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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU  
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 
W DNIU 09.04.2019 

 
 

W posiedzeniu Zarządu wzięły udział następujące osoby: 
 
Wioletta Wierzbicka – Prezes Zarządu 
Marcin Bogusz – Wiceprezes Zarządu 
Małgorzata Smaga – Członek Zarządu 
Iwona Cholewa – Członek Zarządu 
 
 
Porządek zebrania obejmował: 

1. Otwarcie zebrania. 

2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Wszczęcie przez Zarząd LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” procedury konsultacji 

zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 

– 2022 w zakresie nowych przedsięwzięć, wskaźników, zmian w planie działania i budżecie 

wynikających ze zwiększenia budżetu na realizację projektów współpracy. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do procedury zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju 

LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 w zakresie nowych 

przedsięwzięć, wskaźników, zmian w planie działania i budżecie wynikających ze 

zwiększenia budżetu na realizację projektów współpracy. 

5. Wszczęcie przez Zarząd LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” procedury konsultacji 

zmian Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 oraz zmian w Regulaminie Rady LGD. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wszczęcia  procedury konsultacji zmian Procedury wyboru                     

i oceny operacji oraz operacji własnych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 oraz związanych z tym zmian w 

Regulaminie Rady LGD. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamkniecie zebrania.  
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 Posiedzenie Zarządu otworzyła Pani Prezes Wioletta Wierzbicka, która przywitała 

wszystkich zebranych i przedstawiła porządek spotkania, który został następnie poddany pod 

głosowanie.  

Zarząd jednogłośnie zatwierdził porządek obrad nie wnosząc do niego uwag. 

W pierwszym punkcie zarząd zapoznał się z informacją przedstawioną przez biuro LGD związaną 

z koniecznością aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Aktualizacja ta związana jest ze 

zwiększeniem budżetu na działanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy 

z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. W związku z tym należy 

przeprowadzić konsultacje związane z zaplanowanie działań, które LGD będzie realizować                

w ramach projektów współpracy. Konieczne są również zmiany w przedsięwzięciach, wskaźnikach 

i budżecie LSR. 

Po przedstawieniu informacji przez biuro LGD członkowie zarządu podjęli dyskusję nad możliwymi 

do realizacji działaniami w ramach projektów współpracy. Ustalono, że zarząd przygotuje swoje 

propozycje ale wstrzyma się z ich ujawnieniem do czasu zakończenia konsultacji społecznych w 

tym zakresie. 

W kolejnym punkcie podjęto uchwałę o wszczęciu procedury aktualizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju. W głosowaniu wszyscy obecni byli za przyjęciem uchwały. 

W kolejnym punkcie spotkania dyrektor biura LGD poinformował zebranych, że ostatni nabór 

wniosków pokazał iż stosowana procedura oceny złożonych wniosków jest skomplikowana               

i dobrze byłoby ją uprościć tak aby usprawnić pracę rady i zmniejszyć ilość przekazywanych do 

samorządu województwa dokumentów. Członkowie zarządu poprosili dyrektora biura                                

o przybliżenie elementów procedury, które biuro uważa za konieczne do zmiany. 

W trakcie referowania elementów członkowie zarządu zadawali liczne pytania. Po zapoznaniu się z 

tematyką zmian w procedurze oceny i krótkiej dyskusji, członkowie zarządu podjęli decyzję o 

wszczęciu procedury konsultacji zmian Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej 

Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2016 – 2022 oraz zmian                      

w Regulaminie Rady LGD. Następnie poddano pod głosowanie uchwałę w przedmiotowej sprawie. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Dyrektor biura zapoznał zebranych również z planami LGD w zakresie działań promocyjnych i 

komunikacyjnych w roku 2017. 

 

 

 Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

   Protokołował:                                                                                                    Przewodniczyła:               

 

   Mikołaj Lazor                                                                                                 Wioletta Wierzbicka 


