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PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

W DNIU 07.01.2023 ROKU 

 
W dniu 07.01.2023 roku w Sernikach w zrewitalizowanych obiektach podworskich, odbyło 

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

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 13.00, rozpoczął je i przywitał przybyłych  
Prezes Stowarzyszenia pan Leszek Zieliński. Po powitaniu i sprawdzeniu listy obecności 
stwierdzono, że na sali znajduje się 28 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 13.30. Pan Prezes Zieliński ponownie przywitał 
zebranych, zarządzając jednocześnie ponowne przeliczenie obecnych na sali. Stwierdzono 
obecność 28 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 Pana 
Mirosława Topyły na Przewodniczącego zebrania i Pani Jolanty Włoszek na Sekretarza 
zebrania. Po zamknięciu listy kandydatów, pan Prezes Zieliński zapytał Pana Topyłę i Panią 
Włoszek czy wyrażają zgodę na przewodniczenie i sekretarzowanie Walnemu Zebraniu. Po 
uzyskaniu twierdzących odpowiedzi, zarządził głosowanie nad przedstawionymi 
kandydaturami. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili kandydaturę Pana Mirosława Topyły na 
Przewodniczącego Walnego Zebrania i Pani Jolanty Włoszek 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 Przewodniczący zebrania 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 wniosków z raportu ewaluacji Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza                

i Leśnym Szlakiem”. 
5. Przedstawienie proponowanych zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia LGD 

„Doliną Wieprza  i Leśnym Szlakiem”. 
6. Głosowanie nad uchwałą nr 1/2023 w sprawie zmian w składzie Zarządu 

Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 
7. Przedstawienie proponowanych zmian w składzie Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną 

Wieprza  i Leśnym Szlakiem”. 
8. Głosowanie nad uchwałą nr 2/2023 w sprawie zmian w składzie Rady Stowarzyszenia 

LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 
9. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD „Doliną 

Wieprza  i Leśnym Szlakiem”. 
10. Głosowanie nad uchwałą nr 3/2023 w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD 

„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 
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11. Głosowanie nad uchwałą nr 4/2023 w sprawie składki członkowskiej Stowarzyszenia 
LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

12. Przedstawienie aktualnego stanu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-
2020. Planowane nabory projektów. Realizacja projektów współpracy. 

13. Przedstawienie aktualnego stanu prac nad Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia 
LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023 – 2027. 

14. Wolne wnioski. 
15. Zamknięcie obrad. 
16. Spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym 

Szlakiem”. 
 
 
Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący Zebrania zapytał 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. 
Przewodniczący zapytała zebranych czy są jeszcze jakieś sprawy, które chcieli by wnieść      
do porządku obrad Walnego Zebrania. W związku z brakiem wniosków, zarządził głosowanie 
nad przyjęciem proponowanego porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 28 osób. 
Wszyscy członkowie Walnego Zebrania byli za przyjęciem porządku obrad                          
w proponowanej przez Przewodniczącego treści. 

 
W kolejnym punkcie Przewodniczący zebrania poprosił przedstawiciela Zarządu                     

o przedstawienie wniosków z raportu ewaluacyjnego, który przygotowała dla stowarzyszenia 
na koniec okresu programowania firma zewnętrzna. Po przedstawieniu raportu 
przewodniczący zebrania zapytał zebranych czy mają uwagi, pytania do przedstawionego 
raportu. W związku z brakiem uwag, przewodniczący zebrania przedstawił propozycję zmian 
w zarządzie stowarzyszenia. W związku z pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju jest 
konieczność poszerzenia zarządu o osoby młode i seniorów. 

Po przedstawieniu kandydatów do rozszerzonego zarządu, przewodniczący zebrania 
zapytał kandydatów czy w dalszym ciągu wyrażają wolę pracy w zarządzie LGD. Po 
otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi, przewodniczący zebrania przedstawił uchwałę nr 1/2023 
w sprawie zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym 
Szlakiem”. Po odczytaniu uchwały zapytał zebranych czy mają uwagi do przedstawionej 
uchwały. W związku z brakiem uwag przewodniczący zarządził głosowanie w którym udział 
wzięło 28 osób. Wszyscy byli za przyjęciem uchwały w wersji przedstawionej przez 
przewodniczącego. 

W kolejnym etapie walnego zebrania przewodniczący zebrania, zapoznał zgromadzonych 
z proponowanymi zmianami w składzie Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza  i Leśnym 
Szlakiem”. Po przedstawieniu zmian i osób, które są proponowane do Rady LGD, 
przewodniczący zapytał zebranych czy mają jakieś pytania do kandydatów. W związku z 
brakiem takowych przewodniczący przedstawił zebranym projekt uchwały nr 2/2023                    
w sprawie zmian w składzie Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 
Po przedstawieniu uchwały zapytał zebranych czy wnoszą jakieś uwagi do odczytanej 
uchwały. W związku z brakiem uwag, przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 
2/2023. W głosowaniu udział wzięło 28 osób, wszyscy byli za przyjęciem uchwały w treści 
przedstawionej przez przewodniczącego. 

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie zmian w Statucie stowarzyszenia.                   
O przedstawienie zebranym potrzeby zmian w Statucie, przewodniczący poprosił prezesa 
stowarzyszenia Leszka Zielińskiego. Następnie przewodniczący przedstawił proponowane 
zmiany w Statucie. Następnie zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi, pytania lub sugestie 
do proponowanych zmian. W związku z brakiem uwag przewodniczący przedstawił zebranym 
projekt uchwały nr 3/2023 w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza 
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i Leśnym Szlakiem”. Po przedstawieniu uchwały przewodniczący zapytał zebranych czy 
zgłaszają jakieś uwagi do przedstawionego projektu. W związku z brakiem uwag, 
przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 28 osób, 
wszyscy byli za przyjęciem uchwały w proponowanej formie. 

Kolejnym punktem obrad walnego zebrania był temat zmiany składki członkowskiej dla 
członków stowarzyszenia. Przewodniczący zebrania przedstawił projekt uchwały nr 4/2023 w 
sprawie składki członkowskiej Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. Po 
przedstawieniu projektu zapytał zebranych czy mają jakieś uwagi co do treści uchwały. W 
związku z brakiem pytań i uwag, zarządził głosowanie nad uchwałą. W głosowaniu udział 
wzięło 28 członków stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały było 27 członków jedna osoba 
się wstrzymała od głosowania nikt nie był przeciw przyjęciu uchwały. 

W następnym punkcie obrad przewodniczący zebrania poprosił prezesa stowarzyszenia 
Leszka Zielińskiego o przedstawienie aktualnego stanu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 
na lata 2014-2020 w tym planowanych naborów projektów, stanu realizacji projektów 
współpracy oraz aktualnego stanu prac nad Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD 
„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” na lata 2023 – 2027. Po przedstawieniu stanu realizacji 
w/w działań przez prezesa stowarzyszenia, przewodniczący zebrania zapytał członków 
stowarzyszenia czy chcieli by zapytać o coś jeszcze w związku przedstawionymi działaniami. 
Z Sali nie padły żadne pytania.  
W związku z brakiem pytań, uwag i wniosków formalnych, przewodniczący zebrania zarządził 
zamknięcie obrad w części oficjalnej. 
Następnie złożył zebranym, wraz z prezesem stowarzyszenia, życzenia noworoczne i zaprosił 
zebranych na spotkanie opłatkowe. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
 
 
Sekretarz zebrania:                                                              Przewodniczący zebrania: 
 
 Jolanta Włoszek                                                                          Mirosław Topyła 


