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PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

W DNIU 18.06.2021 ROKU 

 
W dniu 19.08.2022 roku w Lubartowie, przy ul. Lubelskiej 36B w siedzibie 

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

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 14.00, rozpoczął je i przywitał przybyłych  
Prezes Stowarzyszenia pan Leszek Zieliński. Po powitaniu i sprawdzeniu listy obecności 
stwierdzono, że na sali znajduje się 14 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. Pan Prezes Zieliński ponownie przywitał 
zebranych, zarządzając jednocześnie ponowne przeliczenie obecnych na sali. Stwierdzono 
obecność 14 członków Stowarzyszenia. Mimo braku qworum w drugim terminie, zgodnie ze 
Statutem było już możliwe prowadzenie obrad i podejmowanie uchwał, o czym Prezes 
Stowarzyszenia poinformował zebranych. Po tej informacji poprosił zebranych o zgłaszanie 
kandydatów na  przewodniczącego i sekretarza zebrania. Z sali padły kandydatury Pani Ewy 
Sobijanek na Przewodniczącego zebrania i Pani Ewy Rogali na Sekretarza zebrania. Po 
zamknięciu listy kandydatów, pan Prezes Zieliński zapytał Panią Sobijanek i Panią Rogala czy 
wyrażają zgodę na przewodniczenie i sekretarzowanie Walnemu Zebraniu. Po uzyskaniu 
twierdzących odpowiedzi, zarządził głosowanie nad przedstawionymi kandydaturami. Zebrani 
jednogłośnie zatwierdzili kandydaturę Pani Ewy Sobijanek na Przewodniczącego Walnego 
Zebrania i Pani Ewy Rolagi na Sekretarza Zebrania. 
 

W Walnym Zebraniu brali również udział na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia,  
pracownik biura LGD Pani Patrycja Tarnowska oraz księgowa LGD Pani Anna Jankowska. 
 

W kolejnym punkcie Przewodnicząca odczytała 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 z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną 

Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2021. 
5. Głosowanie nad uchwałą nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania                     

z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2021. 
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza                   

i Leśnym Szlakiem” za rok 2021. 
7. Głosowanie nad uchwałą nr 2/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 

Stowarzyszenia  LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2021. 
8. Głosowanie nad uchwałą nr 3/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2021. 
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10. Głosowanie nad uchwałą nr 4/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania                        
z działalności Komisji Rewizyjnej LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2021. 

11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza               
i Leśnym Szlakiem” za rok 2021. 

12. Głosowanie nad uchwałą nr 5/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania                        
z działalności Rady LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2021. 

13. Przedstawienie planu pracy Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 
na rok 2022. 

14. Głosowanie nad  uchwałą nr 6/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia 
LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2022. 

15. Przedstawienie staniu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Doliną Wieprza                   
i Leśnym Szlakiem” na lata 2016-2022 oraz realizacji projektów współpracy. 

16. Przedstawienie stanu prac nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Doliną Wieprza                    
i Leśnym Szlakiem” na lata 2023 -2027. 

17. Wolne wnioski. 
18. Zamknięcie obrad. 
 
 
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodnicząca Zebrania zapytała obecnych na sali 

czy zgadzają się na przedstawiony porządek obrad i czy ktoś chce wnieść do niego zmiany      
lub uzupełnienia. Nikt nie zgłosił chęci wniesienia zmian ani uwag. 
Przewodnicząca zapytała zebranych czy są jeszcze jakieś sprawy, które chcieli by wnieść      
do porządku obrad Walnego Zebrania. W związku z brakiem wniosków, zarządziła 
głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 14 
osób. Wszyscy członkowie Walnego Zebrania byli za przyjęciem porządku obrad                          
w proponowanej przez Przewodniczącą treści. 

