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PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

W DNIU 18.08.2016 ROKU 

 

W dniu 18 sierpnia 2016 roku w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 18A w Urzędzie Gminy 

w Lubartowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza                

i Leśnym Szlakiem”. 

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 14.00. Zebranie rozpoczął i przywitał przybyłych Pan 

Wiceprezes Stowarzyszenia Marcin Bogusz. Po powitaniu i sprawdzeniu listy obecności 

stwierdzono, że na sali znajduje się 22 członków stowarzyszenia. Pan Wiceprezes Bogusz, 

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

nieprawomocne do podejmowania decyzji ze względu na brak qworum. 

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

zostało wznowione o godzinie 14.30. 

Pan Wiceprezes Bogusz ponownie przywitał zebranych, zarządzając jednocześnie ponowne 

przeliczenie obecnych na sali. Stwierdzono obecność 22 członków. Mimo braku qworum               

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

i podejmowanie uchwał, o czym Wiceprezes Stowarzyszenia poinformował zebranych. Po tej 

informacji poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatów na  przewodniczącego i sekretarza 

zebrania. 

Z sali padły kandydatury Pana Mikołaja Lazora na Przewodniczącego zebrania i Pana 

Damiana Lewtaka na Sekretarza zebrania. Po zamknięciu listy kandydatów, Pan Wiceprezes 

Bogusz zapytał Pana Lazora i Pana Lewtaka czy wyrażają zgodę na przewodniczenie                

i sekretarzowanie Walnemu Zebraniu. Po uzyskaniu twierdzących odpowiedzi, zarządził 

głosowanie nad przedstawionymi kandydaturami. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili 

kandydaturę Pana Mikołaja Lazora na Przewodniczącego Walnego Zebrania i Pana Damiana 

Lewtaka 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 9/2016 w sprawie aktualizacji Procedury wyboru i oceny 

operacji w ramach LSR oraz operacji własnych LGD. 

6. Przedstawienie aktualizowanych elementów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 
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7. Głosowanie nad uchwałą nr 10/2016 w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

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

8. Rozpatrzenie odwołania Stowarzyszenia „Wspólny Cel” od uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia z dnia 15.07.2016 w sprawie wykluczenia z grona członków Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

9. Rozpatrzenie odwołania Pani Justyny Budzyńskiej od uchwały Zarządu Stowarzyszenia                

z dnia 15.07.2016 w sprawie wykluczenia z grona członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

10. Glosowanie nad uchwałą nr 11/2016 w sprawie rozpatrzenia odwołań od uchwały z dnia 

15.07.2017 zarządu LGD w sprawie wykluczenia z grona członków. 

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 22 osoby. Wszyscy członkowie walnego zebrania byli za 

przyjęciem porządku obrad w proponowanej przez Przewodniczącego treści. 

W kolejnym punkcie zebrania Przewodniczący poprosił Pana dyrektora biura LGD Leszka 

Zielińskiego o przedstawienie aktualizowanych elementów Procedury wyboru i oceny operacji 

w ramach LSR oraz operacji własnych LGD. 

Dyrektor biura LGD poinformował, że propozycje zmian w procedurze wyboru operacji             

i operacji własnych LGD zgłosiły: Gmina Firlej, Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju               

i mieszkaniec obszaru LSR przedsiębiorca z Lisowa Pani Budzyńska. 

 

Propozycja zmian zgłoszona przez Gminę Firlej dotyczyła zmiany w Lokalnych kryteriach 

wyboru, gdzie przedsięwzięcia 1.2.1, 1.4.2 i 1.5.1 znalazły się na jednej karcie oceny i były 

zastosowane do nich jedne kryteria oceny. Wnioskodawca zaproponował aktualizację, 

polegającą na tym, że nie będzie już tych samych kryteriów do kilku przedsięwzięć, ale do 

każdego przedsięwzięcia zostały określone inne kryteria a przedsięwzięcia 1.2.1, 1.4.2 i 1.5.1 

zostaną rozdzielone i będą stanowić osobne karty oceny.  O szczegółowe przedstawienie 

proponowanych zmian Przewodniczący zebrania poprosił Pana Piotra Kasperka, 

reprezentującego na walnym zebraniu Gminę Firlej. 

