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P R O T O K Ó Ł  

Z OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

 „ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

W DNIACH 10.06.2011 i 16.06.2011 

 

1. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną 

Wieprza i leśnym szlakiem”,  które odbyło się w dniu 10. 06. 2011 uczestniczyło, 

zgodnie z załączoną listą obecności 14 członków oraz pan Leszek Zieliński – dyrektor 

biura i pani Małgorzata Mazur- pracownik biura LGD. 

2. Z powodu nieobecności Prezes Stowarzyszenia- Pani Małgorzaty Zdzienickiej, 

zebranie otworzył dyrektor Biura LGD- Pan Leszek Zieliński. Przywitało on obecnych. 

Wobec braku quorum (  o godz. 10:00 zgodnie z listą obecności było 14 członków) 

postanowiono, że zebranie, zgodnie z § 20, pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia, zostanie 

zwołane w trybie przyspieszonym w drugim terminie, po upływie jednej godziny. 

3.  Po upływie wyznaczonego terminu ( godz. 11:00 10.06.2011), Walne Zebranie 

Członków zostało zwołane ponownie. Na przewodniczącego Zebrania 

zaproponowano kandydaturę Pana Krzysztofa Kopyścia, Wójta Gminy Lubartów. 

Propozycja została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie. 

4. Przewodniczący Zebrania odczytał porządek obrad, który poddany pod głosowanie, 

został przyjęty jednogłośnie. 

5. W dalszej części dyrektor biura, Pan Leszek Zieliński przedstawił wprowadzone do 

Lokalnej Strategii Rozwoju LGD zmiany, dotyczące sformułowania nowych celów 

szczegółowych i przedsięwzięć. Omówiony został także budżet w podziale na nowe 

cele i przedsięwzięcia oraz ilość przewidzianych do realizacji operacji. Do Lokalnej 

Strategii Rozwoju wpisano także nowych członków. 

Dyrektor Biura przedstawił również propozycje Prezes Stowarzyszenia, Pani 

Małgorzaty Zdzienickiej, dotyczącą zastąpienia pracownika ds. kadrowo- księgowych 

biurem rachunkowym, by ograniczyć w ten sposób koszty funkcjonowania biura. 

Rozpoczęła sie dyskusja, w trakcie której uczestnicy Walnego Zebrania opowiedzieli 

się zdecydowanie przeciwko tej propozycji. Nie wyrażono zgody na zmianę Lokalnej 
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Strategii Rozwoju w tym zakresie. Jednocześnie ze strony przewodniczącego 

Zebrania- Pana Krzysztofa Kopyścia pojawiła się propozycja, przerwania Walnego 

Zebrania Członków i zwołania go w najbliższym terminie i zajęcia się tym tematem 

w obecności Prezes Zarządu. 

6. Następnie Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie aktualizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju. Wobec braku uwag, Uchwała nr 12/2011 Walnego Zebrania 

Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” z dnia 10.06.2011, w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju została przyjęta jednogłośnie. 

7. W dalszej części Dyrektor biura przedstawił zmiany wprowadzone w Regulaminie 

rady, które dotyczyły wzoru karty oceny zgodności operacji z LSR i związane były ze 

zmianą celów szczegółowych i przedsięwzięć w niej zawartych. Wobec braku uwag, 

Uchwała nr 13/2011 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” z dnia 10.06.2011, w sprawie zmian w 

Regulaminie Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

została przyjęta jednogłośnie. 

8. W sprawach różnych głos zabrał dyrektor biura, który odczytał protokół z posiedzenia 

Komisji konkursowej, która dokonała wyboru hasła reklamowego LGD. Przedstawił 

również opracowaną przez P. Michała Widomskiego koncepcję szlaków wodnych i 

rowerowych wraz z mapą. Nikt z obecnych wówczas nie wniósł zastrzeżeń. 

9. Na tym przewodniczący przerwał obrady Walnego Zebrania i zapowiedział jego 

kontynuację w dniu 16. 06. 2011. 

10. Dnia 16.06.2011 po ogłoszonej przerwie powtórnie zostało zwołane Walne Zebranie 

Członków. Uczestniczyło w nim 16 członków Stowarzyszenia oraz Pani Małgorzata 

Mazur- pracownik biura LGD. Wobec braku quorum postanowiono, że zebranie, 

zgodnie z § 20, pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia, zostanie zwołane w trybie 

przyspieszonym w drugim terminie, po upływie jednej godziny. 

