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                          Kośmin, 10.01.2017 r. 
 

SPRAWOZDANIE Z PRACY RADY LGD W 2016r. 

  

Rada Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” składa się z 15 osób wybranych w 2015 r. przez Walne 
Zebranie Członków LGD na 5-letnią kadencję. Z tego 4 członków reprezentuje sektor publiczny, 6 – sektor 
społeczny a 5 – sektor gospodarczy. W jej skład wchodzą następujące osoby: 

 

- Andrzej Bujek – przewodniczący Rady (sektor publiczny), 

- Jan Czyżewski - członek Rady (sektor publiczny), 

- Stanisław Gołębiowski - członek Rady (sektor publiczny), 

- Stanisław Wójcicki - członek Rady (sektor publiczny), 

 

- Tomasz Bieńkowski  – członek Rady (sektor społeczny) 

- Paweł Dybisz - członek Rady (sektor społeczny), 

- Teresa Nowaczyk   – członek Rady (sektor społeczny), 

- Iwona Szlendak – sekretarz Rady (sektor społeczny), 

- Teresa Woszczek – członek Rady (sektor społeczny), 

- Kazimiera Wójtowicz – wiceprzewodnicząca Rady (sektor społeczny), 

 

- Krzysztof Bolesławski  - członek Rady (przedsiębiorca), 

- Anna Karpeta - członek Rady (przedsiębiorca) 

- Iwona Pisula – członek Rady (przedsiębiorca), 

- Jolanta Pecio - członek Rady (przedsiębiorca), 

- Elżbieta Tomaszewska - członek Rady (przedsiębiorca). 

 

W 2016. Rada LGD odbyła 2 protokołowane posiedzenia, które dotyczyły oceny i wyboru wniosków. 

Podczas posiedzenia w dniu 29.11.2016 r. Rada oceniła wnioski złożone w naborze nr 1/2016 dotyczącym 
Przedsięwzięcia 2.1.1 – Poprawa infrastruktury na rzecz rozwoju lokalnej działalności kulturalnej ujętego w 
Lokalnej Strategii Rozwoju. W naborze tym, którego termin upłynął w dniu 15 listopada 2016 r. a dostępny limit 
środków wynosił 875000 zł, złożono 7 wniosków. Rada wybrała do dofinansowania 6 wniosków, z czego 4 
mieściły się w limicie dostępnych środków.  



 
 

Na tym samym posiedzeniu Rada oceniała wnioski złożone w naborze nr 2/2016 dotyczącym Przedsięwzięcia 
2.1.2 – Poprawa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej. W naborze tym, którego termin upłynął w dniu 15 
listopada 2016 r. a dostępny limit środków wynosił 543000 zł, złożono 9 wniosków. Rada wybrała do 
dofinansowania wszystkie wnioski, z czego 6 mieściło się w limicie dostępnych środków. Ponadto Rada oceniła i 
wybrała do dofinansowania wniosek dotyczący promocji lokalnej twórczości i produktów lokalnych złożony przez 
Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień” jako operację własną. 

 

Na posiedzeniu w dniu 27.12.2016 r. Rada zajęła stanowisko w/s dwu złożonych protestów dotyczących oceny 
wniosków. W przypadku jednego z protestów Rada uznała argumenty wnioskodawcy za zasadne, a w przypadku 
drugiego protest został uznany za niezasadny. 

 

Średnia frekwencja na posiedzeniach Rady w 2016 r. wyniosła 73,50%. 

Na posiedzeniu Rady w dniu: 

- 29.11.2016 r. - frekwencja wyniosła 80,00%, 

- 27.12.2016 r. – frekwencja wyniosła 67,00%. 
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