Pan Piotr Kasperek, stwierdził, że w obecnie aktualizowanej wersji strategii trzy działania tj. 

1.2.1: „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”, 1.4.2: 

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

i historii”, 1.5.1: „Wspieranie włączenia społecznego poprzez organizację kampanii i innych 

działań aktywizujących i integrujących lokalną społeczność, w tym grupy defaworyzowane”, 

posiadają te same kryteria oceny wyboru operacji. Ze względu na to, że są to diametralnie 

różne działania, zaproponowano aby rozdzielić ocenę tych zadań poprzez zastosowanie do 
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każdego innej karty oceny oraz zmianę lub dodanie niektórych kryteriów w tym zakresie. 

Propozycja zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji i operacji własnych 

przedstawionych przez Gminę Firlej została załączona do niniejszego  protokołu. 

Z sali padła uwaga, że w związku z proponowanymi poprawkami zmianie ulegnie również 

liczba punktów wymaganego minimum. Pan Kasperek odpowiedział, że założeniem 

wprowadzenia zmian było, aby minimum punktów zastało określone na poziomie 50% plus 1 

punkt. Stwierdził również, że może dojść do takiej sytuacji, że pojawią się operacje, które 

będą spełniać wszystkie kryteria, ale nie będzie możliwości przyznania im minimalnej ilości 

punktów. W opinii Pana Kasperka uzyskanie co minimalnej 50% ilości punktów będzie 

wskazane, aby daną operację rekomendować do dofinansowania. 

W dyskusji głos zabrał Pan Mariusz Sienkiewicz który zauważył, że: po pierwsze projekty 

unijne z reguły określają minimalną liczbę punktów na poziomie 60%, po drugie w 

przedsięwzięciu 1.4.2 zostały wyeliminowane kryteria dotyczące obligatoryjnych elementów 

tj. „Wpływ operacji na ochronę środowiska naturalnego lub klimat” oraz „Innowacyjność 

operacji” i po trzecie, jeżeli Urząd Marszałkowski w całości lub w części nie zaakceptuje 

proponowanych zmian będzie konieczność zwołania kolejnego Walnego Zebrania                            

i aktualizowania dokumentów, co pociągnie za sobą opóźnienia we wdrażani Strategii 

Rozwoju.  

Z sali padło pytanie czy jest takie ryzyko, że urząd marszałkowski nie zaakceptuje zmian 

kryteriów? 

Na pytanie odpowiedział dyrektor biura Leszek Zieliński, który zauważył, że takie ryzyko jest 

duże a wtedy będzie konieczność zwołania kolejnego spotkania aby znów dokonać 

aktualizacji Lokalnych kryteriów wyboru. Dlatego poprosił zebranych aby z rozwaga podjęli 

biorąc pod uwagę zarówno uwarunkowania prawne jak i czasowe, mając na uwadze 

opóźnienia we wdrażaniu programu Leader. 

W dyskusji zabrał głos ponownie Pan Mariusz Sienkiewicz, który zaproponował aby                        

w lokalnych kryteriach wyboru operacji i operacji własnych przedsięwzięcia 1.2.1, 1.4.2                    

i 1.5.1 pozostawić na jednej karcie oceny, nie zmieniać kryteriów oceny merytorycznie 

wszystkie kryteria pozostawić  na obecnym poziomie a jedyną zmianę nanieść w liczbie 

minimalnej ilości punktów zmieniając ją z 18 na 14. 

Z sali padły stwierdzenia, że jest to rozsądna propozycja, która nie naraża nas na kolejne 

zwoływanie walnego w przypadku, gdy urząd marszałkowski nie zaakceptuje proponowanych 

zmian a ryzyko takie istnieje. 

W związku z takimi głosami Przewodniczący zarządził głosowania nad dwoma wnioskami:  

1. Czy obniżyć punktację minimalną z 18 do 14 punktów w tych kryteriach i pozostawić 

przedsięwzięcia 1.2.1, 1.4.2 i 1.5.1 na jednej karcie oceny?  