11. Po upływie wyznaczonego terminu głos zabrała Prezes Zarządu- pani Małgorzata 

Zdzienicka, która przystąpiła do omówienia zmian wprowadzonych w szczegółowym 

opisie zadań wniosku na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania. 

Poinformowała członków Stowarzyszenia o zatrudnieniu nowego informatyka  i firmy 

sprzątającej, na skutek złożenia wypowiedzeń przez dotychczasowych pracowników: 
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pana Zbigniewa Więcha-  zajmującego się bieżącą konserwacją i utrzymaniem 

czystości w biurze LGD oraz pana Mirosława Czuchryty-  zajmującego się obsługą 

informatyczną Stowarzyszenia.  

Przedstawiła również propozycję zastąpienia pracownika ds. kadrowo- księgowych 

biurem rachunkowym, uzasadniając swą decyzję ograniczeniem wydatków, 

informując jednocześnie o złożeniu przez księgową Stowarzyszenia wypowiedzenia 

umowy. Rozpoczęła sie dyskusja. Głos zabrał pan Mirosław Topyła, który stanowczo 

sprzeciwił sie przedstawionej propozycji, tłumacząc iż prawidłowa obsługa księgowa 

jest podstawą działania Stowarzyszenia, a do tej pory była ona prowadzona bez 

żadnych zastrzeżeń. Argument oszczędności całkowicie odrzucił, stwierdzając ,że na 

cały budżet jakim dysponuje LGD, kwota wynagrodzenia księgowej nie jest duża, a 

ważniejsze jest, by dokumentacja była prowadzona poprawnie. Pozostali członkowie 

Stowarzyszenia poparli argumentacje P. Topyły, zwracając również uwagę na fakt iż 

żadne biuro rachunkowe nie podejmie się prowadzenia spraw księgowo- kadrowych 

Stowarzyszenia w takim zakresie jak było to prowadzone do tej pory. Problemem  jest 

pewna specyfika LGD jako Stowarzyszenia, które w sposób praktycznie ciągły 

posługuje sie oryginalnymi dokumentami w kontaktach z Urzędem Marszałkowskim, 

który je rozlicza, a każde pobranie bądź zwrócenie dokumentów do biura 

rachunkowego wiąże sie z dodatkowymi kosztami i długą procedurą, co w efekcie 

bardzo utrudniałoby sprawne i prawidłowe funkcjonowanie biura. Prezes Zarządu 

zgodziła się z tą argumentacją, podkreślając, że jest ciągle gotowa wycofać sie ze swej 

propozycji i podjąć współpracę z dotychczasową księgową Stowarzyszenia, 

aczkolwiek ta złożyła wypowiedzenie i sytuacja wydaje się być bez wyjścia. 

Przewodniczący obrad- Pan Krzysztof Kopyść postanowił zaprosić do udziału w dalszej 

dyskusji Panią Annę Jankowską- księgową Stowarzyszenia. Po jej przybyciu, obecni na 

posiedzeniu wójtowie poprosili ją o wycofanie wypowiedzenia, przekonując iż nie 

mają do jej pracy, ani warunków wynagradzania żadnych zastrzeżeń. Pani księgowa 

podziękowała obecnym za zaufanie, jednak nie chciała się wycofać z podjętej decyzji, 

tłumacząc iż powodem jej zachowania są pewne sprawy personalne, o których nie 

chciałaby mówić na forum. Ostatecznie jednak zgodziła sie na przemyślenie swojej 

decyzji, a Pan Krzysztof Kopyść- wójt Gminy Lubartów zobowiązał sie jeszcze do 

przeprowadzenia rozmowy z nią na ten temat.  
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12.  W dalszej części głos zabrała Pani Urszula Sidor- skarbnik w Zarządzie 

Stowarzyszenia, która zarzuciła pani Prezes, że wprowadzone przez nią zmiany 

powodują przerwanie ciągłości wizji i pewnych działań podjętych przez poprzedni 

zarząd LGD oraz, że zmiany te nie były omawiane z pozostałymi członkami Zarządu. 

