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PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

W DNIU 03.09.2020 ROKU 

 

W dniu 3 września 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 14.00. Zebranie rozpoczął i przywitał przybyłych prezes 

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

że na sali znajduje się 15 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 kworum. 

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

zostało wznowione o godzinie 14.30. 

O godzinie 14.30 wznowiono ponownie obrady. Pan prezes Zieliński ponownie przywitał 

zebranych, zarządzając jednocześnie ponowne przeliczenie obecnych na sali. Stwierdzono 

obecność 15 członków. Mimo braku kworum 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 Janiny 

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

Pana Topyłę i Panią Wichę 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 Janiny Wichy na Sekretarza Walnego Zebrania. 

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 zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Doliną 
Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2014-2020. 

5. Głosowanie nad uchwałą nr 5/2020 w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej 
Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2014-2020. 

6. Omówienie pozostałych działań biura LGD w ramach dostępnego budżetu. 

7. Wolne wnioski. 

8. 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. 
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Przewodniczący zapytał zebranych czy są jeszcze jakieś sprawy, które chcieli by wnieść do 

porządku obrad Walnego Zebrania Członków. W związku z brakiem kolejnych wniosków, 

zarządził głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. 

W głosowaniu wzięło udział 15 osób. Wszyscy byli za przyjęciem proponowanego porządku 

obrad. 

W kolejnym punkcie zebrania Prezes Zarządu Leszek Zieliński  przedstawił aktualizowane 

elementy  Lokalnej Strategii Rozwoju.  

1.  Dokonano, na podstawie informacji Zarządu Województwa, przeliczenia kwot środków 

finansowych dla poddziałania 19.2 po kursie 1,00 EUR = 4,00 PLN, 

2. Dokonano przeliczenia na euro pozostałych kwot znajdujących się w Lokalnej Strategii 

Rozwoju 

3. Uwzględniono dodatkowe 5% środków na działanie 19.3 (Projekty współpracy) 

poprzez dodanie przedsięwzięcia 1.2.5.  i wskaźnika. 

4. W przedsięwzięciu 1.1.1. dodano 10 wskaźników i zwiększono kwotę dotacji na 80 

000,00 zł. 

5. W przedsięwzięciu 1.1.2. zdjęto pozostałą do rozdysponowania kwotę dzieląc ją 

między przedsięwzięcia 1.1.1. i 1.2.1.  

6. Do przedsięwzięcia 1.2.1. dodano resztę pozostałej kwoty z działania 1.4.2. 

Po przedstawieniu zmian, przystąpiono do głosowania stosownych uchwały nr 5/2020. 

Wszyscy obecni na sali byli za przyjęciem uchwały.  

W kolejnym punkcie zebrania prezes Stowarzyszenia przedstawił zebranym stan prac nad 

przygotowywanymi projektami współpracy. Poinformował zebranych, że stowarzyszenie 

może się ubiegać jeszcze o dodatkowe środki na projekty współpracy w wysokości 

dotychczasowej puli na to działanie. 

Przypomniał zebranym o dotychczasowych działaniach w ramach przygotowanych projektów 

współpracy. Prosił o mobilizację przy udostępnianiu materiałów do wydawnictw planowanych 

w ramach tych projektów. 

Omówiono również zagadnienie działań, jakie  miałyby być realizowane w ramach 

dodatkowych środków na projekty współpracy. 

Po dyskusji nad możliwościami zagospodarowania istniejących funduszy, 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: 

 Janina Wicha                                                                           Mirosław Topyła 

 


