
1 
 

PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM 

W DNIU 14 MARCA 2014 ROKU 

 

Walne Zebranie Członków LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” odbyło się w dniu 
14.03.2014 roku w siedzibie LGD w Lubartowie przy ulicy Lubelskiej 18A.  

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 12.00. Zebranie otworzyła Pani Prezes Wioletta 
Wierzbicka. Przywitała zebranych i poprosiła o wybór przewodniczącego zebrania. Z sali 
zgłoszona została kandydatura Krzysztofa Kopyścia. Kandydatura została przyjęta przez 
zebranych.  

Przewodniczący zebrania, poprosił o przeliczenie zebranych na sali. Po przeliczeniu 
zebranych i podpisów złożonych na liście obecności stwierdzono, że na sali jest obecnych     
16 osób z 57 członków stowarzyszenia. Przewodniczący stwierdził brak qworum i zarządził 
przerwę do godziny 13.00. 

Po przerwie przewodniczący zebrania zarządził ponowne przeliczenie obecnych na sali. 
Ponownie stwierdzono brak qworum. Zgodnie jednak ze Statutem Stowarzyszenia § 22 pkt.2 
mimo braku wymaganej liczby członków, uchwały podejmowane na zebraniu w drugim 
terminie, maja moc prawną. 

Przewodniczący zebrania odczytał porządek obrad i zwrócił się z pytaniem czy ktoś wnosi 
uwagi do proponowanego porządku obrad. Dyrektor biura LGD poprosił o dodanie do 
porządku po pkt.16 punktu 17 w brzmieniu: „Głosowanie nad uchwałą nr 6/2014 w sprawie 
zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na wydatki objęte umową przyznania pomocy w 
ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego PROW na lata 2007-2013”. 

Po dodaniu w/w punktu przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad przyjęciem 
porządku obrad. Porządek obrad został w głosowaniu przyjęty jednogłośnie. 

Kolejnym punktem obrad walnego zebrania było przedstawienie sprawozdania 
merytorycznego z działalności stowarzyszenia. Sprawozdanie to przedstawiła Pani Prezes 
Zarządu LGD Wioletta Wierzbicka.  Po przedstawieniu sprawozdania, przewodniczący 
zebrania zaprosił zebranych do dyskusji. Do sprawozdania odniosła się Pani Krystyna 
Targońska.  Zauważyła ona, że w działalności stowarzyszenia jest brak projektów innych niż 
te realizowane z PROW. Wskazała na Fundusze Norweskiego Mechanizmu Finansowego,    
PO KL z których Stowarzyszenie mogłoby pozyskiwać dodatkowe środki. Wskazała również 
na możliwości (a w przyszłym okresie programowania wręcz konieczność) wchodzenia przez 
LGD w partnerstwa z innymi podmiotami. Pani Targońska zgłosiła również propozycję aby na 
przyszłość w sprawozdaniu merytorycznym zostało wyjaśnione z czego wynika strata w 
bilansie stowarzyszenia i aby zawrzeć wyjaśnienie, że zostanie ona pokryta z refundacji. 
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Do uwag odniósł się dyrektor biura Leszek Zieliński, który poinformował zebranych, że 
pozyskiwanie dodatkowych środków zewnętrznych i realizacja projektów z innych funduszy 
jest utrudniona ze względu na szczupłą obsadę kadrową biura. Wskazał również na celowość 
realizacji pewnych działań, które realizują już inne podmioty i realizacja ich przez LGD 
stanowiłaby powielenie ich działań. Odniósł się również do tematu partnerstw, informując 
zebranych, że LGD w takich partnerstwach już działa jak choćby partnerstwo 9 LGD na rzecz 
realizacji projektu Greenways środkowo-wschodniej lubelszczyzny, partnerstwo na rzecz 
ekonomii społecznej. Planowane jest również w tym roku zawiązanie z LGD Zielony Pierścień 
partnerstwa na rzecz Rozwoju turystyki w postaci klastra turystycznego. 

Dyrektor biura zaznaczył również, że LGD była i jest otwarta na wszelkie inicjatywy i formy 
współpracy i realizację wspólnych projektów. Zaważył również, że działania LGD są 
odpowiedzią na zidentyfikowane i wyartykułowane potrzeby lokalnego środowiska. Zaprosił 
również zebranych i środowiska, które reprezentują aby, jeśli uważają, że są działania, które 
należałoby realizować aby je definiować i zgłaszać do wspólnej realizacji z LGD. 

Następnie głos zabrała Pani Małgorzata Zdziennicka, która stwierdziła, że z jej rozeznania 
wynika, że nasze LGD jakie jedno z niewielu korzysta z kredytu bankowego na działalność 
bieżącą. Przedstawiła również zestawienie LGD z komentarzem o niskiej pozycji naszego LGD 
w tym rankingu. 

