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PROTOKÓŁ 

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

„DOLIN Ą WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

W DNIU 14.10.2014 ROKU 

 

 

W dniu 14 października 2014 roku o godz. 12.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania 
„Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 18A, odbyło się 
posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i leśnym 
szlakiem”. 

Wstępny porządek zebrania obejmował następujące punkty: 

1. Otwarcie zebrania. 
2. Wybór przewodniczącego Zebrania. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną 

Wieprza i leśnym szlakiem” w latach 2011-2014. 
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD 

„Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” w latach 2011-2014. 
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną 

Wieprza i leśnym szlakiem” w latach 2011-2014. 
7. Głosowanie nad projektem uchwały 8/2014 w sprawie udzielenia absolutorium 

Radzie Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” w związku z 
upływem kadencji dotychczasowego składu. 

8. Wybór składu członków Rady i głosowanie nad projektem uchwały 9/2014 w sprawie 
wyboru składu członków Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i leśnym 
szlakiem” w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu. 

9. Głosowanie nad projektem uchwały 10/2014 w sprawie udzielenia absolutorium 
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” w 
związku  z upływem kadencji dotychczasowego składu. 

10. Wybór składu członków Komisji Rewizyjnej i głosowanie nad projektem uchwały 
11/2014 w sprawie wyboru składu członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD 
„Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” w związku   z upływem kadencji 
dotychczasowego składu. 

11. Głosowanie nad projektem uchwały 12/2014 w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” w związku z 
upływem kadencji dotychczasowego składu. 

12. Wybór składu członków Zarządu i głosowanie nad projektem  uchwały 13/2014 w 
sprawie wyboru składu członków Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i 
leśnym szlakiem” w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu. 

13. Głosowanie nad projektem uchwały 14/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
krótkoterminowego z przeznaczeniem na wydatki objęte umową dotacji nr 0000-
6932-UM0300047/10 i umową ramową o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju nr UM03-6933-UM0300008/09. 

14. Realizacja projektów współpracy. 
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15. Lokalna Strategia Rozwoju LGD na lata 2014-2020. 
16. Sprawy różne. 
17. Zamknięcie obrad. 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00. Po podpisaniu listy obecności przez 
zgromadzonych stwierdzono, że na sali obecnych jest 15 osób co nie stanowi połowy składu 
członków walnego zebrania, stąd decyzja Pani Prezes LGD Wioletty Wierzbickiej aby zwołać 
drugie posiedzenie Walnego Zebrania Członków o godzinie 13.00 , zgodnie z § 20, pkt.4 
Statutu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”. 

Po zwołaniu posiedzenia o godzinie 13.00 i ponownym przeliczeniu obecnych na sali 
stwierdzono obecność 20 członków Stowarzyszenia. Pani Prezes Wierzbicka stwierdziła 
prawomocność posiedzenia i po przywitaniu wszystkich zebranych, poprosiła o składanie 
propozycji na wybór przewodniczącego posiedzenia.  

Padła Propozycja Pana Krzysztofa Karczmarza, który zgodził  prowadzić posiedzenie. 
Propozycja została poddana pod głosowanie. Obecni na sali przyjęli ją jednogłośnie. 

Następnie przewodniczący zebrania zapoznał zebranych z porządkiem posiedzenia i zwrócił 
się do zebranych z zapytaniem czy chcą do proponowanego porządku wnieść jakieś uwagi. 

Uwagi do porządku wniósł dyrektor biura LGD proponując wprowadzenie punktu, wraz z 
podjęciem uchwały, dotyczącym aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD w elemencie 
dotyczącym ewentualnych zmian personalnych w związku z upływem kadencji organów 
Stowarzyszenia. 

Po wprowadzeniu tego punktu i w związku z brakiem innych uwag, Przewodniczący zebrania 
zarządził głosowanie nad uzupełnionym porządkiem obrad, który po uzupełnieniach 
przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie zebrania. 
2. Wybór przewodniczącego Zebrania. 
3. Zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną 

Wieprza i leśnym szlakiem” w latach 2011-2014. 
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD 

„Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” w latach 2011-2014. 
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną 

Wieprza i leśnym szlakiem” w latach 2011-2014. 
7. Głosowanie nad projektem uchwały 8/2014 w sprawie udzielenia absolutorium 

Radzie Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” w związku z 
upływem kadencji dotychczasowego składu. 

8. Wybór składu członków Rady i głosowanie nad projektem uchwały 9/2014 w sprawie 
wyboru składu członków Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza        i leśnym 
szlakiem” w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu. 

