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PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

W DNIU 20.05.2015 ROKU 

 

W dniu 20 maja 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 rozpoczęła i przywitała 

przybyłych Pani Prezes Wioletta Wierzbicka. Po powitaniu i sprawdzeniu listy 

obecności stwierdzono, że na sali znajduje się 20 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 

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.Pani Prezes Wierzbicka ponownie 

przywitała zebranych, zarządzając jednocześnie ponowne przeliczenie obecnych na 

sali. Stwierdzono obecność 22 członków. Mimo braku qworum w drugim terminie, 

zgodnie ze Statutem było już możliwe prowadzenie obrad i podejmowanie uchwał,                  

o czym Prezes Stowarzyszenia poinformowała zebranych zarządzając jednocześnie 

wybory przewodniczącego i sekretarza zebrania. 

Z sali padły kandydatury Pana Karola Ługowskiego na przewodniczącego zebrania i 

Pani Jolanty Włoszek na sekretarza zebrania. Po zamknięciu listy kandydatów, Pani 

Prezes Wierzbicka zapytała Pana Ługowskiego i Panią Włoszek 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 

Pani Jolanty Włoszek na Sekretarza Zebrania 

W Walnym Zebraniu brali również udział na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia, 

pracownicy biura LGD w osobach dyrektora biura Leszka Zielińskiego i księgowej 

Stowarzyszenia Anny Jankowskiej. 

W kolejnym punkcie Przewodniczący odczytał porządek Walnego Zebrania 

proponowany przez Zarząd  Stowarzyszenia a obejmujący następujące punkty: 

1. Otwarcie zebrania. 

2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania. 

3. Odczytanie porządku obrad i głosowanie nad jego zatwierdzeniem. 

4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia LGD 

„Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” za rok 2015. 

5. Głosowanie nad uchwałą nr 1/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

merytorycznego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 

2015. 
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6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 

LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” za rok 2015. 

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza                     

i Leśnym Szlakiem” za rok 2015. 

8. Głosowanie nad uchwałą nr 2/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania 

finansowego Stowarzyszenia  LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 

2015. 

9. Głosowanie nad uchwałą nr 3/2016 w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

10.  Przedstawienie planu pracy Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem” na rok 2016. 

11. Głosowanie nad  uchwałą nr 4/2016  w sprawie przyjęcia planu pracy 

Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2016. 

12. Przedstawienie planu finansowego (budżetu) Stowarzyszenia LGD „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2016. 

13. Głosowanie nad uchwałą nr 5/2016 w sprawie przyjęcia planu finansowego 

(budżetu) Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2016. 

14. Przedstawienie raportu ewaluacyjnego z działalności Stowarzyszenia LGD 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” w okresie programowania 2007 – 2013. 

15. Przedstawienie przez Zarząd informacji o zawartej z Samorządem 

Województwa umowie na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 -

2022. 

16. Wolne wnioski. 

17. 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 22 osób. Wszyscy byli za przyjęciem proponowanego 

porządku obrad. 

W kolejnym punkcie Przewodniczący zebrania poprosił przedstawiciela Zarządu             

o przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia LGD 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2015. Sprawozdanie przedstawiła Pani 

Prezes Wierzbicka.  

Po zapoznaniu zebranych ze sprawozdaniem, Przewodniczący zaprosił zebranych do 

wnoszenia uwag i zapytań do przedstawionego dokumentu.  

W związku z  brakiem takowych, Przewodniczący zapoznał zebranych z projektem 

uchwały nr 1/2016 dotyczącym przyjęcia sprawozdania merytorycznego i  zarządził 

głosowanie nad w/w uchwalą. W głosowaniu udział wzięło 22 członków 

stowarzyszenia wszyscy byli za przyjęciem uchwały w proponowanej treści, nikt nie 

był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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 Kolejnym punktem obrad było przedstawienie sprawozdania Komisji 

Rewizyjnej z działalności za rok 2015. Sprawozdanie przedstawił Pan Damian 

Lewtak przewodniczący komisji rewizyjnej. 

Po przedstawieniu sprawozdania Przewodniczący zebrania zaprosił zebranych na 

posiedzeniu do zgłaszania uwag i pytań do przedstawionego dokumentu.  

W związku z brakiem uwag do sprawozdania komisji rewizyjnej przez zebranych, 

Przewodniczący poprosił Panią Annę Jankowską księgową stowarzyszenia                                 

o przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza                     

i Leśnym Szlakiem” za rok 2015. 

Po przedstawieniu w/w sprawozdania Przewodniczący zebrania zaprosił zebranych 

członków Stowarzyszenia do zabierania głosu, zgłaszania uwag i zadawania pytań              

w przedmiotowej sprawie. W związku z brakiem uwag i pytań, Przewodniczący 

odczytał projekt uchwały nr 2/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenia  LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2015. 

