
Chełmek, dnia 20.11.2014 r.

Protokół
z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły”
w dniu 20 listopada 2014 r.

Porządek obrad
I termin - godz. 15:30
II termin - godz. 16:00
Zakończenie obrad - godz. 17:20

W obradach udział  wzięli  członkowie Stowarzyszenia  Lokalna Grupa Działania  "Dolina  Soły", 
według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 
Obrady otworzyła o godzinie 15:30 Pani Agnieszka Molenda Prezes LGD „Dolina Soły”, jednak
z  uwagi  na  brak  wymaganej  ilości  członków  do  głosowania  Pani  Prezes  zgodnie  ze  statutem 
Stowarzyszenia  zwołała  drugi  termin  zebrania  na  godz.  16:00.  Wtedy  też  rozpoczęto  obrady 
Walnego Zebrania Członków.
Na wstępie Pani Prezes zaproponowała wprowadzenie zmian w programie posiedzenia, w związku 
z  koniecznością  wprowadzenia  uproszczonej  metody  sprawozdawczości.  Zmiany  w  programie 
przyjęto jednogłośnie.

Następnie poprosiła zebranych o zgłoszenie kandydatury na Przewodniczącego Zebrania.

Na przewodniczącego zebrania zgłoszono następujące kandydatury:
1. Marek Idzik

W głosowaniu jawnym na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

W tym miejscu Pan Marek Idzik objął przewodnictwo obrad. 
Przewodniczący  przeczytał  program  zebrania  (załącznik  nr  2  do  protokołu) i  poddał  go  pod 
głosowanie. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, Komisji skrutacyjnej.

2. Przedstawienie i poddanie pod głosowanie Programu Zebrania.
3. Przedstawienie stanu wdrażania LSR, w tym poziomu osiągniętych wskaźników oraz 

poziomu wydatkowania budżetu LSR. 
4. Aktualizacja rozdziału 10. Lokalnej Strategii Rozwoju: "Określenie budżetu LSR dla 

każdego roku jej realizacji”.
5. Wprowadzenie uproszczonej metody sprawozdawczości wynikającej z przepisów Ustawy 

o rachunkowości.
6. Przedstawienie postępu w realizacji projektu współpracy „Aktywne Strefy”.
7. Przedstawienie opinii Samorządu Województwa na temat zasadności wynagrodzenia dla 

Zarządu Stowarzyszenia - dyskusja, podjęcie uchwały. („(...)prosze podać uzasadnienie  
ponoszenia kosztów dla (…) Członków Zarządu, a nie wysokości wynagrodzenia jakie  
otrzymują członkowie zarzadu. Zdaniem SW pozycja jest nieracjonalna zwłaszcza w  
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kontekście zmniejszenia środków na wdrażanie  LSR, o jakie LGD zawnioskowała. W 
związku z powyższym należy przeanalizować zasadność i racjonalność ponoszonych kosztów 
i dokonać odpowiednich zmian dostosowując pozycje do realnych potrzeb”)

8. Przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności LGD "Dolina Soły".
9. Wolne wnioski, zakończenie Zebrania. 

Zaproponowany porządek obrad został przyjęty 15 głosami „za”.

Następnie Przewodniczący Zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur na sekretarza zebrania.
Na sekretarza zebrania zgłoszono następujące kandydatury:

1. Aneta Merta

W głosowaniu jawnym na sekretarza zebrania jednogłośnie wybrano powyższą osobę.

Kolejnym punktem obrad był wybór komisji skrutacyjnej.
Do komisji skrutacyjnej podano następujące kandydatury:

1. Ewa Wędzina
2. Krzysztof Walus
3. Krzysztof Bielenin

Kandydaci wyrazili zgodę i zostali przyjęci jednogłośnie przez zebrane osoby. 

Przystąpiono  do  realizacji  kolejnego  punktu  programu.  Przewodniczący  Zebrania  p.  M.  Idzik 
poprosił p. M. Jasek-Woś, kierownik biura LGD, o przedstawienie stanu wdrażania LSR, w tym 
poziomu osiągniętych wskaźników oraz poziomu wydatkowania budżetu LSR. (załącznik nr 3).

Następnie  Przewodniczący  WZC  poprosił  p.  M.  Jasek-Woś,  kierownik  biura  LGD,
o przedstawienie propozycji zmian  Rozdziału 10 LSR - "Określenie budżetu LSR dla każdego roku 
jej realizacji”. Członkowie LGD nie zgłosili uwag do proponowanych zmian, w związku z czym 
poddano  pod  głosowanie  „  Uchwałę  w  sprawie  aktualizacji  Rozdziału  10.  Lokalnej  Strategii   
Rozwoju” - Uchwała nr 26/2014 (załącznik nr 4).