W głosowaniu udział wzięło 18 członków stowarzyszenia obecnych na zebraniu.                   

Za przyjęciem proponowanej zmiany było 14 członków, nikt nie był przeciwny, 4 osoby 

wstrzymały się od głosu. 

2. Głosowanie nad wnioskiem Gminy Firlej   rozdzielenie trzech przedsięwzięć 1.2.1, 1.4.2                

i 1.5.1.) na oddzielne karty oceny oraz wprowadzenie dodatkowych kryteriów oceny lub 

zmianę czy wykreślenie tych które są obecnie zgodnie z propozycją przedstawioną przez 

przedstawiciela Gminy Firlej Pana Piotra Kasperka.  



4 

 

W głosowaniu udział wzięło 19 członków stowarzyszenia obecnych na zebraniu.                             

Za przyjęciem proponowanej zmiany było 5 członków, 12 członków było przeciw, 2 osoby 

wstrzymały się od głosu. 

W kolejnym punkcie zebrania Przewodniczący poprosił przedstawiciela GBP w Firleju o 

przedstawienie wniosku zmian w kryteriach wyboru do przedsięwzięcia 1.5.1: „Wspieranie 

włączenia społecznego poprzez organizację kampanii i innych działań aktywizujących                     

i integrujących lokalną społeczność, w tym grupy defaworyzowane”, który to wniosek zgłosiła 

biblioteka. Pan Dawid Tarnowski reprezentujący GBP w Firleju, stwierdził ze wobec 

przegłosowania przez walne zebranie koncepcji pozostawienia trzech przedsięwzięć na jednej 

karcie oceny i nie zmieniania kryteriów oceny, wniosek GBP staje się bezprzedmiotowy                        

i wycofuje go z obrad walnego zebrania. 

Wobec tak postawionej kwestii, Przewodniczący zebrania, poprosił dyrektora biura Leszka 

Zielińskiego o przedstawienie ostatniego wniosku o dokonanie zmian w lokalnych kryteriach 

wyboru operacji i operacji własnych LGD, zgłoszonego przez osobę indywidualna, 

przedsiębiorcę z piekarni „Kajzerka” Panią ???? Budzyńską.  

Zmiana dotyczyła przedsięwzięcia 1.1.2: „Rozwój działalności gospodarczej” Zmiana miałaby 

dotyczyć kryterium „Przedmiot rozwijanej działalności” , gdzie Pani Budzyńska 

zaproponowała, aby wpisać zamiast „inna działalność” „handel” i przyznać 2 punkty. 

Pan Mariusz Sienkiewicz zauważył, że działalność handlowa jest wykluczona z finansowania       

z programów unijnych i ta zmiana nie zostanie zaakceptowana.  

Po krótkiej dyskusji podjęto decyzję aby utrzymać punktacją przedsięwzięcie 1.1.2                        

w dotychczasowej formie. 

Po przedstawieniu wszystkich propozycji zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji                 

i operacji własnych, Przewodniczący zebrania przedstawił zebranym projekt uchwały 9/2016 

Walnego Zebrania Członków dotyczącej zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji                     

i 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 14 członków, nikt nie był przeciwny, 4 osoby wstrzymały się od 

głosu. 

W kolejnym punkcie zebrania zajęto się zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju. Propozycję 

zmian przedstawiła Gmina Firlej. Propozycja dotyczyła przesunięć w budżecie i odnosiła się 

do następujących przedsięwzięć i kwot: 

- zmniejszenie w przedsięwzięciu 1.2.1:  „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej” kwoty wsparcia o 150 000,00 zł z kwoty 2 350 000,00 zł na 

2 200 000,00 zł; 

- zmniejszenie w przedsięwzięciu 1.3.2: „Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego” 

kwoty wsparcia o 50 000,00 zł z kwoty 500 000,00 zł na 450 000,00 zł; 

- przesunięcie tych kwot do działania 1.4.2: „Rozwój i rewitalizacja lokalnych obiektów 

świadczących o lokalnej tradycji, kulturze i historii” zwiększając tym samym dostępność 

środków w tym działaniu z 400 000,00 zł do kwoty 600 000,00 zł. 

