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PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ DOLINĄ 

WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” W DNIU 10 MARCA 2010 R. 

 

 

1. W obradach Walnego Zebrania Członków, w dniu 10. 03. 2010 r. zgodnie 

z załączoną do niniejszego protokołu listą obecności, wzięło udział 21 osób z 35 

ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 

2. Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, 

Pani Beata Wilczyńska otworzyła obrady, powitała obecnych, a następnie odczytała 

porządek obrad, który jednomyślnie przyjęto. 

3. Na Przewodniczącego obrad zaproponowano osobę Pana Janusza Bodziackiego, 

Wójta Gminy Lubartów, który wobec braku sprzeciwu, przyjął propozycję 

i poprowadził dalszą część obrad Walnego Zebrania. 

4. W dalszej części spotkania Prezes Stowarzyszenia, Pani Beata Wilczyńska, odczytała 

sprawozdanie merytoryczne z działalności Lokalnej Grupy Działania „ Doliną 

Wieprza i leśnym szlakiem” w 2009 r., w którym scharakteryzowała sprawy 

organizacyjne związane z funkcjonowaniem LGD, podjęte działania oraz zestawienie 

rzeczowo – finansowe realizowanego przez LGD projektu „ Funkcjonowanie Lokalnej 

Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. 

5. Następnie odczytano projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

merytorycznego za rok 2009. Po wprowadzeniu poprawki w § 2 uchwały, dotyczącej 

zmiany brzmienia tego  § z: „uchwała wchodzi z dniem podjęcia” na brzmienie: 

„uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”, przystąpiono do głosowania, 

w którym projekt uchwały Nr 1/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
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merytorycznego za rok 2009 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” został przyjęty jednomyślnie. 

6. W dalszej części głos zabrał Dyrektor biura LGD, Pan Leszek Zieliński. Przedstawił 

on sprawozdanie finansowe LGD za rok 2009, w którym omówił m.in.: źródła 

przychodów Stowarzyszenia i wyjaśnił, czym spowodowana jest strata w wysokości 

109. 308,56 zł, poniesiona przez LGD w 2009 r. W otwartej przez Przewodniczącego 

Zebrania dyskusji pojawiło się pytanie dotyczące przeznaczenia składek 

członkowskich. Dyrektor Biura wyjaśnił, iż składki członkowskie przeznaczane są na 

pokrycie wydatków niekwalifikowanych, np.: odsetek od zaciągniętego przez 

Stowarzyszenie kredytu bankowego, a także na sfinansowanie działań podjętych 

przez LGD przed dniem 2 września 2009 r. czyli przed podpisaniem Umowy 

Przyznania Pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a LGD. 

7. Wobec braku pytań, Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania Stowarzyszenia za rok 2009 i pokrycia strat za 2009. 

Do projektu wprowadzono poprawkę, zmieniając brzmienie § 3 z: „uchwała wchodzi 

z dniem podjęcia” na brzmienie: „uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”, po 

czym przystąpiono do głosowania. Projekt uchwały Nr 2/2010 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „ Doliną 

Wieprza i leśnym szlakiem” za rok 2009 i pokrycia strat za 2009 rok został podjęty 

jednomyślnie. 

8. W dalszej części zdecydowano o konieczności zmiany przyjętego porządku obrad 

Walnego Zebrania Członków, zamieniając punkt 8, dotyczący podjęcia uchwały 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi LGD za 2009 r. z punktem 10, 

dotyczącym przedstawienia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia. 

9. Wobec tego głos zabrał Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Mirosław 

Topyła, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 

Stowarzyszenia i w imieniu Komisji wystąpił z wnioskiem o udzielenie Zarządowi 

absolutorium za rok 2009. 
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10. Następnie Pan Janusz Bodziacki, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia 

zaprezentował sprawozdanie z działalności Rady w 2009 roku. 

11. W dalszej części odczytany został projekt uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2009. Do projektu wprowadzono 

dwie poprawki:  

• w § 1 w brzmieniu „po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym 

dotyczącym funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania”, zastąpiono brzmieniem: 

„ po zapoznaniu się ze sprawozdaniami dotyczącymi funkcjonowania Lokalnej 

Grupy Działania” oraz  

• § 2 w brzmieniu:  „uchwała wchodzi z dniem podjęcia” zastąpiono brzmieniem: 

„uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.     

Przystąpiono do głosowania nad zmienionym projektem Uchwały Nr 3/2010 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2009, który 

został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym. 

