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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 12.04.2013 

 

1. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, które odbyło się dnia 12 kwietnia 2013 

roku w Lubartowie, o godz. 10:00, uczestniczyło zgodnie z załączoną listą 

obecności 19 osób oraz dyrektor biura stowarzyszenia. 

2. Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia, Pani Wioletta Wierzbicka, 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. Zarządzono 

więc godzinną przerwę. 

3.  Po upływie wyznaczonego terminu Pani Prezes Wierzbicka zwołała ponownie 

Walne Zebranie Członków. Na przewodniczącego Zebrania zaproponowano 

kandydaturę Pana Krzysztofa Karczmarza, Wójta Gminy Ostrówek. Propozycja 

została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie. 

4. Przewodniczący Zebrania odczytał porządek obrad. Na wniosek dyrektora biura 

z porządku zostały wykreślone punkty: 14 „Przedstawienie planowanych zmian 

w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD” oraz 15 „Głosowanie nad uchwałą nr 

6/2013 w sprawie przyjęcia zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju 

Stowarzyszenia LGD”  uzasadnione to zostało rezygnacją niektórych partnerów  

LGD z przesunięć budżetowych, które wcześniej planowano. Wobec braku 

innych uwag do porządku obrad przystąpiono do głosowania nad 

przedstawionym porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie. 

5. W kolejnym punkcie zebrania Pani Prezes Wierzbicka zapoznała zebranych ze 

sprawozdaniem merytorycznym z działalności LGD za rok 2012 
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przygotowanym przez Zarząd. Po przedstawieniu sprawozdania, 

przewodniczący zebrania zwrócił się do zebranych z pytaniem o uwagi do 

sprawozdania. Wobec braku uwag, przewodniczący zebrania przeszedł do 

kolejnego punktu porządku obrad. 

6. Kolejnym punktem porządku obrad było głosowanie nad uchwałą nr 1/2013 w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego. Po przeczytaniu 

projektu uchwały przez przewodniczącego zebrania przystąpiono do 

głosowania. W głosowaniu wzięło udział 19 osób. Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie. 

7. Następnie przewodniczący zebrania poprosił przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Pana Damiana Lewtaka o przedstawienie zebranym sprawozdania z 

działalności komisji rewizyjnej LGD za rok 2012. Po przedstawieniu 

sprawozdania, przewodniczący zebrania, zapytał zgromadzonych czy mają 

pytania lub uwagi do przedstawionego sprawozdania. Wobec braku uwag do 

sprawozdania, przewodniczący zebrania przeszedł do następnego punktu 

zebrania. 

8. W kolejnym punkcie zebrania przewodniczący zebrania poprosił 

przewodniczącego Rady LGD Pana Krzysztof Kopyścia o przedstawienie 

sprawozdania z działalności Rady. Po przedstawieniu sprawozdania, 

przewodniczący zebrania, zapytał zgromadzonych czy mają pytania lub uwagi 

do przedstawionego sprawozdania. Wobec braku uwag do sprawozdania, 

przewodniczący zebrania przeszedł do następnego punktu zebrania. 

9. Następnie księgowa stowarzyszenia Pani Anna Jankowska przedstawiła 

sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za rok 2012. Po przedstawieniu 

sprawozdania, przewodniczący zebrania zwrócił się do zebranych o wnoszenie 

uwag i zapytań do przedstawionego dokumentu. Wobec braku uwag 

zamknięto ten punkt zebrania. 

10. W kolejnym punkcie przewodniczący zebrania przedstawił projekty uchwał      

nr 2/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 i   
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nr 3/2013 w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi LGD. Po zapoznaniu 

zebranych z projektami uchwał, przewodniczący zebrania zarządził głosowanie 

nad uchwałami. W głosowaniu nad uchwałą nr 2 wzięło udział 19 osób – 

uchwała została przyjęta jednogłośnie. W głosowaniu nad uchwałą nr 3 wzięło 

udział 19 osób. Uchwała została przyjęta z jednym głosem wstrzymującym się. 

11. Następnie przewodniczący zebrania poprosił dyrektora biura LGD Leszka 

Zielińskiego o przedstawienie planu pracy LGD na rok 2013.  Po przedstawieniu 

planu pracy przystąpiono do dyskusji w której zabrał głos Pan Krzysztof 

Karczmarz, który zaproponował aby do planu pracy na rok 2013 dodać w 

miesiącu wrześniu pozycję: grzybobranie LGD. Zwrócił również uwagę, że w 

roku 2014 LGD mogłoby zaplanować i wygospodarować fundusze na 

zorganizowanie  jarmarku LGD powiatu lubartowskiego. 