Wyniki głosowania: 15 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.                       

Następnie Przewodniczący p. Marek Idzik przeszedł do kolejnego punktu programu jakim było 
wprowadzenie  uproszczonej  metody  sprawozdawczości  wynikającej  z  przepisów  Ustawy
o rachunkowości. Członkowie LGD nie zgłosili uwag do proponowanych zmian, w związku z czym 
poddano pod głosowanie "Uchwałę w sprawie wyboru uproszczonej metody sprawozdawczości" -  
Uchwała nr 27/2014 (załącznik nr 5).

Wyniki głosowania: 15 głosów za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw.      

Ksiądz Stanisław Cader dołączył do Walnego Zebrania Członków. Liczba obecnych - 16 osób.

Po  zakończeniu  głosowania  Przewodniczący  Zebrania  poprosił  p.  Magdalenę  Jasek-Woś, 
kierownika biura LGD o przedstawienie postępów w realizacji  projektu współpracy "AS". Pani 
Magda poinformowała zebranych jakie działania w ramach projektu zostały już zrealizowane (trasy 
wycieczkowe,  rajd  rowerowy)  a  także  poinformowała  o  rozpoczętych  pracach  montażowych 
siłowni zewnętrznych. 
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Następnie  Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu programu - przedstawienia 
opinii Samorządu Województwa na temat zasadności wynagrodzenia dla Zarządu Stowarzyszenia. 
Wywiązała  się  dyskusja  ze  strony  członków  Stowarzyszenia,  w  której  m.in.  p.  Danuta  Bułka 
stwierdziła,  iż  kwestia  zmniejszenia  lub  nawet  usunięcia  wynagrodzenia  dla  członków zarządu 
spowodowanego obniżeniem kwoty budżetu jest bezzasadne. Zmniejszenie kwoty budżetu LGD nie 
przekłada się na ograniczenie zakresu czynności zarządu, ani też na zmniejszenie podejmowanych 
przez  zarząd  zobowiązań,  głównie  finansowych.  W  związku  z  powyższym  członkowie 
Stowarzyszenia pozostali na wcześniej przyjętym stanowisku o pozostawieniu wynagrodzenia dla 
członków Zarządu na dotychczasowym poziomie.

Następnie  Przewodniczący Zebrania poprosił p. Magdalenę Jasek-Woś, kierownika biura LGD o 
przedstawienie informacji na temat bieżącej działalności LGD. Pani Magda przedstawiła zebranym 
treść pisma otrzymanego od Marszałka Województwa Małopolskiego będącego odpowiedzią na 
skargę jednego z naszych beneficjentów - Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku. Zebrani podjęli 
dyskusję na temat bezpodstawnego obarczania LGD wydłużającym się procesem oceny wniosków 
prowadzonym  przez  pracowników  Urzędu  Marszałkowskiego.  Następnie  pani  kierownik 
poinformowała,  iż  LGD  otrzymała  od  Urzędu  Marszałkowskiego  pismo  z  prośba  o  pomoc  w 
przygotowywaniu i  kompletowaniu wniosków o płatność naszych beneficjentów, co miałoby na 
celu usprawnienie procesu przyjmowania wniosków o płatność przez UM.
Pani Magdalena Jasek-Woś przekazała również informację o projekcie realizowanym przez grupę 
nieformalną  z  Nowej  Wsi  w ramach programu FIO lokalnie,  realizowanego przy współudziale 
LGD.

Po  zakończeniu  dyskusji  Przewodniczący  Zebrania  przeszedł  do  ostatniego  punktu  programu, 
mianowicie poprosił o zgłaszanie wolnych wniosków. 

Przewodniczący Zebrania podziękował zebranym za przybycie i zamknął Walne Zebranie.
Protokół  komisji  skrutacyjnej,  potwierdzający wyniki  głosowań podejmowanych  podczas  WZC
w dn. 20.11.2014, stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

      Przewodniczący Zebrania Sekretarz Zebrania

          Marek Idzik      Aneta Merta

…...................................................... ………..…....................................

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Program zebrania.
3. Prezentacja "Wdrożenie środków PROW 2007-2013 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
4. Uchwała nr 26/2014.
5. Uchwała nr 27/2014.
6. Protokół komisji skrutacyjnej.
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