Odnosząc się do powyższych uwag dyrektor biura zauważył, ze lista którą przedstawiła 
zebranym Pani Zdziennicka nie jest żadnym rankingiem LGD, bo taki po prostu nie jest 
prowadzony. Lista ta jest listą punktacyjną LGD ubiegających się o przyznanie dodatkowych 
środków na realizację LSR. Odnosząc się do tematu korzystania przez LGD z kredytu 
bankowego, dyrektor biura stwierdził, że według jego rozeznania większość LGD funkcjonuje 
w tej formie finansowej, jeśli nie korzysta z kredytu bankowego to jest kredytowana przez 
gminy wchodzące w skład danego LGD co de facto na jedno wychodzi. Zaznaczył, że przy 
formie refundacji kosztów nie ma innej możliwości realizacji LSR.  

W kolejności głos zabrał Pan Sławomir Cieszko, który odnosząc się do uwag Pani Targońskiej    
i Pani Zdziennickiej, zauważył że w chwili obecnej, kiedy kończymy okres programowania, 
należy się skupić nad pełnym rozliczeniem tego co udało nam się pozyskać w ramach LSR tak 
aby nie narazić się na zwrot niewykorzystanych środków, który może mieć również wpływ na 
ocenę naszej strategii w przyszłej perspektywie finansowej. Zauważył również, że wszystkie 
zgłoszone w trakcie posiedzenia uwagi należy wykorzystać w konsultacjach w trakcie budowy 
nowej strategii rozwoju. Stwierdził również, że na chwilę obecną dysponujemy zbyt małą 
ilością informacji w kwestii realizacji PROW 2014-2020 i stąd proponuje aby wszelkie 
dyskusje i propozycje zmian odłożyć do czasu uzyskania bardziej precyzyjnych i 
szczegółowych informacji w tej materii. 

Następnie głos zabrał Pan Damian Lewtak przewodniczący komisji rewizyjnej, który 
przedstawił sprawozdanie komisji za rok 2013. Po przedstawieniu sprawozdania, 
przewodniczący zebrania zaprosił zebranych do dyskusji. Z powodu braku uwag do 
sprawozdania, przewodniczący zebrania poprosił o przedstawienie sprawozdania rady LGD 
za rok 2013. Sprawozdanie przedstawił członek rady Pan Andrzej Bojan.  
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Po przedstawieniu sprawozdania rady, przewodniczący zebrania poprosił zebranych o uwagi 
do sprawozdania.  

W związku z brakiem uwag do sprawozdania, przewodniczący zebrania poprosił księgową 
stowarzyszenia Panią Annę Jankowską o przedstawienie sprawozdania finansowego 
stowarzyszenia za rok 2013. Po przedstawieniu sprawozdania, przewodniczący Kopyść 
poprosił zebranych o odniesienie się do przedstawionego sprawozdania. Głos zabrała Pani 
Krystyna Targońska z zapytaniem z jakich środków LGD zamierza pokryć wynikłą stratę na 
koniec roku i kiedy stowarzyszenie będzie funkcjonować bez straty. Na pytanie 
odpowiedziała księgowa stowarzyszenia, informując, że strata zostanie pokryta z dotacji po 
rozliczeniu II etapu 2013 roku w roku 2014. Poinformowała również zebranych, że przy takiej 
formie finansowania LGD (refundacja) dopiero po rozliczeniu ostatniego wniosku o płatność 
w drugim półroczu 2015 roku stowarzyszenie w bilansie za rok 2015 nie zanotuje straty. 

W związku z brakiem innych uwag do sprawozdania finansowego, przewodniczący zebrania 
poprosił dyrektora biura o przedstawienie planu pracy stowarzyszenia na rok 2014. 

Po przedstawieniu planu pracy na rok 2014 uwagi do niego zgłosiła Pani Krystyna Targońska. 
Stwierdziła brak w planie pracy inicjowanie innych działań nie związanych ze standartowymi 
działaniami w ramach PROW.  Do planu pracy postanowiono wpisać działania związane z 
realizacją zadań związanych z uczestnictwem w partnerstwie ekonomii społecznej. Wpisano 
również działania dotyczące tworzenia klastra turystycznego. 

W następnym punkcie porządku obrad księgowa stowarzyszenia przedstawiła zebranym plan 
finansowy stowarzyszenia na rok 2014. W związku z brakiem uwag do planu finansowego na 
2014 rok, przewodniczący zebrania, poprosił dyrektora biura o przedstawienie raportu z 
dotychczasowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Przedstawiając raport, dyrektor biura 
zwrócił uwagę na zagrożenia w realizacji LSR wynikające z niskiego poziomu rozliczenia 
podpisanych przez beneficjentów umów. Zwrócił się do obecnych o wykazanie mobilizacji 
wszystkich, którzy mają wpływ na realizację złożonych wniosków o przyspieszenie realizacji 
projektów i składanie wniosków o płatność mając na uwadze, że ostateczny termin złożenia 
tychże mija 31 grudnia 2014 roku. Dyrektor biura zaznaczył również, że wydatkowanie 
budżetu nie pozostanie bez wpływu na budżet przyszłego LSR, gdzie pod uwagę będzie brane 
wykorzystanie otrzymanych środków. 

