 

ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 

11 osób. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały 

głosowało 11 Członków Rady, przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od 

głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 23 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/P/20/17 ,,Biuro Inżynierskie”  

przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskał 28 punktów w wyniku oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada 

podjęła Uchwałę Nr 19/2018 w sprawie: oceny wniosku, wyboru operacji do finansowania w 

ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 

11 osób. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały 

głosowało 11 Członków Rady, przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od 

głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 24 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/P/21/17 ,,Utworzenie bazy noclegowo – 

rekreacyjnej "Domki pod Sosnami" na w okolicy zbiornika Biszcza – Żary” 

przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskał 7 punktów w  wyniku oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada 

podjęła Uchwałę Nr 20/2018 w sprawie: oceny wniosku, wyboru operacji do finansowania w 

ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 

11 osób. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały 

głosowało 11 Członków Rady, przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od 

głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 25 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/P/22/17 ,,Profesjonalny salon groomerski 

"Dobry Pies" przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskał 22 punktów w  

wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po ogłoszeniu wyników 

głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 21/2018 w sprawie: oceny wniosku, wyboru operacji 

do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia kwoty wsparcia. W 

głosowaniu wzięło udział 11 osób. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za 



 

przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie 

wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 26 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/P/23/17 ,,Podjęcie działalności z zakresu 

organizacji imprez okolicznościowych” przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz 

uzyskał 39 punktów w  wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po 

ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 22/2018 w sprawie: oceny 

wniosku, wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia 

kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, przeciwko- 0 

Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 27 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/P/24/17 ,,Podjęcie działalności z zakresu 

świadczenia usług ustawiania zbieżności geometrii kół” przeszedł pozytywną ocenę zgodnośc

i z LSR oraz uzyskał 31 punktów w  wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru 

operacji. Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 23/2018 w sprawie: 

oceny wniosku, wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 oraz 

ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. Przewodniczący stwierdził, 

że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, przeciwko- 0 

Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 28 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/P/25/17,,Utworzenie firmy CADIXO – 

meble na wymiar Ewa Iwaniec” przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskał 36 

punktów w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po ogłoszeniu 

wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 24/2018 w sprawie: oceny wniosku, wyboru 

operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

W głosowaniu wzięło udział 11 osób. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym 

za przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie 

wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 29 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/P/26/17,,Produkcja pelletu” 

przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskał 10 punktów w  wyniku oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada 

podjęła Uchwałę Nr 25/2018 w sprawie: oceny wniosku, wyboru operacji do finansowania w 

ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 

11 osób. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały 

głosowało 11 Członków Rady, przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od 

głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 30 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/P/27/17,,EVENTS Centrum Gastronomiczno 

-Rozrywkowe Elżbieta Romaniak” przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskał 

36 punktów w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po ogłoszeniu 

wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 26/2018 w sprawie: oceny wniosku, wyboru 

operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

W głosowaniu wzięło udział 11 osób. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym 



 

za przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie 

wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 31 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/P/28/17 ,,Usługi minikoparką” 

przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskał 28 punktów w  wyniku oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada 

podjęła Uchwałę Nr 27/2018 w sprawie: oceny wniosku, wyboru operacji do finansowania w 

ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 

11 osób. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały 

głosowało 11 Członków Rady, przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od 

głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 32 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/P/29/17 ,,Rozpoczęcie działalności na rynku 

lokalnym ,,MYJU"” przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskał 31 punktów w  

wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po ogłoszeniu wyników 

głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 28/2018 w sprawie: oceny wniosku, wyboru operacji 

do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

W głosowaniu wzięło udział 11 osób. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym 

za przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie 

wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 33 porządku obrad 

Przewodniczący polecił Sekretarzowi posiedzenia wygenerowanie i wydruk listy operacji 

wybranej, odnoszącej się do Przedsięwzięcia 1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej 

wykorzystującej potencjały LGD ,,Ziemia Biłgorajska" oraz zestawionej malejąco pod 

względem uzyskanych punktów. Polecił także wydruk list: operacji zgodnych z ogłoszeniem 

naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru 

wniosków lub Lokalną Strategią Rozwoju, operacji, które nie przeszły wstępnej weryfikacji, 

operacji, które są zgodne z LSR ale nie otrzymały minimalnej liczby punktów oraz listy 

operacji niewybranych. 

