
Protokół z posiedzenia Zarządu 

Lokalnej Grupy Działania 

„Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

w dniu 16.09.2011 

 

W posiedzeniu Zarządu wzięły udział następujące osoby: 

Dawid Tarnowski – Wiceprezes Zarządu 

Wioletta Wierzbicka – Wiceprezes Zarządu 

Urszula Sidor – Skarbnik 

Mirosław Pindłowski – Członek Zarządu (wpisany na liście, niestety ze względu na pilne 
obowiązki nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu, otrzymał materiały z posiedzenia i 
zobowiązał się do zapoznania się z materiałami i protokołem posiedzenia) 

Małgorzata Smaga – Członek Zarządu 

Iwona Cholewa – Członek Zarządu 

Leszek Zieliński – Dyrektor biura LGD 

Porządek zebrania obejmuje: 

1. Otwarcie spotkania – powitanie Członków Zarządu 
2. Zatwierdzenie porządku obrad 
3. Odczytanie protokołu poprzedniego zebrania 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego członka Stowarzyszenia 
5. Omówienie bieżących spraw związanych z działalnością LGD – stopień realizacji 

przyjętego planu działania z 2011 roku 
6. Omówienie propozycji planu pracy na 2012 rok 
7. Dyskusja  
8. Sprawy różne 
9. Zamknięcie spotkania. 

 

 Posiedzenie Zarządu otworzył Pan Dawid Tarnowski, który przywitał wszystkich 
zgromadzonych i przedstawił cel spotkania. Następnie został przez niego przedstawiony 
porządek spotkania, który został poddany pod głosowanie. Zarząd jednogłośnie zatwierdził 
porządek zebrania. 

 Prezes Tarnowski zwrócił się z pytaniem do członków Zarządu kto będzie 
protokółował dzisiejsze spotkanie. Członkowie Zarządu upoważnili dyrektora biura do 
protokołowania posiedzenia Zarządu. Prezes Tarnowski zaś poprosił dyrektora biura 
o poprowadzenie dalszej części spotkania na co uzyskał zgodę zebranych. 



 Następnie dyrektor biura odczytał protokół z posiedzenia Zarządu z dnia 26.04.2011 
roku. Po odczytaniu protokołu zebrani zostali poproszeni przez prezesa Tarnowskiego 
o zgłaszanie ewentualnych uwag do protokołu. Żaden z członków Zarządu uwag nie zgłosił. 

 Kolejnym punktem zebrania był wniosek Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny 
o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek omówił dyrektor 
biura. Jako przedstawiciela Fundacja wyznaczyła Pana Jakuba Wróblewskiego. Po 
omówieniu wniosku zebranym został przedstawiony projekt uchwały o przyjęciu Fundacji 
Rozwoju Lubelszczyzny w poczet członków LGD. Projekt został poddany pod głosowanie 
i jednogłośnie przyjęty.  

 Następnym punktem zebrania było omówienie dotychczasowej realizacji planów 
z 2011 roku. Realizacja ta przedstawia się następująco: 

- przeprowadzono warsztaty kulinarne dla 20 osób z koła gospodyń wiejskich; 

- przeprowadzono trzy nabory wniosków; 

- przeprowadzono przed naborami sześć szkoleń dla potencjalnych beneficjentów projektów 
składanych w LGD; 

- odbyło się szkolenie dla członków stowarzyszeń z terenu LGD; 

- odbył się wyjazd studyjny do Hołowna dla stowarzyszeń; 

- przeprowadzono aktualizację strategii w zakresie budżetu i procedur związanych ze 
składaniem wniosków; 

- wydano nową ulotkę informacyjną LGD i zakupiono stojaki LGD, które umieszczono w 
każdej z gmin LGD; 

- LGD uczestniczyło w kilku imprezach promocyjnych (dożynki) na terenie LGD: 

- dokonano zakupu materiałów reklamowych: 

- podjęto starania celem aktualizacji i uzupełnienia opracowania dotyczącego szlaków 
rowerowych i wodnych. 

Następnie dyrektor biura przedstawił pozostałe plany na rok 2011 do których należą: 

- wydanie dwóch numerów kwartalnika LGD; 

- opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego LGD;  

- przeprowadzenie szkoleń i czwartego naboru wniosków; 

- rozmowy z ościennymi LGD celem złożenia wniosku dotyczącego projektów współpracy. 

Pani Wierzbicka zwróciła uwagę, że w planach bieżących LGD  można by ująć również 
organizację wystawy prac plastycznych artysty z gminy Ostrówek. Pan Tarnowski wspomniał 
również o artystce z gminy Firlej. Dyrektor biura zobowiązał się do przeprowadzenia rozmów 
z wójtem gminy Lubartów, w której obie wystawy miałyby być umiejscowione. 

