
Protokół z posiedzenia Zarz ądu  

Lokalnej Grupy Działania 

„Dolin ą Wieprza i le śnym szlakiem” 

w dniu 04.11.2011 

 

W posiedzeniu Zarządu wzięły udział następujące osoby: 

Wioletta Wierzbicka –Prezes Zarządu 

Dawid Tarnowski – Wiceprezes Zarządu 

Iwona Cholewa – Członek Zarządu 

Mirosław Pindłowski – Skarbnik Zarządu  

Leszek Zieliński – dyrektor biura LGD 

Porządek zebrania obejmował: 

1. Otwarcie zebrania 
2. Zatwierdzenie porządku obrad 
3.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego członka stowarzyszenia 
4. Omówienie bieżących spraw związanych z działalnością LGD 
5. Omówienie propozycji zmian w planie działania LGD na 2012 
6. Dyskusja i sprawy różne 
7. Zamknięcie spotkania 

 
 Posiedzenie Zarządu otworzyła Pani Prezes Wioletta Wierzbicka, która 
przywitała wszystkich zgromadzonych i przedstawiła porządek spotkania, który został 
poddany pod głosowanie. Zarząd jednogłośnie zatwierdził porządek obrad. 
 
 Pierwszym elementem porządku obrad było rozpatrzenie wniosku Lubelskiej 
Fundacji Rozwoju oddział w Lubartowie o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych  
LGD. Wniosek omówił dyrektor biura. Jako przedstawiciela w LGD Fundacja 
wyznaczyła Panią Krystynę Targońską dyrektora regionalnego fundacji. 
Po omówieniu wniosku zebranym został przedstawiony projekt uchwały o przyjęciu 
Lubelskiej Fundacji Rozwoju w poczet członków LGD. Projekt został poddany pod 
głosowanie i jednogłośnie przyjęty. 
 
 Następnym punktem spotkania było przedstawienie przez dyrektora biura 
stanu zaawansowania realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 



  Kolejnym elementem zebrania było omówienie planu działania LGD  na 2012, 
którego projekt przygotował zarząd wraz z biurem LGD. Projekt ten składa się z 13 
elementów przedstawionych poniżej: 
 

 
Lp 

 
Wyszczególnienie 

 

 
Planowany termin 

realizacji 

1. 

 
a) Przygotowanie i złożenie wniosku o płatność ostateczną za 
realizację zdania – Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 
nabywanie umiejętności i aktywizacja w 2011 r. 
b) Aktualizacja budżetu LGD w ramach poszczególnych działań 
Osi IV Leader 
c)  Zakończenie VI naboru wniosków 
d) Posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru operacji w 
ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „ 
Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”. 
e) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2011, plan 
pracy i plan finansowy LGD na rok 2012 – przygotowanie. 
f) Przygotowanie i złożenie sprawozdania z realizacji LSR za rok 
2011. 
g) Przesłanie informacji dla Samorządu Województwa 
o planowanym terminie VII naboru wniosków 

Styczeń 2012 
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a) Walne Zebranie Członków LGD 
b) Złożenie wniosków z VI naboru do UM i ARiMR 
c) Organizacja szkoleń dla beneficjentów przed VII naborem 
wniosków o przyznanie pomocy. 

Luty 2012 

3. 
 

 
a) Rozpoczęcie VII naboru wniosków o przyznanie pomocy. 
b) Opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych  LGD 

Marzec 2012 

4. 
 

 
a) Zakończenie VII naboru wniosków. 
b) Posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru operacji w 
ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „ 
Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”. 
c) Przesłanie informacji dla Samorządu Województwa 
o planowanym terminie VIII naboru wniosków 
d) Spotkanie z LGD partnerskimi dotyczące realizacji projektu 
współpracy. 
e) Dwudniowe szkolenie wyjazdowe dotyczące produktów 
regionalnych 

Kwiecień 2012 

5. 
 

 
a) Przygotowanie i złożenie sprawozdania za I kwartał 2012 r. 

Maj 2012 



z realizacji LSR 
b) Złożenie wniosków z VII naboru do UM i ARiMR 
c) Organizacja szkoleń dla beneficjentów przed VIII naborem 
wniosków o przyznanie pomocy. 

 
6. 

 
a) VIII nabór wniosków o przyznanie pomocy 
b) Opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych  LGD 
c) Udział w imprezach promujących obszar LSR. 

Czerwiec 2012 

7. 

a) Posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru operacji w 
ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „ 
Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”. 
 
b) Przygotowanie i złożenie wniosku o płatność pośrednią za I 
półrocze 2012 r. 
c) Przygotowanie i złożenie do UM opisu zadań  II etapu 2012 r. 
d) Udział w imprezach promujących obszar LSR. 

Lipiec 2012 

8. 

 
a) Przesłanie informacji dla Samorządu Województwa 
o planowanym terminie IX naboru wniosków  
b) Złożenie wniosków z VIII naboru do UM i ARiMR 
c) Opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych  LGD 
d) Udział w imprezach promujących obszar LSR. 
e) Organizacja szkoleń dla beneficjentów przed IX naborem 
wniosków o przyznanie pomocy 

Sierpień 2012 

9. 

 
a) Rozpoczęcie IX naboru wniosków o przyznanie pomocy. 
b) Udział w imprezach promujących obszar LSR. 
c) Spotkanie z LGD partnerskimi dotyczące realizacji projektu 
współpracy. 

Wrzesień 2012 

10. 

 
a) Zakończenie IX naboru wniosków o przyznanie pomocy. 
b) Przesłanie informacji dla Samorządu Województwa 
o planowanym terminie X naboru wniosków  
c) Opracowanie i wydanie materiałów informacyjnych  LGD 

Październik 2012 

11. 
 

a) Posiedzenie Rady dotyczące oceny i wyboru operacji w 
ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „ 
Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”. 
b) Złożenie wniosków z IX naboru do UM i ARiMR 
c) Organizacja szkoleń dla beneficjentów przed X naborem 
wniosków o przyznanie pomocy 

Listopad 2012 

12. 

 
a) Walne Zebranie Członków 
b) X Nabór wniosków o przyznanie pomocy 

Grudzień 2012 
 



13. 

a)Praca związana z przystąpieniem do projektu współpracy  
„ Promocja szlaku wodnego doliną Wieprza” z lokalnymi grupami 
działania 
b)Współpraca z innymi stowarzyszeniami i fundacjami z terenu 
LGD oraz władzami lokalnymi. 
c)Organizowanie wystaw i promocja lokalnych twórców. 
d)Prowadzenie strony i podstrony internetowej LGD. 
e)Prace związane z badaniem obszaru LSR ( aktualizacje 
Lokalnej Strategii Rozwoju) 

Cały rok 2012 

 
Ustalonio, że plan pracy na rok 2012 przedstawiony na zebraniu będzie 
przedstawiony w powyższej formie na Walnym Zebraniu Członków. 
Ustalono również, ze w miarę potrzeb plan działania będzie modyfikowany. Dotoczy 
to głównie terminów ogłaszania naborów wniosków. 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
 
Protokołował:                                                                                     Przewodniczyła: 
Dawid Tarnowski                                                                            Wioletta Wierzbicka 
 

 