Następnie przewodniczący zebrania poprosił dyrektora biura o przedstawienie kolejnego 
punktu porządku obrad. Dyrektor biura przedstawił planowane działania w ramach projektu 
współpracy „Promocja aktywnego wypoczynku”. W ramach tego projektu zostanie 
oznakowane ponad 200 km trasy rowerowej po terenie LGD i około 70 km tras nordic 
walking. W ramach projektu planowana jest jedna pentla nordic walking około 10 km w 
każdej z gmin partnerskich. Planowany termin realizacji projektu to maj – czerwiec 2014 
roku. W ramach projektu powstanie również wspólna strona internetowa dzięki której 
partnerzy będą promować oznakowane trasy i przedsięwzięcia związane z aktywnym 
wypoczynkiem. Na terenie naszego LGD planowane jest również zorganizowanie dwóch 
imprez promocyjnych: rajd rowerowy i imprezy nordic walking.  
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Pani Krystyna Targońska zaproponowała aby w ramach promocji tras nordic walking 
zorganizować szkolenie dla osób chcących się zapoznać z techniką uprawiania tego sportu. 

W kolejnym punkcie zebrania dyrektor biura przedstawił planowane działania w ramach 
Greenways Środkowo-Wschodniej Lubelszczyzny. Poinformował zebranych, ze w ramach 
partnerstwa 9 LGD w tym roku planowane jest złożenie wniosku o środki pomocowe celem 
utworzenia szlaku i budowy infrastruktury turystycznej na utworzonym szlaku. Zwrócił się z 
prośbą do zebranych o zgłaszanie pomysłów na realizację zadań (przedłożenie fiszek 
projektowych) w ramach Greenwaysa.  

Dyrektor biura zapoznał również zebranych z programem II Targów Turystyki Wiejskiej            
i Kulturowej „Lubelskie Lato 2014”, które odbędą się tym roku w Krasnymstawie. Zachęcał 
zebranych do wzięcia udziału w przedsięwzięciu. 

Po zakończeniu prezentacji wszystkich punktów porządku obrad walnego zebrania, 
przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad podjęciem uchwał. 

Przedstawił projekt uchwały nr 1/2014  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
merytorycznego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem za rok 2013.  Po 
przedstawieniu projektu przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad przyjęciem 
uchwały. W głosowaniu wzięło udział 14 osób. Wszyscy głosowali za przyjęciem uchwały w 
przedstawionej formie. 

Następnie przewodniczący zebrania przedstawił projekt uchwały nr 2/2014 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i leśnym 
szlakiem” za rok 2013. Po zapoznaniu zebranych z projektem uchwały, podjęto głosowanie. 
W głosowaniu wzięło udział 14 osób wszyscy byli za przyjęciem uchwały w proponowanej 
wersji. 

W kolejnym punkcie zebrania przewodniczący przedstawił zebranym projekt uchwały nr 
3/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza     
i leśnym szlakiem”. W wyniku głosowania, w którym wzięło udział 14 osób, wszyscy 
opowiedzieli się za przyjęciem uchwały w proponowanej formie. 

W kolejnym etapie obrad przewodniczący zebrania zapoznał zebranych z projektem uchwały 
nr 4/2014 w sprawie przyjęcia planu pracy Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i leśnym 
szlakiem” na rok 2014. W wyniku głosowania w którym udział wzięło 14 osób, uchwała 
została przyjęta jednogłośnie w proponowanej formie. 

Przewodniczący zebrania zapoznał następnie zebranych z projektem uchwały nr 5/2014 w 
sprawie przyjęcia planu finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i leśnym 
szlakiem” na rok 2014. W wyniku głosowania w którym udział wzięło 14 osób, uchwała 
została przyjęta jednogłośnie w proponowanej formie. 

Kolejnym punktem zebrania było zapoznanie zebranych przez przewodniczącego z projektem 
uchwały nr 6/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na wydatki objęte 
umową przyznania pomocy w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego 
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PROW na lata 2007 – 2013. W wyniku głosowania w którym udział wzięło 14 osób, uchwała 
została przyjęta jednogłośnie w proponowanej formie. 

Po zakończeniu głosowań nad uchwałami, przewodniczący zebrania zwrócił się do zebranych 
z zapytaniem czy są jeszcze jakieś sprawy, które chcieliby poruszyć na obecnym posiedzeniu 
walnego zebrania członków stowarzyszenia LGD. 

Wobec braku wniosków i pytań, przewodniczący zebrania ogłosił zamknięcie posiedzenia. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

  Protokołował:                                                                                               Przewodniczył: 

Leszek Zieliński                                                                                              Krzysztof Kopyść 

  