Kolejnym etapem posiedzenia było przedstawienie przez dyrektora biura planu pracy 
na rok 2012. Plan ten jest zgodny z opisem zadań przedstawionym w Urzędzie 



Marszałkowskim. W trakcie przedstawiania kolejnych pozycji, zgromadzeni zatrzymali się 
przy pozycji: wynagrodzenie Prezesa Zarządu. Zapytano dyrektora biura skąd ta pozycja 
znalazła się w zestawieniu. Dyrektor stwierdził, że na wniosek Pani Prezes Zdzienickiej. Pani 
Sidor zapytała z kim taka decyzja była uzgadniana. Na co dyrektor odpowiedział, ze według 
jego rozeznania i oświadczeń Pani Prezes Zdzienickiej ta pozycja była uzgadniana 
z Zarządem. Na tak postawioną kwestię członkowie Zarządu zgodnie stwierdzili, że Pani 
Prezes Zdzienicka mija się z prawdą, gdyż nie przypominają sobie takich ustaleń. Pani Sidor 
stwierdziła, że sprawa ta już była poruszana na jednym z ostatnich Walnych Zebrań 
Członków i walne zebranie odniosło się negatywnie do takiej propozycji, a poza tym statut 
Stowarzyszenia nie pozwala na wypłacanie takiego wynagrodzenia, gdyż członkowie 
stowarzyszenia wykonują swoja pracę społecznie. Pan Tarnowski dodał, że ostatnimi czasy 
uczestniczy w szkoleniu z tworzenia i zarządzania stowarzyszeniami prowadzonym przez 
specjalistę od tych zagadnień i pytał go w tej kwestii. Jego odpowiedź była jednoznaczna, że 
nie ma możliwości aby prezes nie będący na etacie w stowarzyszeniu pobierał 
wynagrodzenie.  

Pani Wierzbicka zapytała dyrektora biura czym uzasadnia Pani prezes chęć pobierania 
wynagrodzenia. Dyrektor odpowiedział, że obowiązkami, które zamierza wykonywać. 
Zaznaczył jednak, że obowiązki te pokrywają się z obowiązkami, które posiadają w zakresach 
czynności pracownicy biura, stąd Urząd Marszałkowski wezwał stowarzyszenie do 
uzasadnienia racjonalności tego wydatku. 

Zgromadzeni ponownie odwołali się do zapisu w statucie stowarzyszenia i decyzji walnego 
zebrania i uznali, że należy wykreślić z opisu zadań na 2012 tą pozycję. Zgromadzeni podjęli 
decyzję aby przedyskutować wspólnie z Panią prezes kwestię wynagrodzenia oraz samego 
zapisu w planie pracy. 

Dyrektor biura zaproponował pod dyskusję aby na najbliższym walnym zebraniu dokonać 
zmian statutu tak, aby każdy z członków zarządu mógł pobierać diety za posiedzenie. Pani 
Sidor stwierdziła, że kwestia ta była już poruszana za poprzedniego Zarządu, co nie znaczy, 
aby nie można było do niej wrócić i przedyskutować na najbliższym walnym zebraniu. Ze 
stanowiskiem tym zgodzili się pozostali członkowie Zarządu. 

Kolejną pozycją z zestawienia były usługi sprzątające. Dyrektor biura poinformował 
zebranych, że od 2012 za niewielką opłatą do czynszu usługę tą będą wykonywać sprzątaczki 
urzędu gminy, a co za tym idzie zostanie rozwiązana umowa z firmą sprzątającą.  

Do pozostały pozostałych pozycji zestawienia z opisu zadań zarząd nie miał zastrzeżeń. 
Poproszono jedynie dyrektora biura o podanie więcej szczegółów na temat pozycji dotyczącej 
szkolenia wyjazdowego dotyczącego produktów regionalnych. 

W kolejnym punkcie dyrektor biura przedstawił sprawę konieczności zwołania walnego 
zebrania, która to konieczność wynikła z ostatniego posiedzenia Rady LGD, gdzie 
przedstawiciele samorządów zgłosili zamiar złożenia w ostatnim planowanym naborze 
w 2011 roku większej ilości wniosków niż to wynika z limitu na 2011 rok.  

Po krótkiej dyskusji Zarząd zgodnie stwierdził, że najbliższe walne należy zwołać w terminie, 
który nie zaburzy procedury naboru zaplanowanego w 2011 roku. Postanowiono o zwołaniu 
walnego zebrania na 11 października 2011 roku. 

Na koniec zebrania dyrektor biura poinformował zebranych o decyzji Pani Prezes 
Zdzienickiej negującej zasadność  jego wyjazdów służbowych, a co za tym idzie i delegacji 



służbowych.  Poinformował również, że w związku z zaistniałą sytuacją zamierza rozwiązać 
umowę o użyczeniu samochodu prywatnego do celów służbowych. Zebrani stwierdzili, że 
przy najbliższej nadarzającej się okazji należy zapytać Pani Prezes o powody takiej decyzji, a 
do tej chwili Zarząd zobowiązał dyrektora biura do nie podejmowania żadnych decyzji. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano 

 

 

 

Protokołował:                                                                                                    Przewodniczyli: 

Leszek Zieliński                                                                                           Wioletta Wierzbicka 

Dawid Tarnowski 

 


