
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU  

LGD „ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

W DNIU 09. 01. 2009r. 

 

W posiedzeniu wziął udział Zarząd LGD „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

wg listy obecności ( Zał. Nr 1) oraz zaproszony gość- p. Grzegorz Wronowski 

z Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Gminy w Lubartowie. 

Posiedzenie otworzyła Beata Wilczyńska- Prezes LGD i przedstawiła porządek 

obrad, który został przyjęty przez zebranych. 

Prezes zasygnalizowała o dokumentach potrzebnych do funkcjonowania LGD, 

m.in.: o opracowaniu Regulaminu pracy Zarządu, który zatwierdzony będzie na 

następnym posiedzeniu Zarządu. 

Następnie omówiono sprawę składek członkowskich, terminy i zasady ich 

pobierania. Zarząd ustalił, że składki członkowskie będą wynosiły rocznie 10 zł 

i wpłacane do skarbnika Zarządu, a gminy należące do Stowarzyszenia przekażą 

darowiznę na rzecz Stowarzyszenia. 

Pan Grzegorz Wronowski- zaproszony na posiedzenie, omówił prace, które 

trwają nad strategią ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów oraz terminów 

obowiązujących do złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego. 

W dalszej części posiedzenia Prezes przedstawił „Projekt organizacji biura” 

(Zał. Nr 2). 

Każdy z uczestników posiedzenia otrzymał przygotowane materiały 

zawierające niezbędne dane dotyczące struktury Biura, zadań, zakresu 

odpowiedzialności pracowników oraz procedury naboru pracowników. 

Na biuro zaproponowano pomieszczenia w piwnicy Urzędu Gminy Lubartów. 

Omówiono sposób wynajmu- ustalono iż Stowarzyszenie będzie płaciło czynsz za 

wynajem pomieszczeń. Po przeanalizowaniu zaproponowanej struktury 

organizacyjnej biura, zdecydowano, że stanowisko Dyrektora Biura należy połączyć 

ze stanowiskiem Specjalista ds. funduszy unijnych i promocji. Przy zatrudnieniu 

należy zwrócić szczególną uwagę na kompetencje i doświadczenie zatrudnianej 

osoby- proponując odpowiednie wynagrodzenie. Wszyscy wyrazili zgodę, aby nabór 



pracowników odbył się drogą konkursową i zaakceptowali szkic „ procedury naboru 

pracowników”. 

Prezes zaproponował obejrzenie pomieszczeń przeznaczonych na biuro. 

Wszyscy uczestnicy posiedzenia zeszli do piwnicy Urzędu Gminy, aby zobaczyć lokal. 

Następnie jednogłośnie został przyjęty „ Projekt organizacji Biura LGD”  z niewielkimi 

poprawkami oraz procedury naboru pracowników do umieszczenia w Lokalnej 

Strategii Rozwoju. 

Również został zasygnalizowany przez Prezesa Regulamin pracy Komisji 

Rewizyjnej. 

W tym momencie prezes podziękował p. Grzegorzowi Wronowskiemu za udział 

w obradach i rozpoczęła się dyskusja na temat działalności Stowarzyszenia. 

W wyniku dyskusji zostały uchwalone następujące wnioski: 

1. Utworzenie biura w piwnicy Urzędu Gminy Lubartów, ul. Lubelska 18 A, za 

wynajem będzie pobierany czynsz ustalony przez wynajmującego. 

2. Nabór pracowników do Biura ma się odbywać drogą konkursową wg. 

przedstawionej procedury naboru. 

3. Logo Stowarzyszenia- zaproponowano konkurs plastyczny w poszczególnych 

gminach- promocja Stowarzyszenia. 

4. Strona internetowa- umowa zlecenie z informatykiem. 

5. Prośba do Wójtów o przedłożenie Kalendarium stałych imprez na terenie 

poszczególnych gmin w celu współpracy i promocji Stowarzyszenia. 

6. Wynagrodzenie rekompensata dla Centrum Obsługi Inwestora za pomoc przy 

zakładaniu Stowarzyszenia. 

7. Otwarte dni w poszczególnych gminach, aby pracownicy Biura mogli udzielać 

informacji w razie zaistnienia takiej potrzeby. 

 

Beata Wilczyńska- Prezes Zarządu podziękował wszystkim za przybycie 

i zamknęła posiedzenie Zarządu. 

 

 

Protokołowała                                                                 Przewodniczyła 

Danuta Wójcik                                                                 Beata Wilczyńska 