9. Głosowanie nad projektem uchwały 10/2014 w sprawie udzielenia absolutorium 
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” w 
związku  z upływem kadencji dotychczasowego składu. 

10. Wybór składu członków Komisji Rewizyjnej i głosowanie nad projektem uchwały 
11/2014 w sprawie wyboru składu członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD 
„Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” w związku   z upływem kadencji 
dotychczasowego składu. 



3 

 

11. Głosowanie nad projektem uchwały 12/2014 w sprawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” w związku z 
upływem kadencji dotychczasowego składu. 

12. Wybór składu członków Zarządu i głosowanie nad projektem  uchwały 13/2014 w 
sprawie wyboru składu członków Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i 
leśnym szlakiem” w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu. 

13. Głosowanie nad projektem uchwały 14/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu 
krótkoterminowego z przeznaczeniem na wydatki objęte umową dotacji nr 0000-
6932-UM0300047/10 i umową ramową o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej 
Strategii Rozwoju nr UM03-6933-UM0300008/09. 

14. Przyjecie uchwały 15/2014 w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”. 

15. Realizacja projektów współpracy. 
16. Lokalna Strategia Rozwoju LGD na lata 2014-2020. 
17. Sprawy różne. 
18. Zamknięcie obrad. 

 
 Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący zebrania zwrócił się do Rady LGD z prośbą o 
przedstawienie sprawozdania Rady za okres kadencyjny Rady w latach 2011-2014. 
Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Rady  Krzysztof Kopyść. 
 Po zapoznaniu zebranych ze sprawozdaniem Rady, Przewodniczący zebrania zwrócił 
się z prośbą do zebranych o wnoszenie uwag do przedstawionego sprawozdania. W związku 
z brakiem uwag, Przewodniczący zebrania odczytał zebranym projekt uchwały 8/2014 
Walnego Zebrania Członków w sprawie udzielenia absolutorium Radzie w związku z 
upływem kadencji dotychczasowego składu. 
Po zapoznaniu zebranych z projektem uchwały, przystąpiono do głosowania. Zebrani 
opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem uchwały w proponowanej treści i udzieleniem 
absolutorium ustępującemu składowi Rady LGD. 
 W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący poprosił zebranych o przedstawianie  
propozycji do nowego składu Rady. Zebrani stwierdzili, że Rada w okresie, gdzie nie ma już 
naborów, winna pracować w dotychczasowym składzie. 
W tym momencie dyrektor biura Leszek Zieliński poinformował zebranych, że z pracy w 
Radzie i członkostwie w stowarzyszeniu  zrezygnował Pan Andrzej Kaczor. Rezygnacja 
spowodowana została zmianą miejsca zamieszkania. 
Przewodniczący zapytał zebranych czy propozycja aby Rada pozostała w dotychczasowym 
składzie spotyka się z akceptacją członków Rady i zebranych na sali? 
Obecni członkowie Rady zadeklarowali chęć pozostania w składzie Rady. Na miejsce Pana 
Andrzeja Kaczora padła propozycja z sali aby włączyć w skład rady przedsiębiorcę Pana 
Leszka Malika.    
Pana Leszek Malik wyraził chęć uczestnictwa w pracach Rady. Po ustaleniu składu Rady, 
Przewodniczący zebrania zapoznał zebranych z projektem uchwały 9/2014 w sprawie 
wyboru składu członków Rady. 
Następnie uchwałę poddano pod głosowanie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 W kolejnym punkcie posiedzenia, Przewodniczący zebrania poprosił przedstawiciela 
Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 
okresie sprawozdawczym 2011-2014. Sprawozdanie przedstawiła Pani Agnieszka 
Daniewska. 
Po przedstawieniu sprawozdania i w związku z brakiem do niego uwag, Przewodniczący 
zebrania, zapoznał zebranych z projektem uchwały 10/2014 w sprawie udzielenia 
absolutorium Komisji Rewizyjnej w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu. 
Wobec braku uwag do projektu uchwały, przystąpiono do głosowania.  
W głosowaniu jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującej Komisji Rewizyjnej. 
Kolejnym punktem posiedzenia był wybór nowego składu Komisji Rewizyjnej. 
Po raz kolejny z sali padła propozycja aby komisja pracowała w dotychczasowym składzie. 