12. W kolejnym punkcie obrad, Dyrektor Biura LGD, Pan Leszek Zieliński zapoznał 

zebranych z planem pracy LGD na 2010 rok. Po wprowadzeniu zmian dotyczących 

przewidywanych terminów realizacji ( w pkt 12 termin „czerwiec 2010” zmieniono na 

„maj- czerwiec 2010”, zaś w pkt 13 termin „lipiec 2010” zastąpiono terminem 

„czerwiec- lipiec 2010”), przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały Nr 

4/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Lokalnej Grupy Działania „ Dolina Wieprza 

i leśnym szlakiem” na 2010 rok. Uchwała została podjęta jednomyślnie. 

13.  W dalszej części obrad Walnego Zebrania, Dyrektor Biura LGD, Pan Leszek Zieliński 

omówił budżet LGD na 2010 rok, po czym rozpoczęła się dyskusja nad wysokością 

składek członkowskich wnoszonych  przez gminy, wynikająca z wątpliwości, która 

liczba mieszkańców powinna być brana pod uwagę, przy wyliczaniu wysokości 

składki. Ostatecznie ustalono iż wysokość składki będzie ustalana na podstawie 

liczby osób zameldowanych na stałe na obszarze danej gminy. Osoby zameldowane 

czasowo nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu wysokości składki. Dalej 

przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały Nr 5/2010 w sprawie przyjęcia 
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planu finansowego (budżetu) na 2010 rok Lokalnej Grupy Działania. Po 

wprowadzeniu zmiany brzmienia § 3  z: „uchwała wchodzi z dniem podjęcia” na: 

„uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”, Uchwała Nr 5/2010 została podjęta 

jednomyślnie. 

14. Kolejny punkt Zebrania dotyczył przedstawienia przez Prezesa Stowarzyszenia, 

propozycji Zarządu, aby wynagradzać członków Rady i członków Zarządu za udział 

w  posiedzeniach. Rozpoczęła się dyskusja  na ten temat, w trakcie której pojawiła 

się propozycja podwyższenia diety członkom Zarządu z 40 zł na 70zł (§ 1, pkt.2 

projektu uchwały w sprawie wysokości diety członków Rady i członków Zarządu 

LGD). Propozycja została przyjęta większością głosów. Dodatkowo w § 1, pkt.1 

wprowadzono zmianę  wynikającą z trudności  interpretacyjnych terminu „ jedno 

pełne posiedzenie” zastępując go ostatecznie terminem „ jedno posiedzenie”. 

Następnie odbyło sie głosowanie nad uchwałą w tak przedstawionym brzmieniu. 

Została ona przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym. 

15. W dalszej części obrad, po zaprezentowaniu przez Dyrektora LGD, Pana Leszka 

Zielińskiego, zmian w Regulaminie Rady, przystąpiono do głosowania nad projektem 

uchwały Nr 7/2010 zmieniającej Regulamin Rady. Została ona podjęta jednomyślnie. 

16. Jednomyślnie Walne Zebranie Członków podjęło również Uchwałę zatwierdzającą 

Regulamin Biura stowarzyszenia. 

17. Dalej Dyrektor Biura LGD omówił plany wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na 

terenie poszczególnych gmin, zwracając uwagę na dostępny budżet oraz planowaną 

liczbę operacji. Udzielił również podstawowych informacji dotyczących planowanego 

naboru wniosków oraz wyjaśnił warunki kredytu zaciągniętego przez LGD w 2009 

roku. 

18.  W wolnych wnioskach, stanowiących ostatni punkt obrad, przedyskutowano  

kwestię związaną z rozszerzaniem Stowarzyszenia LGD o nowych członków.  

Pojawiła sie propozycja, by do końca 2010 roku nie zmieniać składu liczbowego 

Stowarzyszenia. Propozycja została poddana pod głosowanie i przyjęta przy jednym 

głosie wstrzymującym.  
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W wolnych wnioskach odniesiono się też do projektów współpracy, które miałyby 

być realizowane przez LGD. Członkowie Walnego Zebrania wyrazili chęć 

uczestnictwa w takim projekcie i zobligowali Biuro LGD do prowadzenia niezbędnych 

czynności w tej sprawie i informowania członków Stowarzyszenia o postępach prac. 

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

i zamknął obrady Walnego Zebrania Członków. 

20. Uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków w dniu 10 marca 2010 r., 

stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Protokołowała                                                                          Przewodniczył 
Małgorzata Mazur                                                                                       Janusz Bodziacki 