 
W kolejnym punkcie Przewodnicząca zebrania poprosiła przedstawiciela Zarządu                     

o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza  
i Leśnym Szlakiem” w latach 2018-2020. Sprawozdanie przedstawił Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia pan Leszek Zieliński. Po zapoznaniu zebranych ze sprawozdaniem, 
Przewodnicząca zaprosiła zebranych do wnoszenia uwag i zapytań do przedstawionego 
dokumentu. W związku z brakiem takowych, Przewodnicząca zapoznała zebranych                
z projektem uchwały nr  1/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2021 i zarządziła 
głosowanie nad w/w uchwałą. W głosowaniu udział wzięło 14 członków stowarzyszenia 
wszyscy byli za przyjęciem uchwały w proponowanej treści, nikt nie był przeciwny, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 
 

W kolejnym punkcie Przewodnicząca poprosił Panią Annę Jankowską księgową 
Stowarzyszenia o przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną 
Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2021. Po przedstawieniu w/w sprawozdania 
Przewodnicząca zaprosiła zebranych członków Stowarzyszenia do zabierania głosu, 
zgłaszania uwag i zadawania pytań w przedmiotowej sprawie. W związku z brakiem uwag                
i pytań, Przewodnicząca odczytała projekt uchwały nr 2/2022 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania finansowego Stowarzyszenia  LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 
2021.  
Po zapoznaniu się z projektem przystąpiono do głosowania. W głosowaniu udział wzięło 14 
członków stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały w proponowanej formie było 14 osób, nikt 
nie był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
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Następnie Przewodnicząca zapoznała zebranych z projektem uchwały nr 3/2022 w 
sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia Lokalnej Grupy 
Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Po przedstawieniu projektu w/w uchwały 
Przewodnicząca zaprosiła zebranych członków Stowarzyszenia do zabierania głosu, 
zgłaszania uwag i zadawania pytań w przedmiotowej sprawie. Po zapoznaniu się z projektem 
przystąpiono do głosowania. W głosowaniu udział wzięło 14 członków Stowarzyszenia. Za 
przyjęciem uchwały było 14 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt też nie był przeciw. 

 
 W kolejnym punkcie Pan Damian Lewtak przedstawił sprawozdania z działalności 
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2021. 
Po przedstawieniu w/w sprawozdania Przewodnicząca zaprosiła zebranych członków 
Stowarzyszenia do zabierania głosu, zgłaszania uwag i zadawania pytań w przedmiotowej 
sprawie. W związku z brakiem uwag i pytań, Przewodnicząca odczytała projekt uchwały nr 
4/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej LGD „Doliną 
Wieprza i Leśnym Szlakiem” za rok 2021. W głosowaniu udział wzięło 14 członków 
Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały było 14 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt 
też nie był przeciw. 
 

W kolejnym punkcie walnego zebrania przewodniczący rady Pan Mariusz Sienkiewicz 
przedstawił sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza               
i Leśnym Szlakiem” za rok 2021. 

Komentując przedstawione sprawozdanie przewodniczący Rady podziękował 
członkom Rady za dotychczasową pracę, która momentami nie należała do łatwych. 
Podziękował pracownikom biura LGD za pomoc w przygotowaniu posiedzeń Rady, dodał że 
gdyby nie praca włożona przez biuro prace Rady byłyby znacznie trudniejsze. 
Przewodniczący Rady odniósł się równie do współpracy LGD z Urzędem Marszałkowskim, 
stwierdził że układa się ona coraz gorzej. Wspomniał tu przeciąganiu procedur i terminów co 
znacząco wpływa na wizerunek biura i organów LGD na zewnątrz jako organizacji 
niekompetentnej.  Stwierdził, że taki stan rzeczy uległ pogorszeniu zwłaszcza za ostatniego 
opiekuna LGD w urzędzie marszałkowskim Pana Mirosława Staszewskiego, który w świetle 
dotychczasowej współpracy wydaje się osobą merytorycznie niekompetentną, nie 
przestrzegającą terminów wynikających z ustaw i rozporządzeń. 
Pan Przewodniczący Rady złożył na walnym zebraniu wniosek aby wystąpić jako zarząd, rada 
i przedstawiciele samorządów z formalnym wnioskiem o zmianę opiekuna LGD do zarządu 
województwa.  
Walne zebranie przychyliło się do tego wniosku. Niektórzy obecni na sali, zaznaczyli jednak, 
aby na razie wstrzymać się z takim wnioskiem i zobaczyć, jak będzie się rozwijać sytuacja. 
Jeśli obecna sytuacja będzie się powtarzać i dalej praca Pana Staszewskiego będzie wpływać 
negatywnie na pracę i funkcjonowanie LGD, należy taki wniosek sformułować, podając 
konkretne przykłady i argumenty. Do takiej argumentacji przychyliła się większość obecnych 
na sali.  
Po przedstawieniu w/w sprawozdania Przewodnicząca zaprosiła zebranych członków 
Stowarzyszenia do zabierania głosu, zgłaszania uwag i zadawania pytań w przedmiotowej 
sprawie. W związku z brakiem uwag i pytań, Przewodnicząca odczytała projekt uchwały nr 
5/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady LGD „Doliną Wieprza                
i Leśnym Szlakiem” za rok 2021. W głosowaniu udział wzięło 14 członków Stowarzyszenia. 
Za przyjęciem uchwały było 14 osób, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt też nie był 
przeciw. 
 
 Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie planu pracy Stowarzyszenia LGD 
„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2022. 
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Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 6/2022  w sprawie przyjęcia planu 
pracy Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na rok 2022. W głosowaniu 
udział wzięło 14 członków Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały było 14 osób, nikt nie 
wstrzymał się od głosu, nikt też nie był przeciw. 
 
 W kolejnym punkcie zebrania Pan Leszek Zieliński prezes LGD przedstawił stan 
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju z okresu programowania 2014-2020 o stan realizacji 
projektów współpracy. Podkreślił, że w przypadku Lokalnej Strategii Rozwoju jesteśmy 
jeszcze w trakcie jednego naboru na działanie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Realizacja tego działania 
wyczerpuje budżet LSR na lata 20-14-2020. W przypadku projektów współpracy mamy już 
dwa projekty zrealizowane i rozliczone. Na kolejny związany z infrastrukturą rowerową mamy 
podpisaną umowę i jesteśmy w trakcie jego realizacji. Kolejny natomiast związany                
z przygotowaniem miejsc wypoczynku dla uprawiających turystykę aktywną jest w trakcie 
składania do urzędu marszałkowskiego. 
 
 W kolejnym punkcie zebrania Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Mariusza 
Sienkiewicza o przybliżenie zebranym stanu prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 
2023-2027. Pan Sienkiewicz poinformował zebranych, że odbyły się już pierwsze spotkania 
konsultacyjne z mieszkańcami terenu w każdej z 10 gmin. Wprawdzie sezon wakacyjny i prac 
polowych nie sprzyjał frekwencji ale udało się zebrać na tych spotkaniach wiele cennego 
materiału, który posłuży dalszym pracom nad dokumentem. Pan Sienkiewicz zwrócił się 
również do obecnych, a w szczególności do przedstawicieli samorządów, aby w swych 
aktualizowanych strategiach rozwoju wzięli pod uwagę priorytety wynikające z wytycznych 
do Lokalnej Strategii Rozwoju. Takie działanie ułatwi późniejszą realizację LSR oraz da 
możliwość składania wniosków do różnych funduszy w partnerstwie gmin i LGD. 
Pan Sienkiewicz zaznaczył również, że na chwilę obecną nie ma jeszcze zatwierdzonych 
oficjalnie wytycznych na podstawie których można ruszyć ze szczegółowymi pracami nad 
strategią. Zwrócił się jednak do zebranych z prośbą aby przygotowywać już konkretne 
pomysły działań, projektów jakie chcieliby mieszkańcy realizować aby wpisać je do LSR. 
 
 
 

Przewodnicząca zebrania zapytała zebranych czy są jeszcze jakieś sprawy, wolne wnioski, 
które Członkowie chcieliby poruszyć na obecnym Walnym Zebraniu. W związku z brakiem 
tematów Przewodnicząca zarządziła zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 
 
 
 
 
 
Sekretarz zebrania:                                                              Przewodnicząca zebrania: 
 
   Ewa Rogala                                                                            Ewa Sobijanek 