 

Ad. 34 porządku obrad 

Po odczytaniu przez Przewodniczącego listy operacji wybranych, zgodnych  

z Przedsięwzięciem 1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej wykorzystującej 

potencjały LGD ,,Ziemia Biłgorajska" Rada podjęła Uchwałę Nr 29/2018 w sprawie przyjęcia 

listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach zakresu §2. ust.1 pkt.2a 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. 

zmianami.   Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały 

głosowało 11 Członków Rady, przeciwko – 0 Członków Rady, nikt nie wstrzymał się od 

głosu.  

Następnie Pan Różyński odczytał listę operacji niewybranych, zgodnych  

z Przedsięwzięciem 1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej wykorzystującej 

potencjały LGD ,,Ziemia Biłgorajska" Rada podjęła Uchwałę Nr 30/2018 w sprawie przyjęcia 

listy operacji niewybranych do dofinansowania w ramach zakresu §2. ust.1 pkt.2a 

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. 

zmianami.   Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały 

głosowało 11 Członków Rady, przeciwko – 0 Członków Rady, nikt nie wstrzymał się od 

głosu.  



 

Ad. 35 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/R/1.1.1./01/17 ,,Podniesienie 

konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnego sposobu obróbki 

drewna przy użyciu wielopiły dwuwałowej” przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR 

oraz uzyskał 50 punktów w  wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po 

ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 31/2018 w sprawie: oceny 

wniosku, wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia 

kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, przeciwko- 0 

Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 36 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/R/1.1.1./02/17 ,,Rozwój firmy Henryk 

Kaproń poprzez rozszerzenie profilu działalności z innowacyjnym wykorzystanie lokalnej 

bazy surowcowej” przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskał 45 punktów w  

wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po ogłoszeniu wyników 

głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 32/2018 w sprawie: oceny wniosku, wyboru operacji 

do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

W głosowaniu wzięło udział 11 osób. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym 

za przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie 

wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 37 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/R/1.1.1./03/17 ,,Wzrost konkurencyjności 

oraz rozwój firmy "Sklep Ogro-Bud Anna Mielnik-Smarkala"  

przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskał 29 punktów w  wyniku oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada 

podjęła Uchwałę Nr 33/2018 w sprawie: oceny wniosku, wyboru operacji do finansowania w 

ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 

11 osób. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały 

głosowało 11 Członków Rady, przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od 

głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 38 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/R/1.1.1./04/17 ,,Zakup specjalistycznych 

maszyn do budowy sieci światłowodowych” przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR 

oraz uzyskał 42 punkty w  wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po 

ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 34/2018 w sprawie: oceny 

wniosku, wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia 

kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 10 osób. Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 10 Członków Rady, przeciwko- 0 

Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Z oceny wyłączył się Pan Tomasz Rogala. 

 

Ad. 39 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/R/1.1.1./05/17 ,,Zakup koparko ładowarki 

celem rozszerzenia działalności o przygotowanie terenu pod budowę” 

przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskał 30 punktów w  wyniku oceny 

według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada 

podjęła Uchwałę Nr 35/2018 w sprawie: oceny wniosku, wyboru operacji do finansowania w 

ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 9 



 

osób. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 

9 Członków Rady, przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Z oceny 

wyłączył się Pan Sławomir Zdunek. 

 

Ad. 40 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/R/1.1.1./06/17 ,,Zakup maszyn i urządzeń do 

produkcji ekologicznych wyrobów garmażeryjnych” przeszedł pozytywną ocenę zgodności z 

LSR oraz uzyskał 47 punktów w  wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 

Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 36/2018 w sprawie: oceny 

wniosku, wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia 

kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, przeciwko- 0 

Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 41 porządku obrad 

Pan Różyński przypomniał, iż wniosek nr  I/R/1.1.1/07/17 ,,Rozwój firmy Jacek Sikora 

Agencja Ubezpieczeniowa poprzez utworzenie lokalu gastronomicznego z innowacyjnym 

wykorzystaniem bazy surowcowej LGD Ziemia Biłgorajska”  nie przeszedł pozytywnie 

wstępnej weryfikacji  przeprowadzonej przez pracowników biura LGD ,,Ziemia Biłgorajska” 

w związku z czym, zgodnie z punktem V.3 Procedury oceny i wyboru operacji, nie podlegał 

dalszej ocenie. Został umieszczony na liście wniosków odrzuconych ze względów 

formalnych (nie przeszły wstępnej weryfikacji). 