Chodzi tu głównie o zaplanowane wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu, które w ogóle 

nie było konsultowane. W odpowiedzi na to Prezes Zarządu, pani Małgorzata 

Zdzienicka przypomniała iż wszystkie ujęte w opisie zadań działania dotyczące 

nabywania umiejętności i aktywizacji były omawiane za posiedzeniu Zarządu, 

podobnie jak kwestie związane z wysokością wynagrodzeń wszystkich osób 

zatrudnionych w biurze LGD. Przyznała jednak, że kwestia wynagrodzenia dla Prezesa 

Zarządu, tzn. jego ustalenia oraz wysokości nie była konsultowana. Po czym 

przedstawiła powody , dla których taka pozycja została wprowadzona ( zwróciła 

uwagę przede wszystkim na to, że jako Prezes Zarządu poświęca dużo czasu na 

sprawy związane z LGD, dodatkowo  bierze również całkowitą odpowiedzialność za 

wszystkie podejmowane w nim decyzje i działania).  Następnie głos zabrał Pan 

Andrzej Bojan, który przyznał iż Prezes zarządu jest spośród pozostałych członków 

zarządu najbardziej zaangażowany w działalność Stowarzyszenia, stąd pobieranie 

wynagrodzenia jest jak najbardziej zasadne. Jednocześnie pan Jacek Garbacz 

zauważył, wprowadzenie takiej pozycji wymaga zmiany statutu LGD. Ostatecznie 

sprawa ustalenia wynagrodzenia dla prezesa Zarządu została oddalona na przyszłe 

posiedzenie. 

Jednocześnie Pani Urszula Sidor stwierdziła ,że jej zdaniem powodem wypowiedzenia 

umowy przez Panią księgową jest fakt, że istnieje pewien konflikt między nią a Panią 

Prezes, spowodowany brakiem zaufania pani Prezes do księgowej oraz podważeniem 

przez nią jej kompetencji. Pani Prezes odrzuciła te stwierdzenia, wyjaśniając że nigdy 

nie podważyła w żaden sposób kompetencji Księgowej i między nią a Panią Anną 

Jankowską nie ma żadnego konfliktu. Potwierdziła, natomiast, że chodzi tu o inne 

sprawy, o których podobnie jak Pani Księgowa nie chciała mówić na forum. 

13. Na wniosek Pana Krzysztofa Kopyścia, ustalono, że wszelkie zmiany, dotyczące 

funkcjonowania biura oraz działań podejmowanych przez LGD mają być 

konsultowane nie tylko przez Zarząd, ale również przez Radę LGD. 
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14. W dalszej części , Prezes Zarządu przedstawiła działania zaplanowane do realizacji 

w najbliższym czasie. Omówiła materiały informacyjne, stworzenie wspólnego baneru 

umieszczonego na stronie internetowej każdej gminy będącej członkiem LGD, 

zorganizowanie dwóch wyjazdów studyjnych do Bałtowa i Hołowna dla członków 

Stowarzyszenia, warsztatów kulinarnych dla kół gospodyń wiejskich z terenu LGD 

oraz przedstawiła ogólną wizję rozwoju Stowarzyszenia, w kierunku pobudzenia 

aktywności społecznej, a następnie poddała pod dyskusję przedstawione zmiany. 

Pani Urszula Sidor zaproponowała, by z zaplanowanych działań został usunięty 

wyjazd do Bałtowa, w którym mieli wziąć udział wójtowie, przedsiębiorcy oraz 

pracownicy biura. Z powodu braku sprzeciwu ze strony pozostałych uczestników 

obrad, wyjazd ten ostatecznie został odwołany. 

15. Następnie Prezes Zarządu przedstawiła opracowaną przez Pana Michała 

Widomskiego koncepcję szlaków wodnych i rowerowych wraz z mapami, prosząc 

o ustosunkowanie się do niej. Głos zabrał pan Krzysztof Karczmarz- Wójt Gminy 

Ostrówek, który miał do tak opracowanej mapy  pewne zastrzeżenia, dotyczące m.in.: 

przebiegu szlaków. Ostatecznie jednak przedstawiciele gmin obecni na posiedzeniu, 

zobowiązali się do dokładnego zapoznania się z przedstawionymi dokumentami 

i wniesienia w najbliższym czasie ewentualnych uwag bądź zastrzeżeń. 

16. Na tym zakończono obrady. Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie 

i zamknął obrady Walnego Zebrania Członków. 

 

 

 

 

Protokołowała                                                                       Przewodniczył 

 

                                                                                              Krzysztof Kopyść 


