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PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

W DNIU 03.10.2016 ROKU 

 

W dniu 03 października 2016 roku w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 18A w sali 

konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubartowie odbyło się Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 14.00. Zebranie rozpoczęła i przywitała przybyłych  

Pani Prezes Stowarzyszenia Wioletta Wierzbicka. Po powitaniu i sprawdzeniu listy obecności 

stwierdzono, że na sali znajduje się 18 członków stowarzyszenia. Pani Prezes Wierzbicka, 

powołując się na § 22 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia, stwierdziła że zebranie jest 

nieprawomocne do podejmowania decyzji ze względu na brak qworum. 

Zarządziła półgodzinną przerwę, zgodnie z  § 22 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia. Zebranie 

zostało wznowione o godzinie 14.30. 

Pani Prezes Wierzbicka ponownie przywitała zebranych, zarządzając jednocześnie ponowne 

przeliczenie obecnych na sali. Stwierdzono obecność 18 członków. Mimo braku qworum  

w drugim terminie, zgodnie ze Statutem było już możliwe prowadzenie obrad  

i podejmowanie uchwał, o czym Prezes Stowarzyszenia poinformowała zebranych. Po tej 

informacji poprosiła zebranych o zgłaszanie kandydatów na  przewodniczącego i sekretarza 

zebrania. 

Z sali padły kandydatury Pana Michała Roli na Przewodniczącego zebrania i Pana Mikołaja 

Lazora na Sekretarza zebrania. Po zamknięciu listy kandydatów, Pani Prezes Wierzbicka 

zapytała Pana Rolę i Pana Lazora czy wyrażają zgodę na przewodniczenie i sekretarzowanie 

Walnemu Zebraniu. Po uzyskaniu twierdzących odpowiedzi, zarządziła głosowanie nad 

przedstawionymi kandydaturami. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili kandydaturę Pana Michała 

Roli na Przewodniczącego Walnego Zebrania i Pana Mikołaja Lazora na Sekretarza Zebrania. 

W Walnym Zebraniu brali również udział na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia, dyrektor 

biura LGD Leszek Zieliński oraz pracownik biura LGD Tomasz Kozieł. 

W kolejnym punkcie Przewodniczący odczytał porządek Walnego Zebrania proponowany 

przez Zarząd Stowarzyszenia a obejmujący następujące punkty: 

1. Otwarcie zebrania. 

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. 

3. Odczytanie porządku obrad i głosowanie nad jego zatwierdzeniem. 

4. Przedstawienie aktualizowanych elementów Procedury wyboru i oceny operacji w ramach 

LSR oraz operacji własnych LGD. 

5. Głosowanie nad uchwałą nr 12/2016 w sprawie aktualizacji Procedury wyboru i oceny 

operacji w ramach LSR oraz operacji własnych LGD. 
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6. Przedstawienie aktualizowanych elementów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

7. Głosowanie nad uchwałą nr 13/2016 w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

8. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

9. Głosowanie nad uchwałą nr 14/2016 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

10. Przedstawienie spraw związanych ze zbliżającym się naborem wniosków 

11. Wolne wnioski. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Zebrania zapytał obecnych na sali czy 

zgadzają się na przedstawiony porządek obrad i czy ktoś chce wnieść do niego zmiany      

lub uzupełnienia. Nikt nie zgłosił chęci wniesienia zmian ani uwag do proponowanego przez 

Zarząd porządku obrad. 

Przewodniczący zapytał zebranych czy są jeszcze jakieś sprawy, które chcieli by wnieść      

do porządku obrad walnego zebrania. W związku z brakiem wniosków, zarządził głosowanie 

nad przyjęciem proponowanego porządku obrad po zmianach. 

W głosowaniu wzięło udział 18 osób. Wszyscy członkowie walnego zebrania byli                 

za przyjęciem porządku obrad w proponowanej przez Przewodniczącego treści. 