 

Ad. 42 porządku obrad 

Przewodniczący polecił Sekretarzowi posiedzenia wygenerowanie i wydruk listy operacji 

wybranych, zgodnej z Przedsięwzięciem 1.1.1. Rozwój przedsiębiorstw, w tym przetwórstwa, 

z uwzględnieniem innowacyjnego wykorzystania bazy surowcowej oraz zestawionej malejąco 

pod względem uzyskanych punktów.  Polecił także wydruk list: operacji zgodnych z 

ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, operacji niezgodnych z 

ogłoszeniem naboru wniosków lub Lokalną Strategią Rozwoju, operacji, które nie przeszły 

wstępnej weryfikacji, operacji, które są zgodne z LSR ale nie otrzymały minimalnej liczby 

punktów oraz listy operacji niewybranych. 

 

Ad. 43 porządku obrad 

Po odczytaniu przez Przewodniczącego listy operacji wybranych, zgodnych  

z Przedsięwzięciem 1.1.1. Rozwój przedsiębiorstw, w tym przetwórstwa, z uwzględnieniem 

innowacyjnego wykorzystania bazy surowcowej Rada podjęła Uchwałę Nr 37/2018 

w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach zakresu §2. ust.1 

pkt.2c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. 

zmianami. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały 

głosowało 11 Członków Rady, przeciwko – 0 Członków Rady, nikt nie wstrzymał się od 

głosu.  

 

Ad. 44 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/R/1.1.2/02/17 ,,Rozszerzenie zakresu 

świadczonych usług poprzez zakup innowacyjnego sprzętu dla Centrum Logopedycznego 

Gadu- Gadu Alicja Bosak” przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskał 24 

punktów w  wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po ogłoszeniu 

wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 38/2018 w sprawie: oceny wniosku, wyboru 

operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia kwoty wsparcia. 



 

W głosowaniu wzięło udział 11 osób. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym 

za przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie 

wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 45 porządku obrad 

Przewodniczący polecił Sekretarzowi posiedzenia wygenerowanie i wydruk listy operacji 

wybranych, zgodnej z Przedsięwzięciem 1.1.2. Wsparcie istniejących przedsiębiorstw w tym 

w myśl zasady zrównoważonego rozwoju oraz zestawionej malejąco pod względem 

uzyskanych punktów.  Polecił także wydruk list: operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru 

wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru 

wniosków lub Lokalną Strategią Rozwoju, operacji, które nie przeszły wstępnej weryfikacji, 

operacji, które są zgodne z LSR ale nie otrzymały minimalnej liczby punktów oraz listy 

operacji niewybranych. 

 

Ad. 46 porządku obrad 

Po odczytaniu przez Przewodniczącego listy operacji wybranych, zgodnych  

z Przedsięwzięciem 1.1.2. Wsparcie istniejących przedsiębiorstw w tym w myśl zasady 

zrównoważonego rozwoju Rada podjęła Uchwałę Nr 39/2018 w sprawie przyjęcia listy 

operacji wybranych do dofinansowania w ramach zakresu §2. ust.1 pkt.2c Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami. 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 11 

Członków Rady, przeciwko – 0 Członków Rady, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

 

Ad. 47 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/K/2.2.1/01/17 ,,Budowa świetlicy w m. 

Wólka Czernięcińska na dz. ozn. nr ewid. 639”  przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR 

oraz uzyskał 26 punktów w  wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po 

ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 40/2018 w sprawie: oceny 

wniosku, wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia 

kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 9 osób. Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 9 Członków Rady, przeciwko- 0 

Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Z oceny wyłączył się Pan Eugeniusz 

Krukowski. 

 

Ad. 48 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek nr  I/K/2.2.1/02/17 ,,Wymiana pokrycia 

dachowego świetlicy wiejskiej w Hoszni Abramowskiej” przeszedł pozytywną ocenę 

zgodności z LSR oraz uzyskał 32 punktów w  wyniku oceny według lokalnych kryteriów 

wyboru operacji. Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 41/2018 w 

sprawie: oceny wniosku, wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 

oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 9 osób. Przewodniczący 

stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 9 Członków Rady, 

przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Z oceny wyłączył się Pan 

Ryszard Jabłoński. 