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Przewodniczący zebrania zwrócił się do członków Komisji Rewizyjnej z pytaniem czy 
wyrażają dalszą chęć pracy w komisji. Wobec pozytywnej odpowiedzi, Przewodniczący 
zebrania zapoznał zebranych z projektem uchwały 11/2014 dotyczącym wyboru Komisji 
Rewizyjnej w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu. 
W głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Następnie Przewodniczący zebrania poprosił Zarząd stowarzyszenia o przedstawienie 
sprawozdania z działalności w okresie 2011-2014. Sprawozdanie przedstawił Pan Dawid 
Tarnowski. 
Po przedstawieniu sprawozdania i wobec braku uwag do sprawozdania, Przewodniczący 
zebrania, przedstawił projekt uchwały 12/2014 w sprawie udzielenia absolutorium 
ustępującemu Zarządowi w związku z upływem kadencji dotychczasowego składu. 
Nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący zebrania 
zarządził głosowanie nad uchwałą. Za podjęciem uchwały było 19 osób, jedna wstrzymała 
się od głosu. 
Kolejnym punktem obrad był wybór nowego Zarządu LGD i podjęcie w tym względzie 
stosownej uchwały. Przewodniczący zebrania poprosił o zgłaszanie osób do Zarządu. 
Oprócz osób, które były w dotychczasowym zarządzie z sali padły propozycje włączenia 
jeszcze dwóch osób: Pani Ewy Gizy z sektora gospodarczego i Pana Mikołaja Lazora 
również z sektora gospodarczego.  
Po zgłoszeniu wszystkich propozycji, Przewodniczący zebrania, zapytał proponowane osoby 
czy wyrażają chęć pracy w Zarządzie. Wszystkie odpowiedzi były twierdzące. 
Przystąpiono więc, w kolejnym punkcie obrad, do przedstawienia projektu uchwały 13/2014 
dotyczącej wyboru składu członków Zarządu w związku z upływem kadencji 
dotychczasowego składu. W związku z brakiem uwag do projektu, Przewodniczący zebrania 
zarządził głosowanie nad przedstawionym projektem.  
W głosowaniu wszyscy zebrani na sali byli za przyjęciem uchwały w proponowanej przez 
Przewodniczącego formie i wyborze Zarządu w proponowanym składzie. 
Po głosowaniu, Przewodniczący zarządził 15 minutową przerwę na to aby nowy Zarząd mógł 
się ukonstytuować. 
Po przerwie członkowie zarządu poinformowali zebranych o ukonstytuowaniu się Zarządu w 
następującej formie: Pani Wioletta Wierzbicka została Prezesem Zarządu, Pani Ewa Giza 
Wiceprezesem Zarządu, Pan Dawid Tarnowski - Wiceprezes Zarządu, Pani Urszula Sidor -
Skarbnik Zarządu, Mikołaj Lazor - Sekretarz Zarządu, Pani Iwona Cholewa - Członek 
Zarządu, Pani Małgorzata Smaga - Członek Zarządu i Pan Mirosław Pindłowski - Członek 
Zarządu. 
Kolejnym punktem posiedzenia, było przedstawienie przez Przewodniczącego projektu 
uchwały 14/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego z przeznaczeniem na 
wydatki objęte umową dotacji. 
Po zapoznaniu zebranych z projektem uchwały i wobec braku uwag, przystąpiono do 
głosowania w którym uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
W kolejnym punkcie spotkania dyrektor biura LGD przedstawił projekt aktualizowanych 
elementów Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Następnie Przewodniczący zebrania przedstawił projekt uchwały 15/2014 dotyczący 
aktualizacji LSR w punktach przestawionych przez dyrektora biura. 
Wobec braku uwag do projektu uchwały, przystąpiono do głosowania. W trakcie głosowania 
uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
W kolejnym punkcie zebrania dyrektor biura LGD przedstawił stan zaawansowania i 
rozliczenia realizowanych przez LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” w partnerstwie z 
innymi LGD projektów współpracy. 
Ostatnim punktem spotkania było przedstawienie przez dyrektora biura LGD obecnego stanu 
prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020. 
 
W ostatnim punkcie spotkania, Przewodniczący zebrania zwrócił się do zebranych z 
zapytaniem czy są jeszcze jakieś sprawy, które chcieliby poruszyć na tym posiedzeniu. 
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Wobec braku takich Przewodniczący zarządził zamknięcie Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
 
 
 
  Protokołował:                                                                                      Przewodniczył: 
 
Leszek Zieliński                                                                                Krzysztof Karczmarz 

 


