
 

 

 

PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Rady  

Lokalnej Grupy Działania ,,Ziemia Biłgorajska” 

w dniu 11.04.2022 r. 

W dniu 11.04.2022 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej biura LGD ,,Ziemia 

Biłgorajska” , przy ul. Sikorskiego 12/42, 23-400 Biłgoraj, odbyło się posiedzenie Rady 

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

z następującym porządkiem obrad: 

 
1. Otwarcie zebrania. 

2. Sprawdzenie listy obecności oraz zdolności Rady do podejmowania ważnych i skutecznych 

uchwał. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Sporządzenie list: wniosków wycofanych, operacji zgodnych z ogłoszeniem oraz LSR, 

operacji niezgodnych z ogłoszeniem oraz LSR, operacji, które nie przeszły pozytywnie 

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

punktów, operacji niewybranych. 

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny merytorycznej wniosku o powierzenie grantu 

1/G/01/22 ,, Budowa placu zabaw w miejscowości Pisklaki”. 
6. Wygenerowanie z Aplikacji i wydruk listy operacji wybranych mieszczących się w limicie 

środków oraz listy rezerwowej zawierającej granty, które uzyskały minimalną wymaganą 

liczbę punktów, ale nie mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na konkurs w ramach 

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

2015 r. z późn. zmianami.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych mieszczących się w 

limicie środków oraz listy rezerwowej zawierającej granty, które uzyskały minimalną 

wymaganą liczbę punktów, ale nie mieszczą się w limicie środków przeznaczonych na 

konkurs w ramach zakresu §2. ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami. 

8. Dyskusja i wolne wnioski. 

9. 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 13 

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 wniosków 

wycofanych, operacji zgodnych z ogłoszeniem oraz LSR, operacji niezgodnych z ogłoszeniem 

oraz LSR, operacji, które nie przeszły pozytywnie wstępnej weryfikacji, operacji, które są zgodne 

z LSR ale nie otrzymały minimalnej liczby punktów, operacji niewybranych. Przewodniczący 

zatwierdził listy.  
 

Ad. 5 porządku obrad 

Przewodniczący Rady oznajmił, że wniosek o powierzenie grantu nr 1/G/01/22 ,, Budowa 

placu zabaw w miejscowości Pisklaki” przeszedł pozytywną ocenę formalną, zgodności z 

PROW, zgodności z LSR oraz uzyskał 44 punkty w  wyniku oceny merytorycznej. 

Po ogłoszeniu wyników głosowania Rada podjęła Uchwałę Nr 7/2022 w sprawie: oceny 

merytorycznej wniosku o powierzenie grantu, wyboru operacji do finansowania w ramach 

LSR na lata 2016-2023 oraz ustalenia kwoty wsparcia. W głosowaniu podjęto uchwałę 

jednomyślnie (13 głosów za). 

 

Ad. 6 porządku obrad 

Przewodniczący polecił Sekretarzowi posiedzenia wygenerowanie i wydruk listy operacji 

wybranej w ramach zakresu §2. ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 24 września 2015 r. z późn. zmianami., odnoszącej się do Przedsięwzięcia 3.1.2. 

Infrastruktura i promocja turystyczna z przyrodą w tle. 

 

Ad. 7 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 8/2022 w sprawie przyjęcia listy operacji wybranych do dofinansowania 

w ramach zakresu §2. ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

24 września 2015 r. z późn. zmianami.  W głosowaniu podjęto uchwałę jednomyślnie (13 

głosów za). 

 

 

Ad. 8 i 9 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) Listę operacji wybranych w ramach zakresu §2. ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra 

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

się do Przedsięwzięcia 3.1.2. Infrastruktura i promocja turystyczna z przyrodą w tle 

3) Uchwały od nr 7/2022 do nr 8/2022 podjęte podczas posiedzenia Rady. 

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

5) Listy: 

- wniosków wycofanych 



 

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

-operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków oraz 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: 

 

 

 

    Izabela Pintal- Kiełbasa          Wiesław Różyński 

 

 

 

 

    

             

 