 

Ad. 49 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż wniosek I/K/2.2.1/03/17 ,,Przebudowa i modernizacja 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Abramowska- etap I” przeszedł pozytywną ocenę 

zgodności z LSR oraz uzyskał 32 punktów w  wyniku oceny według lokalnych kryteriów 

wyboru operacji. Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 42/2018 w 



 

sprawie: oceny wniosku, wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 

oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 9 osób. Przewodniczący 

stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 9 Członków Rady, 

przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Z oceny wyłączył się Pan 

Ryszard Jabłoński. 

 

Ad. 50 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż I/K/2.2.1/04/17 ,,Przebudowa świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Zagrody” przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskał 32 

punktów w  wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po ogłoszeniu 

wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 43/2018 w sprawie: oceny wniosku, wyboru 

operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

W głosowaniu wzięło udział 9 osób. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za 

przyjęciem uchwały głosowało 9 Członków Rady, przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie 

wstrzymał się od głosu. Z oceny wyłączył się Pan Ryszard Jabłoński. 

 

Ad. 51 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż I/K/2.2.1/05/17 ,,Przebudowa świetlicy Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Aleksandrowie Pierwszym” przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz 

uzyskał 29 punktów w  wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po 

ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 44/2018 w sprawie: oceny 

wniosku, wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia 

kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 11 Członków Rady, przeciwko- 0 

Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Nikt nie wyłączył się z oceny. 

 

Ad. 52 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż I/K/2.2.1/06/17 ,,Poprawa infrastruktury kulturowej 

poprzez zagospodarowanie placów dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości 

Księżpol” przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskał 29 punktów w  wyniku 

oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po ogłoszeniu wyników głosowania 

Rada podjęła Uchwałę Nr 45/2018 w sprawie: oceny wniosku, wyboru operacji do 

finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu 

wzięło udział 9 osób. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem 

uchwały głosowało 9 Członków Rady, przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się 

od głosu. Z oceny wyłączył się Pan Lech Rębacz. 

 

Ad. 53 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż I/K/2.2.1/07/17 ,,Docieplenie budynku świetlico-remizy w 

Jasienniku Starym” przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz uzyskał 26 punktów w  

wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po ogłoszeniu wyników 

głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 46/2018 w sprawie: oceny wniosku, wyboru operacji 

do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia kwoty wsparcia. 

W głosowaniu wzięło udział 9 osób. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za 

przyjęciem uchwały głosowało 9 Członków Rady, przeciwko- 0 Członków Rady. Nikt nie 

wstrzymał się od głosu. Z oceny wyłączył się Pan Tadeusz Matuszak. 

 

Ad. 54 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż I/K/2.2.1/08/17 ,,Wykonanie skweru rekreacyjnego w 

centrum miejscowości Potok Górny” przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz 



 

uzyskał 26 punktów w  wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po 

ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 47/2018 w sprawie: oceny 

wniosku, wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia 

kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 9 osób. Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 9 Członków Rady, przeciwko- 0 

Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Z oceny wyłączył się Pan Tadeusz 

Matuszak. 

 

Ad. 55 porządku obrad 

Przewodniczący polecił Sekretarzowi posiedzenia wygenerowanie i wydruk listy operacji 

wybranych, zgodnej z Przedsięwzięciem 2.2.1. Poprawa infrastruktury społecznej i 

kulturowej ( w tym świetlice wiejskie z wyłączeniem Gminy Radecznica) oraz zestawionej 

malejąco pod względem uzyskanych punktów.  Polecił także wydruk list: operacji zgodnych z 

ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, operacji niezgodnych z 

ogłoszeniem naboru wniosków lub Lokalną Strategią Rozwoju, operacji, które nie przeszły 

wstępnej weryfikacji, operacji, które są zgodne z LSR ale nie otrzymały minimalnej liczby 

punktów oraz listy operacji niewybranych. 

