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PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

W DNIU 07.02.2020 ROKU 

 

W dniu 7 lutego 2020 roku w siedzibie LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,  

przy ul. Lubelskiej 36B w Lubartowie, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 15.00. Zebranie rozpoczął i przywitał przybyłych prezes 

Stowarzyszenia Pan Leszek Zieliński. Po powitaniu i sprawdzeniu listy obecności stwierdzono, 

że na sali znajduje się 12 członków stowarzyszenia. Pan prezes Zieliński, powołując się na               

§ 22 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia, stwierdził, że zebranie jest nieprawomocne do 

podejmowania decyzji ze względu na brak qworum. 

Zarządził półgodzinną przerwę, zgodnie z  § 22 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia. Zebranie 

zostało wznowione o godzinie 15.30. 

O godzinie 15.30 wznowiono ponownie obrady. Pan prezes Zieliński ponownie przywitał 

zebranych, zarządzając jednocześnie ponowne przeliczenie obecnych na sali. Stwierdzono 

obecność 12 członków. Mimo braku qworum w drugim terminie, zgodnie ze Statutem, było 

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

poinformował zebranych zarządzając jednocześnie wybory przewodniczącego i sekretarza 

zebrania. 

Z sali padły kandydatury Pana Mirosława Topyły na przewodniczącego zebrania i Pani Iwony 

Cholewy na sekretarza zebrania. Po zamknięciu listy kandydatów, Pan prezes Zieliński 

zapytał Pana Topyłę i Panią Cholewa czy wyrażają zgodę na przewodniczenie                         

i sekretarzowanie Walnemu Zebraniu i po uzyskaniu twierdzących odpowiedzi, zarządził 

głosowanie. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili kandydaturę Pana Mirosława Topyły na 

Przewodniczącego Walnego Zebrania i Pani Iwony Cholewy na Sekretarza Walnego Zebrania. 

W Walnym Zebraniu brał również udział pracownik biura LGD Tomasz Kozieł. 

W kolejnym punkcie Przewodniczący odczytał porządek obrad 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 proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-
2022. 

5. Przedstawienie proponowanych zmian w składzie Rady LGD w związku z rezygnacją 
członków Rady z pełnionych funkcji. 

6. Głosowanie nad uchwałą nr 1/2020 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii 
Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

7. Głosowanie nad uchwałą nr 2/2020 w sprawie przyjęcia zmian w składzie Rady 
Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

8. Wolne wnioski. 
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9. Zamknięcie obrad. 

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący zapytał zebranych czy zgadzają się na 

przedstawiony porządek obrad i 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. 

W głosowaniu wzięło udział 12 osób. Wszyscy byli za przyjęciem proponowanego porządku 

obrad. 

W kolejnym punkcie zebrania Przewodniczący przedstawił aktualizowane elementy w 

Lokalnej Strategii Rozwoju. Aktualizowano następujące elementy Lokalnej Strategii Rozwoju: 

1. Ze względu na rezygnację członka rady Panią Nicole Grospierre- Słomińską, Walne 

zebranie dokonało wyboru Pani Justyny Bogusz na członka rady. Osoba spełnia warunki, 

które spełniała Pani Grospierre-Słomińska podczas wyboru do realizacji LSR. 

2. Z matrycy logicznej usunięto elementy pominięte przy usuniętych, we wcześniejszych 

aktualizacjach LSR, przedsięwzięciach. 

3. Usunięto przedsięwzięcie Galeria produktu lokalnego. Zarząd i Walne Zebranie Członków, 

zostało zapoznane się z informacją biura LGD, że przedsięwzięcie miało być realizowane w 

ramach projektu współpracy z innymi LGD. Jednak od 2017 roku nie zostały podjęte, przez 

lidera projektu, mimo licznych zapytań i monitów partnerów projektu, działania celem 

złożenia wniosku i realizacji projektu. Część partnerów wycofała się więc z partnerstwa. 

Zarząd i Walne Zebranie Członków wobec takich informacji, podjęły decyzję o wycofaniu się 

z partnerstwa i przeniesieniu środków na inny, będący w trakcie przygotowywania, projekt 

współpracy. 

4. Konsekwencją w/w były dokonane zmiany w tabeli celów, przedsięwzięć i wskaźników 

oraz  w planie działania. 

5. Dokonano zmian w Planie komunikacji usuwając nieefektywnie działania, które nie 

sprawdziły się w latach poprzednich. 

Po przedstawieniu zmian, przystąpiono do głosowania stosownych uchwał. 

W kolejnym punkcie zebrania prezes Stowarzyszenia przedstawił zebranym stan prac nad 

przygotowywanymi projektami współpracy. Po dyskusji nad elementami tych projektów i 

propozycjami zmian, jakie wnieśli członkowie walnego zebrania, prezes LGD poprosił 

zebranych o wsparcie w realizacji poszczególnych elementów projektów 

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. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Sekretarz zebrania:                                                              Przewodniczący zebrania: 

 Iwona Cholewa                                                                         Mirosław Topyła 

 