12. Kolejnym punktem walnego zebrania członków było przedstawienie przez 

przewodniczącego zebrania projektu uchwały nr 4/2013 w sprawie przyjęcia 

planu pracy LGD na rok 2013. Po przedstawieniu projektu przewodniczący 

zarządził głosowanie w którym wzięło udział 19 osób. Uchwała została przyjęta 

jednogłośnie. 

13. Przewodniczący zebrania poprosił księgową stowarzyszenia o przedstawienie 

planu finansowego (budżetu) stowarzyszenia na rok 2013. Po zapoznaniu się z 

budżetem, poproszono zebranych o zgłaszanie uwag do przedstawionego 

dokumentu. Wobec braku uwag zamknięto ten punkt obrad. 

14. Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie przez przewodniczącego 

zebrania projektu uchwały nr 5/2013 w sprawie przyjęcia planu finansowego 

LGD na rok 2013. Po przedstawieniu projektu uchwały przystąpiono do 

głosowania uchwały. W głosowaniu wzięło udział 18 osób. Uchwała została 

przyjęta jednogłośnie. 

15. W ostatniej części zebrania przewodniczący poprosił dyrektora biura o 

przedstawienie stanu zaawansowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 
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Dyrektor biura zapoznał zebranych z uproszczonym rozliczeniem budżetu LSR 

na dzień 31.03.2013. Stwierdził, że zaangażowanie całości środków LSR jest na 

poziomie 80%. Istnieje jednak pewnie niebezpieczeństwo dotyczące rozliczenia 

złożonych wniosków, jest ono na dużo niższym poziomie. Dyrektor zwrócił się 

do zebranych aby jeśli mają możliwość przyspieszenia procedury 

rozpatrywania i rozliczania złożonych wniosków aby dołożyli wszelkich starań 

w tym względzie, gdyż czas który pozostał do końca okresu programowania nie 

jest zbyt długi. Zwrócił również uwagę na konieczność szybszego 

przeprowadzania przetargów przez wnioskodawców działania Odnowa i 

rozwój wsi ze względu na ograniczoną możliwość ogłaszania naborów na 

pozostałe z rozliczenia przetargów środki. 

Następnie dyrektor biura przedstawił stan realizacji LSR w rozbiciu na 

poszczególne działania i przedsięwzięcia. Zauważył, ze realizacja przedsięwzięć 

postępuje sprawnie z jednym wyjątkiem przedsięwzięcia VI w działaniu Małe 

projekty, gdzie złożono i zrealizowano tylko jeden projekt na 17 planowanych. 

Zauważył jednocześnie, że działania planowane w tym przedsięwzięciu są 

realizowane w ramach projektów współpracy.  

16.  W kolejnym punkcie dyrektor biura przedstawił stan realizacji dwóch 

projektów współpracy realizowanych przez LGD. Stwierdził, że pierwszy 

projekt, znakowania szlaku wodnego na Wieprzu realizowany z LGD Zielony 

Pierścień, LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej i LGD Małe Mazowsze, jest już 

mocno zaawansowany i jego realizacja planowana jest w miesiącach czerwiec, 

lipiec wraz z inauguracyjnym spływem kajakowym na początku sierpnia. 

Co do drugiego projektu, dyrektor poinformował, że czekamy na rozpatrzenie 

przez urząd marszałkowski wniosku na przygotowanie projektu współpracy. 

Poinformował również, że mimo iż nie mamy jeszcze podpisanej umowy z 

samorządem województwa, trwają już prace nad dokumentacją projektową 

ścieżek rowerowych i tras nordic walking. Projekt będzie realizowany wraz z 

LGD Zielony Pierścień i LGD Nasze Roztocze. Dyrektor poinformował również 
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zebranych, że drugi projekt współpracy będzie realizowany w roku 2014 ze 

względu na szczupłość środków jakimi dysponuje stowarzyszenie. 

17. Ostatnim punktem walnego zebrania były wolne wnioski. Przewodniczący 

zebrania zwrócił się do członków z zapytaniem czy sa jeszcze jakieś sprawy, 

które chcieliby poruszyć na tym spotkaniu. Nikt nie zgłosił żadnego wniosku. 

Wobec takiej sytuacji przewodniczący zebrania ogłosił zamknięcie walnego 

zebrania członków. 

 

Na tym protokół zakończono  

 

 

 

         Protokołował                                                                                    Przewodniczył 

Leszek Zieliński                                                                      Krzysztof Karczmarz 


