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PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM 

W DNIU 26 LUTEGO 2015 ROKU 

 

 Walne Zebranie Członków LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” odbyło się 
w dniu 26.02.2015 roku w siedzibie LGD w Lubartowie przy ulicy Lubelskiej 18A.  

 Zebranie rozpoczęło się o godzinie 13.00. Zebranie otworzyła Pani Prezes 
Wioletta Wierzbicka. Przywitała zebranych i poprosiła o wybór przewodniczącego 
zebrania. Z sali zgłoszona została kandydatura Pana Tomasza Futery. Kandydatura 
została przyjęta przez zebranych.  

 Przewodniczący zebrania, poprosił o przeliczenie zebranych na sali. Po 
przeliczeniu zebranych i podpisów złożonych na liście obecności stwierdzono, że na 
sali jest obecnych 20 osób z 58 członków stowarzyszenia. Przewodniczący stwierdził 
brak qworum i zarządził przerwę do godziny 14.00. 

 Po przerwie przewodniczący zebrania zarządził ponowne przeliczenie 
obecnych na sali. Ponownie stwierdzono brak qworum. Zgodnie jednak ze Statutem 
Stowarzyszenia § 22 pkt.2 mimo braku wymaganej liczby członków, uchwały 
podejmowane na zebraniu w drugim terminie, maja moc prawną. 

 Przewodniczący zebrania odczytał porządek obrad i zwrócił się z pytaniem czy 
ktoś wnosi uwagi do proponowanego porządku obrad. Pani Prezes Wioletta 
Wierzbicka poprosiła o dodanie do porządku po pkt.16 punktu 17  w brzmieniu: 
„Głosowanie nad uchwałą nr 7/2015 w sprawie odwołania ze składu członków Rady 
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, oraz 
punktu 18 w brzmieniu: ”Głosowanie nad uchwałą nr 8/2015 w sprawie powołania do 
składu członków Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym 
szlakiem”. 
  

 Po dodaniu w/w punktów przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad 
przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został w głosowaniu przyjęty 
jednogłośnie. 

 Kolejnym punktem obrad walnego zebrania było przedstawienie sprawozdania 
merytorycznego z działalności stowarzyszenia. Sprawozdanie to przedstawiła Pani 
Prezes Zarządu LGD Wioletta Wierzbicka.  Po przedstawieniu sprawozdania, 
przewodniczący zebrania zaprosił zebranych do dyskusji.  

Po przedstawieniu sprawozdania przewodniczący zebrania Pan Tomasz Futera 
zaprosił zebranych do dyskusji i zadawania pytań. 

Wobec braku takowych, zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i 
leśnym szlakiem” za rok 2014. Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą. 
W głosowaniu udział wzięło 21 osób. 20 osób opowiedziało się za przyjęciem 
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sprawozdania w proponowanej przez Zarząd wersji. Jedna osoba wstrzymała się od 
głosu. 

 Następnie głos zabrał Pan Damian Lewtak przewodniczący komisji rewizyjnej, 
który przedstawił sprawozdanie komisji za rok 2014.  

Po przedstawieniu sprawozdania, przewodniczący zebrania zaprosił zebranych do 
dyskusji. 

 Z powodu braku uwag do sprawozdania, przewodniczący zebrania poprosił o 
przedstawienie sprawozdania rady LGD za rok 2014. Sprawozdanie przedstawił 
członek rady Pan Andrzej Bojan.  

Po przedstawieniu sprawozdania rady, przewodniczący zebrania poprosił zebranych 
o uwagi do sprawozdania.  

W związku z brakiem uwag do sprawozdania, przewodniczący zebrania poprosił 
księgową stowarzyszenia Panią Annę Jankowską o przedstawienie sprawozdania 
finansowego stowarzyszenia za rok 2014.  

Po przedstawieniu sprawozdania, przewodniczący zebrania Pan Tomasz Futera 
poprosił zebranych o odniesienie się do przedstawionego sprawozdania.  