 

Po przedstawieniu propozycji zmian Przewodniczący zebrania zaprosił zebranych do dyskusji. 
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W dyskusji głos zabrał Pana Mariusz Sienkiewicza, stwierdzając że zmniejszanie kwoty                    

o 50 000 z działania 1.3.2: „Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego”, nie jest 

możliwe jeżeli mamy realizować to działanie. Albo realizujemy to działania w kwocie 500 000, 

albo należy się z tego całkiem wycofać. Dla realizacji Strategii LGD kluczowa jest liczba 

wskaźników, których nie można zmniejszać. Potwierdził to dyrektor biura Leszek Zieliński 

zaznaczając, że jesteśmy zobligowani do osiągnięcia ilościowo wskaźników zapisanych                     

w Lokalnej Strategii Rozwoju.  

Następnie głos zabrała Pani Krystyna Targońska. W jej opinii jest to bardzo sensowny 

pomysł, aby ten projekt inkubatora przetwórstwa lokalnego realizować . Jest powrót do 

tradycyjnych produktów i duża potrzeba, aby taki inkubator powstał na terenie LGD. 

Z sali padł głos, że istnieje ryzyko, że nikt nie podejmie się realizacji tego działania. Pani 

Krystyna zaznaczyła że, inkubator może prowadzić również stowarzyszenie.  

 

  

W opinii Pana Mariusz Sienkiewicza, zmniejszanie kwoty o 50 000 z działania 1.3.2: 

„Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego”, nie jest możliwa jeżeli mamy realizować to 

działania. Albo realizujemy to działania w kwocie 500 000, albo należy się z tego całkiem 

wycofać. Dla realizacji Strategii LGD kluczowa jest liczba wskaźników, których nie można 

zmniejszać. Potwierdził to Pan Dyrektor Lesze Zieliński, że jesteśmy zobligowani do 

osiągnięcia ilościowo wskaźników zapisanych w Planie działania.  

Pani Krystyna Targońska zabrała głos w sprawie działania 1.3.2: „Tworzenie inkubatorów 

przetwórstwa lokalnego”. W jej opinii jest to bardzo sensowny pomysł, aby ten projekt 

realizować . Jest powrót do tradycyjnych produktów i duża potrzeba, aby taki Inkubator 

powstał na terenie LGD. Z sali padł głos, że istnieje ryzyko, że nikt nie podejmie się realizacji 

tego działania. Pani Krystyna zaznaczyła że, Inkubator może prowadzić również 

stowarzyszenie.  

Dyrektor biura LGD Leszek Zieliński zadał zebranym pytanie odnośnie inkubatora - czy mamy 

pomysł na jego realizacje i kto to będzie robił? Inkubator wpisany jest do realizacji w 

Strategii na lata 2016-2018 i jeżeli nie będzie chętnych na jego realizację będzie problem                 

z wykorzystaniem środków.  

W tej sprawie głos zabrał Pan Krzysztof Woźniak, zaznaczył że zapoznał się z taka inicjatywą 

w Małopolsce, gdzie inkubator funkcjonuje jako wsparcie agrobiznesu i jest dużym 

wsparciem w promowaniu produktów lokalnych. W jego opinii nie zrobienie inkubatora 

byłoby dużym błędem. 

Pani Krystyna Targońska zauważyła, że powstanie inkubatora jest dużą szansą dla lokalnych 

producentów na rozwój produkcji i zbytu produktów lokalnych. 

Dyrektor biura LGD Leszek Zieliński zadał zebranym pytanie, czy ktoś z zebranych jest 

zainteresowany tematem inkubatora i będzie w stanie złożyć wniosek oraz zrealizować 

działanie. Przypomniał, że nie jest to projekt prosty i jest wiele niewiadomych dotyczących 

realizacji powstawania takich inkubatorów. Zauważył, że nie było by korzystnie aby to 

działanie nie zostało zrealizowane, gdyż pozostaną niewykorzystane pieniądze ale również 

narażamy się sankcje ze strony instytucji wdrażającej w postaci kar. 
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Pan Krzysztof Woźniak stwierdził, że jeżeli nikt nie podejmie się tego tematu, to fundacja, 

której jest założycielem podejmie się realizacji inkubatora.  