W kolejnym punkcie zebrania Przewodniczący poprosił dyrektora biura LGD Pana Leszka 

Zielińskiego o przedstawienie aktualizowanych elementów Procedury wyboru i oceny operacji 

w ramach LSR oraz operacji własnych LGD. 

Dyrektor biura LGD poinformował, że pod koniec września zostało zmienione Rozporządzenie 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r., dotyczące wdrażania LSR.        

W związku z tym zaistniała konieczność, aby zarówno Lokalna Strategia Rozwoju, jak również 

elementy Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz Regulamin Rady uległy 

aktualizacji. 

Dyrektor przedstawił propozycje zmian w Procedurze wyboru operacji i operacji własnych 

LGD, które objęły następujące elementy: zmieniła się podstawa prawna we wstępie, w pkt. I 

zaktualizowano nr załącznika dotyczącego harmonogramu, uszczegółowiono informacje jakie 

elementy powinno zawierać ogłoszenie o naborze, dodano informacje o umieszczeniu 

formularzy o naborze wniosków na stronie internetowej, w pkt. II: dodano zapis,               

że wnioskodawcy przysługuje prawo wycofania wniosku, w pkt. III: uszczegółowiono 

informacje o ocenie operacji, w pkt. IV: dodano zapis o możliwości ustalenia kwoty wsparcia 

przez Radę, czego wcześniej nie było (Rada może zmienić kwotę wsparcia, która jest we 

wniosku), dodano informacje o wymaganiach formalnych uchwały, np. w przypadku 

wniesienia protestu, w pkt. VII: dodano opiniowanie zmian umowy (czego wcześniej 

niebyło). Po zawarciu umowy Wnioskodawca ma możliwość wprowadzenia do niej zmian. 

Zmiany mogą skutkować tym, że cele i przedsięwzięcia nie będą realizowane w takim 

zakresie, jak podczas oceny wniosków, mogą wpłynąć również na punktację. W związku                    
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z tym będzie potrzebna ponowna ocena wniosku albo wydanie opinii przez Radę. Opinia ta 

trafi do Samorządu Województwa, który podejmuje ostateczną decyzję o akceptacji lub 

odrzuceniu zmian do umowy. Pozostałe elementy pozostały bez zmian. 

Po przedstawieniu wszystkich propozycji zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji         

w ramach LSR oraz operacji własnych LGD, Przewodniczący zebrania przedstawił zebranym 

projekt uchwały 12/2016 Walnego Zebrania Członków w sprawie aktualizacji Procedury 

wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz operacji własnych LGD. Po przedstawieniu 

projektu zarządził głosowanie w/w uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 18 członków stowarzyszenia obecnych na zebraniu.                 

Za przyjęciem uchwały było 18 członków, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymały się     

od głosu. 

W kolejnym punkcie zebrania Przewodniczący poprosił dyrektora biura LGD Pana Leszka 

Zielińskiego o przedstawienie aktualizowanych elementów Lokalnej Strategii Rozwoju 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

Dyrektor przedstawił propozycje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, które objęły następujące 2 elementy: 

pierwszy - w Opisie przedsięwzięć realizowanych w ramach LSR, ustalono sztywną kwotę 

wsparcia na zakładanie działalności gospodarczej w przedsięwzięciu 1.1.1, która wynosi 

76 000zł. Wnioskodawca nie może wnioskować o większą kwotę. Drugi element - w Planie 

Komunikacji ze społecznością lokalna w Harmonogramie rzeczowo finansowym działań 

komunikacyjnych, zostały wpisane „foldery”, których nie uda się zrealizować w 2016r.,          

w związku z tym istniej konieczność usunięcie tego elementu. Planowana jest realizacja tego 

punktu w 2017r. jeżeli będą dostępne odpowiednie materiały.    

Po przedstawieniu wszystkich propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, Przewodniczący zebrania 

przedstawił zebranym projekt uchwały 13/2016 Walnego Zebrania Członków w sprawie 

aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Po przedstawieniu projektu zarządził głosowanie w/w uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 18 członków stowarzyszenia obecnych na zebraniu.                 