 W związku z brakiem uwag do sprawozdania finansowego, przewodniczący 
zebrania zarządził głosowanie nad uchwałą nr 2/2015 w sprawie przyjęcia 
sprawozdania finansowego Stowarzyszenia  LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 
za rok 2014. W głosowaniu udział wzięło 21 osób wszyscy byli za przyjęciem 
sprawozdania w proponowanej przez zarząd wersji. 
 Następnie Pan Tomasz Futera przedstawił projekt uchwały nr 3/2015 w 
sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i 
leśnym szlakiem”. Podczas głosowania nad uchwałą 21 osób głosowało za 
przyjęciem uchwały w proponowanej wersji. 
 W kolejnym punkcie przewodniczący zebrania poprosił dyrektora biura o 
przedstawienie planu pracy stowarzyszenia na rok 2015. 

Po przedstawieniu planu pracy na rok 2015 nikt nie zgłosił do niego uwag.  

Przewodniczący zebrania zapoznał zebranych z projektem uchwały nr 4/2015  w 
sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i leśnym 
szlakiem” na rok 2015. W głosowaniu udział wzięło 21 osób, wszystkie głosy były za 
przyjęciem uchwały w proponowanej wersji. 

 W następnym punkcie porządku obrad księgowa stowarzyszenia przedstawiła 
zebranym plan finansowy stowarzyszenia na rok 2015.  

 W związku z brakiem uwag do planu finansowego na 2015 rok, 
przewodniczący zebrania, przedstawił zebranym projekt uchwały nr 5/2015 w 
sprawie przyjęcia planu finansowego (budżetu) Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza 
i leśnym szlakiem” na rok 2015. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez 
zebranych. 
 
 W kolejnym punkcie spotkania dyrektor biura przedstawił zebranym elementy 
Lokalnej Strategii Rozwoju podlegające aktualizacji. Po wystąpieniu dyrektora biura, 
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przewodniczący zebrania zwrócił się do obecnych czy mają uwagi do 
przedstawionego projektu. Wobec braku uwag, przewodniczący zebrania przedstawił 
zebranym projekt uchwały nr 6/2015 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii 
Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym 
szlakiem”.  
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy braku sprzeciwu i głosów 
wstrzymujących się. 
Następnie przewodniczący zebrania przedstawił projekt uchwały nr 7/2015 w sprawie 
odwołania ze składu członków Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania 
„Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”. W głosowaniu wzięło udział 21 osób, 19 było za 
przyjęciem uchwały, dwie osoby wstrzymały się od głosu. 
Kolejną sprawą w porządku obrad była uchwała nr 8/2015 w sprawie powołania do 
składu członków Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i 
leśnym szlakiem”. Po przedstawieniu projektu uchwały, przystąpiono do głosowania. 
W głosowaniu udział wzięło 21 osób, 19 osób było za przyjęciem uchwały w 
proponowanym brzmieniu, dwie osoby wstrzymały się od głosu. 
 Następnie przewodniczący zebrania zwrócił się do dyrektora biura o 
przedstawienie działań promocyjnych w I półroczu 2015 z oszczędności na kosztach 
funkcjonowania biura. 
Dyrektor biura poinformował zebranych, że po dokonaniu przesunięć z kosztów 
bieżących, które odbyło się na obecnym walnym zebraniu członków, biuro przystąpi 
do konsultacji z urzędem marszałkowskim celem  ustalenia, jakie działania w ramach 
tych środków będą możliwe do zrealizowania. 
W kolejnym punkcie dyrektor biura zapoznał zebranych ze stanem prac nad Lokalną 
Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. 
 
 

Po zakończeniu głosowań nad uchwałami, przewodniczący zebrania zwrócił się do 
zebranych z zapytaniem czy są jeszcze jakieś sprawy, które chcieliby poruszyć na 
obecnym posiedzeniu walnego zebrania członków stowarzyszenia LGD. 

Wobec braku wniosków i pytań, przewodniczący zebrania ogłosił zamknięcie 
posiedzenia. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

  Protokołował:                                                                                   Przewodniczył:                                                                                    

Leszek Zieliński                                                                                Tomasz Futera 

  