Po dyskusji w temacie inkubatora przetwórstwa lokalnego Przewodniczący zebrania zapytał 

zebranych, jakie są ostateczne ustalenia co do przesunięć budżetowych. Uzgodniono, że 

150 000 złotych zostanie zdjęte z działania 1.2.1: „Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” i tu pozostanie 2 200 000, a ta kwota zostanie 

przeniesiona na działania 1.4.2: „Rozwój i rewitalizacja lokalnych obiektów świadczących                

o lokalnej tradycji, kulturze i historii”. Reszta budżetu przedsięwzięć pozostanie bez zmian. 

Po uzyskaniu informacji, zapoznał zebranych z projektem uchwały 10/2016 Walnego 

Zebrania Członków w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zapytał zebranych czy wnoszą uwagi do 

projektu uchwały. Z powodu braku takowych, Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie 

nad uchwałą nr 10/2016. W głosowaniu udział wzięło 18 osób. Wszyscy byli za przyjęciem 

uchwały w proponowanej treści. 

Następnie Przewodniczący Mikołaj Lazor przeszedł do punktu dotyczącego odwołań z grona 

członków  Stowarzyszenia.  

Dyrektor biura Leszek Zieliński poinformował, że w ostatnim okresie Zarząd wykluczył               

18 podmiotów z grona Członków Stowarzyszenia. Powodem był brak płacenia składek 

członkowskich lub nie uczestniczenie w Walnych Zebraniach Członków. Do rozpatrzenia  były 

dwa odwołania. Jedno wniesione przez Stowarzyszenia „Wspólny Cel” z Sernik drugie przez 

Panią Justynę Budzyńską z Lisowa. Dyrektor biura odczytał treść odwołań, jak również 

poinformował, że osoba reprezentująca „Wspólny Cel” przez ostatnie 3 lata ni płaciła składek 

a Pani Justyna Budzyńskiej, dopiero w ostatnim czasie uregulowała składki za 4 ostatnie lata 

ale nie brała udziału w pracach stowarzyszenia. 

Następnie Przewodniczący zapoznał zebranych z projektem uchwały nr 11/2016.                        

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zapytał zebranych czy wnoszą uwagi do 

projektu uchwały. Z powodu braku takowych, Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie 

nad uchwałą nr 11/2016. W głosowaniu udział wzięło 20 osób. Za przyjęciem treści 

proponowanej uchwały było 18 członków, 1 osoba było przeciw, 1 osoby wstrzymały się od 

głosu. 

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie wolnych wniosków.  

W kwestii harmonogramu naborów Pan dyrektor biura LGD Leszek Zieliński przypomniał,                 

że planowane są dwa nabory: jeden nabór w 2016 roku i drugi nabór na początku przyszłego 

2017 roku. Dyrektor zgłosił propozycje, aby ze względu na to że jest mało czasu, 

zaktualizować harmonogram do jednego naboru i w takiej formie przedstawić go w Urzędzie 

Marszałkowskim. W opinii Dyrektora Biura będzie około 50 wniosków. Dyrektor poddał 

propozycje pod ocenę zebranych. Zebrani przychylili się do propozycji Dyrektora                             

o przeprowadzeniu jednego naboru wniosków. 

Na zakończenie Dyrektor poinformował o planowanych szkoleniach „ABC Przedsiębiorczości”      

i „Wypełniania wniosków”, oraz zachęcił do przekazywania informacji do osób 

zainteresowanych składaniem wniosków w naborach aby wzięli udział w szkoleniach. 

Dyrektor przypomniał również o organizacji konferencji w 30.08.2026r. i poprosił o 

zgłaszanie potwierdzenia przybycia. 
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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: 

 Damian Lewtak                                                                          Mikołaj Lazor 


