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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZ ĄDU  
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

„DOLIN Ą WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 
W DNIU 15.07.2016 

 
 

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 przez Zarząd podmiotów i osób co do których Zarząd podjął decyzję o 

wykluczeniu z grona członków Stowarzyszenia w związku z nieterminowym płaceniem  

składki członkowskiej lub nieuczestniczeniem w pracach Stowarzyszenia. 

4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wykluczenia z grona członków Stowarzyszenia. 

5. Przyjęcie uchwały w sprawie wykluczenia z grona członków Stowarzyszenia. 

6. Rozpatrzenie wniosku gminy Firlej w sprawie wszczęcia procedury zmiany Lokalnych 

kryteriów wyboru operacji i operacji własnych. 

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

w przedmiocie dokonania zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji i operacji 

własnych. 

8. Sprawy różne. 

9. 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 nie wnosząc do niego uwag. 
 

W pierwszym punkcie posiedzenia członkowie Zarządu zapoznali się z informacją 
dotyczącą aktywności członków stowarzyszenia w jego pracach w okresie 2009 – 2015.  Pani 
Prezes Wierzbicka poinformowała  zebranych, że mimo znacznego wzrostu ilości członków z 34         
w roku 2009 do 90 na koniec 2015, ilość nie idzie w parze z zaangażowaniem w prace 
Stowarzyszenia. Część członków mimo obowiązków wynikających ze statutu stowarzyszenia nie 
reguluje składek członkowskich, część nie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia biorąc choćby 
udział w walnych zebraniach członków, które przecież nie odbywają się zbyt często.  

Pani Prezes zaznaczyła, że członkostwo w Stowarzyszeniu nie daje tylko praw ale pociąga 
również, dla tych którzy złożyli deklaracje członkowskie, za sobą i obowiązki, które wynikają ze 
Statutu. O tych obowiązkach przystępujący do Stowarzyszenia byli informowani. Pani Wierzbicka 
zauważyła również, że Zarząd  jest odpowiedzialny za przestrzeganie Statutu przed walnym 
zebraniem członków, jak również przed potencjalnymi organami kontroli zewnętrznej, które mają 
prawo kontrolować Stowarzyszenie. Stąd też, po zapoznaniu się z przedstawionym przez biuro 
LGD zestawieniem dotyczącym członków Stowarzyszenia, Zarząd winien się zastanowić czy nie 
podjąć decyzji o wykluczeniu niektórych osób i organizacji z członkostwa w Stowarzyszeniu.  

Po wystąpieniu Pani Prezes zebrani podjęli dyskusję w kwestii wykluczenia członków, 
którzy nie  uiszczają składek lub nie uczestniczą w pracach Stowarzyszenia. 

Zebrani uznali, że członkostwo w Stowarzyszeniu nie jest bezwarunkowe i przestrzeganie 
Statutu obowiązuje każdego. Po przeanalizowaniu listy, Zarząd podjął decyzję o pozbawieniu 
statutu członka 18 podmiotów. 

Stosowną uchwałę w tej sprawie przedstawiła Pani Prezes. Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie. 
W kolejnym punkcie porządku spotkania Pan Wiceprezes Bogusz przedstawił wniosek gminy Firlej 
wniosek o wszczęcie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w przedmiocie dokonania zmian w  
Lokalnych kryteriach wyboru operacji  i operacji własnych. Na pytanie zebranych czym wniosek 
jest podyktowany, Pan Wiceprezes stwierdził, że zdaniem wnioskodawcy obecne kryteria 
uniemożliwiają mu dostęp do funduszy z Lokalnej Strategii Rozwoju.  
Pan Bogusz poinformował również zebranych, że podobne sygnały, o konieczności zmian w 
kryteriach wyboru operacji padały na ostatnim walnym zebraniu członków w dniu 16.06.2016. 
 
Zebrani uznali, że skoro jest taka wola członków Stowarzyszenia, należy podjąć uchwałę                          
i przeprowadzić proces aktualizacji. Podejmując uchwałę, Zarząd zobowiązał dyrektora biura do 
pilnowania procedury aktualizacji i przekazania na najbliższe posiedzenie zarządu wniosków z 
konsultacji społecznych oraz projektu zmian LSR i kryteriów oceny. 
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W wolnych wnioskach zebrani ustalili wstępnie termin konferencji inaugurującej wdrażanie Ladera 
na terenie LGD. Termin ten wyznaczono na 18.08.2016.  
Pani prezes poinformowała też zebranych o prośbie dyrektora biura dotyczącej przysyłania 
materiałów do biuletynu LGD, który chcieli byśmy wydrukować na konferencję w sierpniu. 

 
 
 Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
   Protokołował:                                                                                                    Przewodniczyła:               
 
   Mikołaj Lazor                                                                                                 Wioletta Wierzbicka 