Za przyjęciem uchwały było 18 członków, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymały się od 

głosu. 

W kolejnym punkcie zebrania Przewodniczący poprosił dyrektora biura LGD Pana Leszka 

Zielińskiego o przedstawienie proponowanych zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

Dyrektor przedstawił propozycje zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, które objęły następujące elementy: w rozdz. 

IV uszczegółowiono informacje jakie elementy powinno zawierać ogłoszenie o naborze 

wniosków o udzielenie wsparcia, jakie elementy formalne powinna zawierać uchwała Rady    

o wybraniu bądź niewybraniu operacji do dofinansowania, sporządzanie list i ich publikacja   

w celu wskazania limitu środków w ramach naboru. 

 

Po przedstawieniu wszystkich propozycji zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, Przewodniczący zebrania przedstawił 

zebranym projekt uchwały 14/2016 Walnego Zebrania Członków w sprawie zatwierdzenia 
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zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza             

i Leśnym Szlakiem”. Po przedstawieniu projektu zarządził głosowanie w/w uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 18 członków stowarzyszenia obecnych na zebraniu.                 

Za przyjęciem uchwały było 18 członków, nikt nie był przeciwny, nikt nie wstrzymały się      

od głosu. 

W kolejnym punkcie zebrania Przewodniczący poprosił dyrektora biura LGD Pana Leszka 

Zielińskiego o przedstawienie aktualnych spraw związanych ze zbliżającym się naborem 

wniosków.  

Dyrektor biura poinformował, że nabór planowany jest w dniach od 7 listopada 2016 roku   

do 6 grudnia 2016 roku na wszystkie działania, które były zaplanowane na lata 2016-2018. 

Są to następujące działania: 

- Wsparcie zakładania działalności gospodarczej, na kwotę 800 000 zł (na 10 operacji), 

- Rozwój działalności gospodarczej, na kwotę 555 000 zł (na 3 operacje), 

- Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, na kwotę 

1 400 000 zł (na 20 operacji licząc po 2 operacje na każda gminę), 

- Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego, na kwotę 500 000 zł (1 operacja), 

- Rozwój i rewitalizacja lokalnych obiektów świadczących o lokalnej tradycji, kulturze             

i historii, na kwotę 350 000 zł (na 4 operacje). Dyrektor zauważył, w przypadku Jednostek 

Sektora Finansów Publicznych, dofinansowanie wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych.    

W takim wypadku z budżetu LGD odejmowana jest całość wartości projektu. 

- Wsparcie włączenia społecznego poprzez organizacje kampanii aktywizujących                   

i integrujących lokalna społeczność, w tym grupy de faworyzowanych, na kwotę 50 000 zł                  

(1 operacja). Dyrektor poinformował, że operacja adresowana jest głównie do stowarzyszeń      

i fundacji w 10 gminach, jeżeli chciałyby złożyć taki wniosek. 

 

Dyrektor Zieliński omówił również zaplanowane działania z poziomu funkcjonowania biura 

LGD, w które członkowie LGD mogą się włączyć. W skład działań weszły: 

- Przedsięwzięcie 1.1.3: Organizacja szkoleń dla mieszkańców z grup defaworyzowanych      

w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - jedno takie szkolenie zostało 

przeprowadzone 24.09.2016r., planowane są jeszcze dwa w dn. 07.10.2016r. i dn. 

21.10.2016r. Pani Krystyna Targońska zauważyła, że w nowym roku będą bardzo duże 

zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Dyrektor 

poinformował, że po nowym roku zakontraktowanych jest jeszcze siedem takich szkoleń, 

które swoim zakresem mogą objęć planowane zmiany. 