 

Ad. 56 porządku obrad 

Po odczytaniu przez Przewodniczącego listy operacji wybranych, zgodnych  

z Przedsięwzięciem 2.2.1. Poprawa infrastruktury społecznej i kulturowej ( w tym świetlice 

wiejskie z wyłączeniem Gminy Radecznica) Rada podjęła Uchwałę Nr 48/2018 w sprawie 

przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania w ramach zakresu §2. ust.1 pkt.5 oraz 

§2. ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. 

z późn. zmianami. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem 

uchwały głosowało 11 Członków Rady, przeciwko – 0 Członków Rady, nikt nie wstrzymał 

się od głosu.  

 

Ad. 57 porządku obrad 

Przewodniczący poinformował, iż I/K/3.1.2/01/17 ,,Przystań rowerowo - rekreacyjna przy 

zbiorniku wodnym Biszcza – Żary” przeszedł pozytywną ocenę zgodności z LSR oraz 

uzyskał 32 punktów w  wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji. Po 

ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 49/2018 w sprawie: oceny 

wniosku, wyboru operacji do finansowania w ramach LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia 

kwoty wsparcia. W głosowaniu wzięło udział 10 osób. Przewodniczący stwierdził, że w 

głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 10 Członków Rady, przeciwko- 0 

Członków Rady. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Z oceny wyłączył się Pan Andrzej Fus. 

 

Ad. 58 porządku obrad 

Przewodniczący polecił Sekretarzowi posiedzenia wygenerowanie i wydruk listy operacji 

wybranych, zgodnej z Przedsięwzięciem 3.1.2. Infrastruktura i promocja turystyczna z 

przyrodą w tle oraz zestawionej malejąco pod względem uzyskanych punktów.  Polecił także 

wydruk list: operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju, 

operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub Lokalną Strategią Rozwoju, 

operacji, które nie przeszły wstępnej weryfikacji, operacji, które są zgodne z LSR ale nie 

otrzymały minimalnej liczby punktów oraz listy operacji niewybranych. 

 

Ad. 59 porządku obrad 

Po odczytaniu przez Przewodniczącego listy operacji wybranych, zgodnych  

z Przedsięwzięciem 3.1.2. Infrastruktura i promocja turystyczna z przyrodą w tle Rada 



 

podjęła Uchwałę Nr 50/2018 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do 

dofinansowania w ramach zakresu §2. ust.1 pkt.5 oraz §2. ust.1 pkt.6 Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami. 

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały głosowało 11 

Członków Rady, przeciwko – 0 Członków Rady, nikt nie wstrzymał się od głosu.  

 

Ad. 60 i 61 porządku obrad 

W związku z brakiem wolnych wniosków i pytań oraz wyczerpaniem porządku obrad 

Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady.  

 

 

 

Do niniejszego protokołu załączono: 

1) Listę obecności, 

2) Listy operacji wybranych w ramach zakresu:  

-Przedsięwzięcie 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstw, w tym przetwórstwa,  

z uwzględnieniem innowacyjnego wykorzystania bazy surowcowej 

-Przedsięwzięcie 1.1.2. Wsparcie istniejących przedsiębiorstw w tym w myśl zasady 

zrównoważonego rozwoju 

-Przedsięwzięcie 1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej wykorzystującej 

potencjały LGD ,,Ziemia Biłgorajska” 

-Przedsięwzięcie 2.2.1. Poprawa infrastruktury społecznej i kulturowej ( w tym 

świetlice wiejskie z wyłączeniem Gminy Radecznica) 

-Przedsięwzięcie 3.1.2. Infrastruktura i promocja turystyczna z przyrodą w tle 

3) Uchwały od nr 1/2018 do nr 50/2018 podjęte podczas posiedzenia Rady. 

4) Rejestr interesów Członków Rady Lokalnej Grupy Działania ,,Ziemia Biłgorajska” 

5) Listy: 

- wniosków odrzuconych ze względów formalnych (nie przeszły wstępnej 

weryfikacji). 

- operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i Lokalną Strategią Rozwoju,  

-operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków lub Lokalną Strategią 

Rozwoju,  

- operacji, które nie przeszły wstępnej weryfikacji,  

- operacji, które są zgodne z LSR ale nie otrzymały minimalnej liczby punktów  

- operacji niewybranych. 

 

 

 

 

 

 

 

    

            Sekretarz:       Przewodniczący Rady: 
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