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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZ ĄDU  
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

„DOLIN Ą WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 
W DNIU 10.06.2016 

 
 

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

1. Otwarcie zebrania. 

2. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Przedstawienie proponowanych przez Zarząd zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 

2016-2022 w związku z redukcją budżetu i warunkowym podpisaniem umowy O warunkach 

i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ze 

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

4. Dyskusja i zgłaszanie uwag do proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie proponowanych przez Zarząd zmian w Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2016-2022, które zostaną przedstawione na najbliższym walny zebraniu 

członków. 

6. Przedstawienie aktualizowanych elementów Lokalnych kryteriów wyboru operacji i operacji 

własnych. 

7. 9. Głosowanie nad uchwałą w sprawie aktualizacji Lokalnych kryteriów wyboru operacji i 

operacji własnych. 

8. Działania promocyjne  LGD – marsze nordic walking. 

9. Sprawy różne. 

10. Zamkniecie zebrania.  
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 Posiedzenie Zarządu otworzyła Pani Prezes Wioletta Wierzbicka, która przywitała 
wszystkich zgromadzonych i przedstawiła porządek spotkania, który został następnie poddany pod 
głosowanie. Zarząd jednogłośnie zatwierdził porządek obrad. 
 
 Pierwszym punktem porządku obrad Zarządu było przedstawienie proponowanych przez 
Zarząd zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 w związku z redukcją budżetu i 
warunkowym podpisaniem umowy O warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i 
Leśnym Szlakiem”. Po odbyciu konsultacji z członkami LGD i mieszkańcami obszaru, biuro 
Stowarzyszenia przygotowało propozycje zmian. Zmiany te były również częściowo podyktowane 
warunkowym wyborem Lokalnej Strategii Rozwoju przez Samorząd Województwa. Pani Prezes 
zapoznała zebranych z naniesionymi zmianami takimi jak: redukcja lub całkowite wykreślenie 
budżetu niektórych przedsięwzięć, zmiana wskaźników, uszczegółowienie harmonogramu planu 
komunikacji. Podczas przedstawiania kolejnych zagadnień, zebrani zadawali pytania, które miały 
na celu wyjaśnienie niezrozumiałych dla nich zmian. 
Po przedstawieniu całości, Pani Prezes Wierzbicka zapytała jeszcze raz zgromadzonych czy jest 
dla nich jeszcze coś niejasne, czy mają jakieś sugestie do przedstawionych zmian. 
Nikt z obecnych nie zgłosił innych uwag do proponowanego dokumentu. 
Pani prezes przedstawiła więc projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian do LSR. 
Po przedstawieniu projektu zarządzono głosowanie. Wszyscy obecni na zebraniu byli za 
przyjęciem uchwały w proponowanej treści. 
 
Kolejnym punktem zebrania zarządu były zmiany w Lokalnych kryteriach wyboru operacji i operacji 
własnych. Zmiany te zostały podyktowane zmianami w Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Po przedstawieniu proponowanych zmian przez Panią Prezes, poprosiła zebranych o zgłaszanie 
uwag. W związku z brakiem takich, zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia 
proponowanych zmian do Lokalnych kryteriów wyboru operacji i operacji własnych.  
Zebrani byli za  przyjęciem zmian w proponowanej formie. 
 W dalszej części zebrania Pani Prezes przedstawiła zebranym temat działań promocyjnych 
Stowarzyszenia w postaci rekreacyjnych marszy nordic walking. Działania te są planowane w 
okresie wakacyjnym. Pani Wierzbicka zachęcała zebranych aby w miarę możliwości włączali się 
zarówno w organizację jak i udział na terenie swoich gmin.  
Na koniec zebrania Pani Prezes poinformowała zebranych, że przyjęte przez Zarząd zmiany będą 
przedstawione na najbliższym Walnym Zebraniu Członków w dniu 16.06.2016 roku. 
 
 Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
   Protokołował:                                                                                                    Przewodniczyła:               
 
   Mikołaj Lazor                                                                                                 Wioletta Wierzbicka 