 

- Przedsięwzięcie 1.2.2: Promocja turystyczna obszaru LSR poprzez organizację kampanii 

informacyjno promocyjnych. Zaplanowanych jest 60 000 zł na 3 kampanie. W planach jest 

organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych typu Nordic Walking, zakup reklamowo-

promocyjnych gadżetów na różne imprezy i konkursy, biuletyn LGD. Dyrektor zachęcił         

do przesyłania materiałów promujących gminy do umieszczenia w biuletynie. 

 

- Przedsięwzięcie 1.3.1: Organizacja szkoleń, warsztatów, konkursów, wyjazdów studyjnych 

oraz innych przedsięwzięć na rzecz rozwoju i promocji lokalnych produktów. W planie jest 

rozwój tematu związanego z produktem lokalnym. Biuro LGD planuje zwrócenie się do gmin i 

organizacji pozarządowych, w celu uzyskania informacji czy na terenach gmin są producenci 

lokalni, którzy chcieliby się włączyć do tego tematu. Planowane są szkolenia w zakresie  

tworzenia produktów lokalnych. Planowany jest wyjazd studyjny do LGD „Zielony Pierścień” 
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w okolice Nałęczowa, w celu zapoznania się z realizacją tematu produktów lokalnych           

w praktyce. 

- Przedsięwzięcie 1.3.2: Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego. 

- Przedsięwzięcie 1.3.3: Organizacja targów, giełd, wystaw, punktów zbytu oraz tworzenie 

portali internetowych i wydawanie publikacji związanych z promocją i zbytem produktów 

lokalnych. 

- Przedsięwzięcie 1.3.4: Organizacja i wdrożenie certyfikacji produktu lokalnego na obszarze 

LGD. W planie jest zdefiniowanie procesu certyfikacji i stworzenie grypy certyfikującej           

z członków LGD. Następnym etapem będzie stworzenie produktów certyfikowanych          

oraz zorganizowanie punktu sprzedażowego (na działanie zaplanowano 93 000zł). 

- Przedsięwzięcie 1.4.1: Organizacja przedsięwzięć mających na celu wspieranie twórczości 

ludowej, lokalnych zwyczajów oraz promocję twórców i artystów ludowych (5 działań         

po 4 000 zł). 

- Przedsięwzięcie 1.5.2: Organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych i innych 

przedsięwzięć innowacyjnych na rzecz podnoszenia świadomości i wiedzy społeczności 

lokalnej w zakresie ochrony środowiska, przyrody i zmian klimatycznych (20 000 zł na 2 

kampanie). 

- Przedsięwzięcie 1.5.3: Organizacja kampanii informacyjno-promocyjnych i innych działań na 

rzecz efektywnego wdrażania LSR (przeprowadzono spotkania informacyjne na terenie 10 

gmin). 

 

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie wolnych wniosków.  

Na zakończenie Dyrektor poinformował o planowanych szkoleniach dla Zarządu, Rady           

i pracowników biura Lokalnej Grupy Działania. Szkolenia te odbędą się a trzech turach          

w następujących terminach: 

- 20 października 2016 - szkolenie dla Zarządu, Rady i pracowników biura LGD, 

- 27 października 2016 roku - szkolenie dla Rady i pracowników biura LGD, 

- 03 listopada 2016 roku - szkolenie dla Rady i pracowników biura LGD. 

 

Dyrektor zachęcił członków Rady do uczestnictwa w szkoleniach oraz poinformował,           

że posiedzenie Rady planowane jest na drugą połowę grudnia 2016 roku. Zwrócił również 

uwagę, że bardzo ważny jest udział możliwie pełnego składu Rady w szkoleniach                  

i posiedzeniu. Dyrektor poinformował, że w posiedzeniu Rady może wziąć udział 

przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego. 

Przewodniczący zebrania zapytał zebranych czy są jeszcze jakieś sprawy, które chcieliby 

poruszyć na obecnym walnym zebraniu. W związku z brakiem tematów Przewodniczący 

zarządził zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

 

 

Sekretarz zebrania:                                                              Przewodniczący zebrania: 

   Mikołaj Lazor                                                                             Michał Rola 