Po zapoznaniu się z projektem przystąpiono do głosowania. W głosowaniu 

udział wzięło 22 członków stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały w proponowanej 

formie było 22 osoby, nikt nie był przeciwny nikt nie wstrzymał się od głosu. 

Następnie Przewodniczący zapoznał zebranych z projektem uchwały nr 3/2016              

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza      

i Leśnym Szlakiem”. 

 W zarządzonym głosowaniu udział wzięło 22 członków Stowarzyszenia za 

przyjęciem uchwały było 22 osoby, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt też nie był 

przeciw. 

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie planu pracy Stowarzyszenia 

na rok 2016. Przewodniczący zebrania poprosił dyrektora biura Pana Leszka 

Zielińskiego o zapoznanie zebranych z działaniami planowanymi na rok 2016. 

W trakcie przedstawiania planu pracy poruszony został temat projektów 

partnerskich realizowanych z innymi organizacjami. W tym punkcie do dyskusji 

włączyła się Pani Krystyna Targońska Dyrektor Lubelskiej Fundacji Rozwoju                             

z propozycją realizacji wspólnego ze Stowarzyszeniem projektu na dotacje dla 

rozpoczynających działalność gospodarczą. Propozycja została przyjęta pozytywnie 

zarówno przez zebranych, jak i przez biuro LGD. Ustalono w najbliższym czasie 

kontaktować się w przedmiotowej sprawie i ustalać szczegóły. 

W dalszej części przedstawiania planu pracy, zebrani zauważyli, że mogą nastąpić 

trudności w dotrzymaniu terminu naborów odnosząc się analogicznie do naborów z 

innych funduszy perspektywy 2014-2020.  

Po przedstawieniu planu pracy i krótkiej dyskusji, Przewodniczący zebrania 

zarządził głosowanie nad projektem uchwały nr 4/2016  w sprawie przyjęcia planu 

pracy Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2016. 

W głosowaniu udział wzięło 22 osoby wszyscy głosowali za przyjęciem uchwały w 

proponowanej formie, nikt nie był przeciw również nikt nie wstrzymał się od głosu. 

 W kolejnym punkcie Przewodniczący zebrania poprosił raz jeszcze Panią 

Annę Jankowską księgową stowarzyszenia o przedstawienie planu finansowego 

(budżetu) Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2016. 

Do samego planu finansowego nie wniesiono uwag. Zauważono jednak, że część 

członków nie płaci składek i nie uczestniczy w pracach stowarzyszenia. Zwrócono 

się do zarządu aby w tej sprawie na jednym z najbliższych posiedzeń podjął decyzje 
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dyscyplinujące lub wręcz wykluczające niektóre osoby i podmioty z grona członków 

LGD. 

Po tej krótkiej dyskusji Przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad uchwałą 

nr 5/2016 w sprawie przyjęcia planu finansowego (budżetu) Stowarzyszenia LGD 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2016. W głosowaniu udział wzięło 22 

osoby. Za było 22 głosy, przeciw 0, wstrzymało się 0. 

 

W kolejnym punkcie obrad dyrektor biura zapoznał zebranych z Raportem 

ewaluacyjnym LGD i LSR za lata 2007 – 2015. Zwrócił szczególnie uwagę na 

niewykorzystanie całości środków wynikająca zarówno z długiej oceny instytucji 

nadrzędnych, jak również z rezygnacji niektórych wnioskodawców w okresie kiedy 

LGD nie mogło już ogłaszać kolejnych naborów. 

Ostatnim punktem obrad było przedstawienie podstawowych elementów 

zawartej ze Stowarzyszeniem przez Samorząd Województwa umowy na realizację 

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. 

Przedstawiono budżet LSR. Dyrektor biura wspomniał o konieczności aktualizacji 

LSR związanej z uszczupleniem budżetu o kwotę 350 tys. Padła propozycja ze 

strony biura LGD aby kwotę tą zdjąć poprzez rezygnację przedsięwzięcia tworzenia 

inkubatora przetwórstwa lokalnego. Z sali padły jednak propozycje aby inkubator 

utworzyć a w/w kwotę zdjąć z innych działań.  

Ostatecznie zdecydowano, że kwestia ta zostanie rozstrzygnięta w wyniku 

konsultacji z członkami LGD i społecznościami gmin partnerskich. 

Na koniec spotkania przedstawiciel gminy Serniki zachciał do wzięcia udziału w 

organizowanych wspólnie z LGD regatach kajakowych w Sernikach. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zebrania zamknął 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”   

  

 

  

 

 

Sekretarz zebrania:                                                              Przewodniczący 

zebrania: 

 

 

 


