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PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

W DNIU 16.06.2016 ROKU 

 

W dniu 16 czerwca 2016 roku w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 18A w siedzibie 

Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” odbyło się Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia. 

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 19 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 przerwę i wznowienie obrad godzinę później zgodnie z  § 22 pkt. 4 Statutu 

Stowarzyszenia o godzinie 14.30. 

O godzinie 14.30 wznowiono ponownie obrady. Pan Wiceprezes Bogusz ponownie przywitał 

zebranych, zarządzając jednocześnie ponowne przeliczenie obecnych na sali. Stwierdzono 

obecność 19 członków. Mimo braku qworum w drugim terminie, zgodnie ze Statutem było 

już możliwe prowadzenie obrad i podejmowanie uchwał, o czym Wiceprezes  Stowarzyszenia 

poinformował zebranych zarządzając jednocześnie wybory przewodniczącego i sekretarza 

zebrania. 

Z sali padły kandydatury Pana Karola Ługowskiego na przewodniczącego zebrania i Pana 

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

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

sekretarzowanie Walnemu Zebraniu i po uzyskaniu twierdzących odpowiedzi, zarządziła 

głosowanie. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili kandydaturę Pana Karola Ługowskiego 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. 

W kolejnym punkcie Przewodniczący odczytał porządek Walnego Zebrania proponowany 

przez Zarząd  Stowarzyszenia a obejmujący następujące punkty: 

Otwarcie zebrania. 

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. 

3. Odczytanie porządku obrad i głosowanie nad jego zatwierdzeniem. 

4. Przedstawienie aktualizowanych elementów Lokalnej Strategii Rozwoju 

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

5. Głosowanie nad uchwałą nr 6/2016 w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 
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6. Przedstawienie aktualizowanych elementów Procedury wyboru i oceny operacji w ramach 

LSR oraz operacji własnych LGD. 

7. Głosowanie nad uchwałą nr 7/2016 w sprawie aktualizacji Procedury wyboru i oceny 

operacji w ramach LSR oraz operacji własnych LGD. 

8. Przedstawienie aktualizowanych elementów Lokalnych kryteriów wyboru operacji i operacji 

własnych. 

9. Głosowanie nad uchwałą nr 8/2016 w sprawie aktualizacji Lokalnych kryteriów wyboru 

operacji i operacji własnych. 

10. Wolne wnioski. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący zapytał zebranych czy zgadzają się na 

przedstawiony porządek obrad czy ktoś chce wnieść do niego zmiany. 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 kolejnych wniosków, zarządził 

głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad po zmianach. 

W głosowaniu wzięło udział 19 osób. Wszyscy byli za przyjęciem proponowanego porządku 

obrad. 

W kolejnym punkcie zebrania Przewodniczący poprosiła Pana dyrektora biura LGD                                 

o przedstawienie aktualizowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Dyrektor biura LGD Pan Leszek Zieliński poinformował zebranych z czego wynika konieczność 

aktualizacji LSR. Wynika ona z procesu oceny strategii przez Samorząd Województwa                             

i podpisanej warunkowo umowy na realizację LSR, która zobowiązuje nas do redukcji o 5% 

budżetu LSR w stosunku do wnioskowanego ze względu na ilość uzyskanych w trakcie oceny 

punktów. Wynika stąd konieczność zmian w takich elementach strategii, jak: opis 

przedsięwzięć, zmiany we wskaźnikach, planie działania, budżecie i planie komunikacji oraz 

procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz kryteriach wyboru operacji i operacji 

własnych. 

Pan dyrektor zaznaczył, że procedura aktualizacji odbyła się na drodze konsultacji ze 

społecznością obszaru LSR. 

Następnie punkt po punkcie Pan dyrektor przedstawił zebranym aktualizowane w/w elementy 

strategii. 

Po zapoznaniu zebranych z aktualizowanymi elementami, Przewodniczący zebrania zaprosił 

zebranych do dyskusji i zgłaszania uwag do przedstawionego dokumentu. 

W sprawie kryteriów wyboru operacji i operacji własnych, głos zabrał Pan Sławomir Cieszko, 

który zapytał w jaki sposób były ustalane te kryteria, gdyż jego zdaniem nie spełniają one 

jego  oczekiwań jeśli chodzi o składane projekty a wręcz uniemożliwiają skuteczne złożenie 

projektu i uzyskanie wymaganej liczby punktów w ocenie przez radę. 
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Na pytanie odpowiedział dyrektor biura, który stwierdził, że kryteria ustalane były, podobnie 

jak reszta strategii w drodze konsultacji społecznych na etapie prac nad strategią. Zaznaczył, 

że ważnym czynnikiem w pracach nad strategią były również dokumenty (rozporządzenia, 

instrukcje, wytyczne), które określały ramy i elementy jakie winna zawierać strategia aby 

była możliwość uzyskania odpowiedniej ilości punktów w ocenie przez samorząd 

województwa. Zaznaczył również, że zarówno sama strategia, jak i skromne środki na jej 

realizację nie są wstanie zaspokoić wszystkich potrzeb, jakie były zgłaszane podczas 

konsultacji społecznych. 

Pan Cieszko zapytał czy jest możliwość zmiany lub aktualizacji tych kryteriów. 

Pan dyrektor odpowiedział, że skonsultuje ten temat z pracownikami urzędu 

marszałkowskiego a odpowiedź prześle zainteresowanym. Zaznaczył, że nawet gdyby taka 

możliwość była, musi być poprzedzona konsultacjami ze społecznością lokalną. 

W kolejnym punkcie zebrania Przewodniczący przedstawił zebranym projekt uchwały w 

sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Po zapoznaniu z projektem uchwały zapytał zebranych 

czy wnoszą uwagi do przedstawionego projektu. Nikt z sali nie zgłosił żadnych uwag. 

Przewodniczący zarządził więc głosowanie nad uchwałą nr 6/2016. W głosowaniu udział 

wzięło 19 członków stowarzyszenia obecnych na zebraniu. Wszyscy byli za przyjęcie uchwały 

w proponowanej przez zarząd treści. 

Następnie Przewodniczący zapoznał zebranych z projektem uchwały nr 7/2016 w sprawie 

aktualizacji Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz operacji własnych LGD. 

Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zapytał zebranych czy wnoszą uwagi do 

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

nad uchwałą nr 7/2016. W głosowaniu udział wzięło 19 osób. Wszyscy byli za przyjęciem 

uchwały w proponowanej treści. 

Następnym punktem zebrania było przedstawienie przez Przewodniczącego projektu uchwały 

nr 8/2016 w sprawie aktualizacji Lokalnych kryteriów wyboru operacji i operacji własnych. 

Zebrani nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. W wyniku zarządzonego 

przez Przewodniczącego głosowania, w którym wzięło udział 19 członków stowarzyszenia, 

uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

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                                                                          Karol Ługowski 
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