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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 DNIU 18. 02. 2011 

 

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

Wieprza i leśnym szlakiem”, które odbyło się dnia 18 lutego 2011 roku w 

Lubartowie, o godz. 10:00, uczestniczyło zgodnie z załączoną listą obecności 18 

osób oraz pracownicy biura stowarzyszenia. 

2. Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia, Pani Beata Wilczyoska, która 

przywitała obecnych. 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. 

3.  Po upływie wyznaczonego terminu Prezes Stowarzyszenia zwołała ponownie 

Walne Zebranie Członków. 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. Przed przystąpieniem do 

głosowania, wniesiono do niego następujące zmiany:  

- zamieniono kolejnośd punktów 4 i 5 porządku obrad,  

- brzmienie: „projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru uzupełniającego 

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

zastąpiono brzmieniem:  „projekt uchwały w sprawie odwołania i powołania 

członków Rady Lokalnej Grupy Działania  „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”. 

– brzmienie: „projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 6/2010 Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Doliną Wieprza 

i leśnym szlakiem” z dnia 10.03.2010 r. w sprawie : wysokości diety członków 

Rady i członków Zarządu Lokalnej Grupy Działania  „Doliną Wieprza i leśnym 
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szlakiem” zastąpiono brzmieniem: „projekt uchwały w sprawie wysokości diety 

członków Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”. 

5. Po wprowadzeniu zmian porządek obrad został ponownie odczytany, poddany 

pod głosowanie- został przyjęty. 

6. Przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad. Głos zabrał dyrektor biura 

LGD, który przedstawił treśd projektu uchwały w sprawie odwołania 

i powołania członków Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” oraz wyjaśnił powody konieczności jej podjęcia (zmiana 

przedstawicieli gmin w LGD). Następnie przewodniczący zebrania odczytał 

projekt uchwały. Po wprowadzeniu do niego zmian, przystąpiono do 

głosowania. Uchwala nr 1/2011 w sprawie odwołania i powołania członków 

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

podjęta ( 15 głosów za, 0- przeciw,  3- wstrzymujące się). 

7. W kolejnym punkcie obrad, Dyrektor Biura LGD przedstawił treśd projektu 

uchwały dotyczącej Regulaminu Rady LGD i omówił proponowane zmiany. 

Następnie po odczytaniu przez Przewodniczącego projektu Uchwały 

przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 2/2011 w sprawie zmian 

w Regulaminie Rady Lokalnej Grupy Działania „ Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem” została podjęta jednogłośnie (18 głosów za, 0- przeciw, 0- 

wstrzymujących się). 

8. W dalszej części, Dyrektor biura, omówił punkt obrad, dotyczący aktualizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju.  Zmiany dotyczyły: 

 harmonogramu realizacji LSR, 

 terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości 

złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach realizacji LSR 

 uproszczonego budżetu pomocy na wdrażanie LSR, 

  składu LGD, 

 przedstawicieli gmin w Radzie LGD 
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 ustalenia progu punktowego przy ocenie wniosków według lokalnych 

kryteriów oceny. 

Po odczytaniu przez Przewodniczącego projektu uchwały, odbyło się 

głosowanie. Uchwała nr 3/2011 w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju została podjęta jednogłośnie (18 głosów za, 0- przeciw, 0-

 wstrzymujących się). 

9. W kolejnym punkcie obrad Dyrektor biura LGD przedstawił projekt uchwały 

w sprawie wysokości diety członków Rady Lokalnej Grupy Działania „Doliną 

Wieprza i leśnym szlakiem”. Przewodniczący odczytał projekt, po 

wprowadzeniu do niego zmian, przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 

4/2011 w sprawie wysokości diety członków Rady Lokalnej Grupy Działania 

„Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” została podjęta jednogłośnie (18 głosów 

za, 0- przeciw, 0- wstrzymujących się). 

10. Wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący podziękował wszystkim za 

przybycie i zamknął obrady Walnego Zebrania Członków. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała                                                                                                       Przewodniczył 

 

........................................... 

                                                                                                        Krzysztof Kopyśd 


