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PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

W DNIU 21.12.2015 ROKU 

 

 

W dniu 21 listopada 2015 roku w Skrobowie Kolonii 101A  odbyło się Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 17.30. Zebranie rozpoczęła i przywitała 

przybyłych Prezesa Pani Wioletta Wierzbicka. Po powitaniu i sprawdzeniu listy 

obecności stwierdzono, że na sali znajduje się 24 członków stowarzyszenia. Pani 

Prezes Wierzbicka stwierdziła, powołując się na § 22 pkt.2 Statutu Stowarzyszenia, 

że zebranie jest nieprawomocne do podejmowania decyzji ze względu na brak 

kworum. 

Zarządził przerwę i wznowienie obrad pół godziny później zgodnie z  § 22 pkt. 4 

Statutu Stowarzyszenia o godzinie 18.00. 

O godzinie 18.00 wznowiono ponownie obrady. Ponownie przywitała zebranych, 

zarządzając jednocześnie ponowne przeliczenie obecnych na sali. Stwierdzono 

obecność 24 członków. Mimo braku kworum w drugim terminie, zgodnie ze 

Statutem było już możliwe prowadzenie obrad i podejmowanie uchwał, o czym Pani 

Prezes Wierzbicka poinformowała zebranych, zarządzając jednocześnie wybory 

Przewodniczącego i Sekretarza zebrania zgodnie z § 3 pkt.1 Regulaminu Walnego 

Zebrania Członków. 

Z sali zgłoszono jedynie jedną kandydaturę Pana Dawida Tarnowskiego na 

przewodniczącego zebrania i jedną kandydaturę na sekretarza zebrania Pani Ewy 

Gizy. Po zamknięciu listy kandydatów, Pani Prezes Wierzbicka zapytała Pana 

Tarnowskiego i Panią Ewę Gizę czy wyrażają zgodę na kandydowanie i po uzyskaniu 

twierdzącej odpowiedzi, zarządziła głosowanie. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili 

kandydaturę Pana Dawida Tarnowskiego  na Przewodniczącego Walnego Zebrania        

i Pani Ewy Gizy na Sekretarza. 

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący zebrania odczytał przygotowany przez 

Zarząd porządek obrad, pytając zebranych czy chcą wnieść uwagi do niego.                             

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący zarządził głosowanie w którym 

przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

Następnie Przewodniczący poprosił dyrektora biura o przedstawienie przygotowanej 

przez biuro LGD Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia na lata 2016 – 2022. 

Strategia ta ma zostać złożona w urzędzie marszałkowskim województwa 

lubelskiego, gdzie zostanie poddana ocenie. 

Dyrektor biura przybliżył zebranym wypracowany dokument, przedstawiając kolejne 

12 rozdziałów zawierające diagnozę obszaru, analizę SWOT, cele i wskaźniki 
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strategii, sposób wyboru i oceny operacji, budżet, plan działania, komunikacji oraz 

procesu monitoringu i ewaluacji. 

Po przedstawieniu strategii i odpowiedzi na pojawiające się w trakcie prezentacji 

pytania, dyrektor biura zapytał zebranych o jeden istotny element, który można ale 

którego nie ma obowiązku wprowadzania do strategii, chodzi mianowicie o 

procedurę grantową. 

Po zwięzłym przedstawieniu na czym polega procedura grantowa realizacji LSR, 

przedstawił zebranym argument przemawiające za i przeciw tej procedurze oraz 

argumenty za i przeciw procedurze konkursowej. Po przedstawieniu obu 

argumentów zebrani odnieśli się do obu zadając przy tym dyrektorowi biura pytania 

o konkretne aspekty obu rozwiązań.  Po dyskusji oba przedstawione rozwiązania 

poddano pod głosowanie w którym zebrani jednoznacznie opowiedzieli za procedurą 

konkursową odrzucając grantową.  

W kolejnym punkcie Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr 18/2015 w 

sprawie przyjęcia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza  i 

Leśnym Szlakiem”. Po przedstawieniu uchwały i braku uwag do niej ze strony 

zebranych, przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały 

było 24 osoby nikt nie był przeciw, nikt też się nie wstrzymał od głosu. 

W punkcie 6 porządku obrad, Przewodniczący poprosił dyrektora biura o 

przedstawienie przygotowanych przez biuro LGD zmian w Regulaminie Rady 

związanymi z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Dyrektor przedstawił 

zarówno regulamin, jak i załączone do niego karty oceny i wzory dokumentów, które 

Rada będzie wypełniać podczas procedury oceny wniosków. 

Po zapoznaniu zebranych ze zmianami i pytaniach, Przewodniczący zebrania 

zarządził głosowanie nad uchwałą nad uchwałą nr 19/2015 w sprawie przyjęcia 

zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza  i Leśnym 

Szlakiem”. 

Po przeliczeniu głosów, stwierdzono, że 24 osoby było za przyjęciem uchwały i 

Regulaminu Rady w proponowanej treści, nikt nie był przeciw, nikt też nie 

wstrzymał się od głosu. 

W 8 punkcie obrad Przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie kandydatów do 

Rady LGD w wyborach uzupełniających. Z sali padła tylko jedna kandydatura Pani 

Nicole Grospierre – Słomińskiej. Przewodniczący zapytał Panią Słomińską czy 

wyraża zgodę na kandydowanie. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi zarządził 

głosowanie nad uchwałą nad uchwałą nr 20/2015 w sprawie wyborów 

uzupełniających do Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza  i Leśnym Szlakiem”. 

W głosowaniu udział wzięło 24 członków stowarzyszenia 24 osoby było za 

przyjęciem uchwały                                    w proponowanej treści nikt nie był 

przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu. 

Kolejnym punktem zebrania były zmiany w statucie Stowarzyszenia. Po raz kolejny 

Przewodniczący zebrania poprosił dyrektora biura o przedstawienie projektu zmian 

w Statucie. Dyrektor biura przedstawił proponowane zmiany oraz uzasadnienie tych 

zmian. W związku z brakiem pytań i uwag dotyczących tego punktu obrad 

Przewodniczący, po przedstawieniu projektu uchwały, zarządził głosowanie nad 

uchwałą nad uchwałą nr 21/2015 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie 
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Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Za przyjęciem uchwały 

głosowało 24 osoby nikt nie był przeciw również nikt się nie wstrzymał. 

W związku z brakiem innych punktów porządku obrad, Przewodniczący zebrania 

zarządził zamknięcie obrad walnego zebrania członków. 

Na tym protokół zakończono i podpisano  

 

 

 

Sekretarz zebrania:                                                      Przewodniczący zebrania: 

    Ewa Giza                                                                      Dawid Tarnowski 

 


