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Protokół z Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Grupa ŁuŜycka” 

 

 Zebranie odbyło się w dniu 25 maja 2010r. w Sali USC w Lubsku. Uczestniczyło w 
nim 18 członków Stowarzyszenia.  

Według listy obecności (zał. nr 1) 

1. Henryk Dybka 
2. Krzysztof Czerniawski 
3. Jacek Jurkowski – Maślak 
4. Eugeniusz Olejniczak 
5. Zbigniew Wilkowiecki 
6. Bogdan Bakalarz 
7. Tadeusz Rybak 
8. Eugenia Zarzyńska 
9. Krzysztof Szpringiel 
10. Joanna Nesterowicz 
11. Anna Kasprzak 
12. Sławomir Muzyka 
13. Jadwiga Jankowicz 
14. Małgorzata Brzyśkiewicz 
15. BoŜena Jabłońska 
16. Janusz Beger 
17. Helena Miklaszewska 
18. Justyna Mazur – Franczak 

Aby obrady były skuteczne posiedzenie rozpoczęto w drugim terminie, o godzinie 11.00 
(godzinę później - zgodnie ze Statutem). 

Porządek obrad 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 

Działania – Grupa ŁuŜycka”  z dnia 07 grudnia 2009r. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Sprawozdanie o działaniach i zamierzeniach Zarządu. 
5. Sprawozdanie z wykonania budŜetu za 2009 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia 

„Lokalna Grupa Działania – Grupa ŁuŜycka” 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 

Działania – Grupa ŁuŜycka”. 
9. Wolne wnioski. 
10. Zakończenie obrad. 
 
Ad.1 Otwarcia obrad i powitania zebranych Członków dokonała Pani Helena 
Miklaszewska – Prezes Stowarzyszenia. 
 
Ad.2 Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania 
– Grupa ŁuŜycka”, które odbyło się dnia 7 grudnia 2009r. został odczytany i zatwierdzony 
18 głosami.  
 
Ad.3 Pani Prezes Helena Miklaszewska zgłosiła zmianę do porządku obrad. Poprosiła o 
wprowadzenie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia „Lokalna 
Grupa Działania – Grupa ŁuŜycka”. Wszystkim Członkom został rozdany projekt tej 
uchwały. Zmiana do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie. Porządek obrad 
przyjęto równieŜ jednogłośnie. 
 
Ad.4 Pani Miklaszewska poprosiła Dyrektora Biura – Panią Barbarę Laris o udzielenie 
sprawozdania o działaniach i zamierzeniach Zarządu. 
Odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia podczas których omawiano sprawy 
dotyczące bieŜącego funkcjonowanie biura, budŜetu Stowarzyszenia, wniosków o 
płatność, organizacji imprezy lokalnej, szkoleń, spotkania aktywizującego, projektów 
współpracy, konieczności zaciągnięcia poŜyczki w banku BGK. Odbyło się równieŜ 6 
spotkań roboczych nad zmianą LSR. Zostały ogłoszone 2 nabory wniosków na działania: 

1. Małe projekty 
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

W zakresie Małych projektów (styczeń - luty) : 

– Odbyły się 4 szkolenia (Brody, Lipinki ŁuŜyckie, Trzebiel, Lubsko) - grudzień 
– Środki w naborze – 50 000zł; 
– Wpłynęło 11 wniosków na  wnioskowaną łączną kwotę dofinansowania 113 

802,15zł; 
– Rekomendowanych do dofinansowania zostało 7 wniosków na wnioskowaną 

łączną kwotę dofinansowania 44 154,75zł; 
– Wpłynęło 1 odwołanie od decyzji Rady Stowarzyszenia; 
– Odbyły się dwa posiedzenia Rady Stowarzyszenia; 

 
Wnioski rekomendowane do dofinansowania: 

1. DoposaŜenie świetlicy wiejskiej w Mieszkowie – gm. Trzebiel – 4 750,83zł; 
2. Utworzenie placu zabaw i rekreacji w miejscowości Trzebiel – gm. Trzebiel – 

6 365,45; 
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3. Wymiana stolarki okienno-drzwiowej w pomieszczeniach szatnianych Klubu 
Sportowego „Tupliczanka” Tuplice – gm. Tuplice – 10 117zł; 

4. Gminny Festiwal DoŜynkowy 2010 – gm. Lipinki ŁuŜyckie – 10 000zł; 
5. Święto wsi „Kołowianki’’ – Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kole 

„Inicjatywa w Kole” – 4 514,47zł; 
6. Cykl szkoleń wędkarskich z elementami etyki i ekologii przeznaczonych dla 

dzieci i młodzieŜy w połączeniu z zajęciami praktycznymi nad wodą – 
Grzegorz Rutkowski – 4 807zł; 

7. Festiwal kultur dawnych w Wicinie – gm. Jasień -3 600zł. 
 
 
 
W zakresie Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw (marzec-kwiecień): 

– Szkolenie (Tuplice) – marzec; 
– 3 konsultacje (biuro LGD) – kwiecień; 
– Środki 81 304zł; 
– Wpłynął 1 wniosek (Zakup sprzętu budowlanego, – Grzegorz Rusin) na 

wnioskowaną kwotę dofinansowania 16 393,44zł; 
– Wniosek został rekomendowany do dofinansowania ; 
– Odbyło się jedno posiedzenie Rady Stowarzyszenia; 
– Niewykorzystane środki przechodzą na kolejne nabory. 

 

Następnie został omówiony budŜet na lata 2009 – 2010. BudŜet zaplanowany na 
2009r. – 56 500zł (koszty bieŜące – 45 001 zł, nabywanie umiejętności i aktywizacja – 
7 499zł). BudŜet zrealizowany w 2009r. – 56 502,33zł (koszty bieŜące 45 002,20zł, 
nabywanie umiejętności i aktywizacja 7 500,13zł). Wniosek o płatność za rok 2009 
wraz ze sprawozdaniem z realizacji operacji funkcjonowanie LGD został dostarczony 
do Urzędu Marszałkowskiego 22 grudnia 2009r. Pierwsze poprawki (44) 
otrzymaliśmy w marcu 2010r. Poprawiony wniosek o płatność został dostarczony do 
Urzędu Marszałkowskiego 15 kwietnia 2010r. Planowany zwrot poniesionych 
kosztów to kwota 45 202,33zł (56 502,33zł – 11 300zł – wyprzedzające finansowanie 
na rok 2009). Realnie zwrot nastąpi na przełomie czerwca i lipca 2010r. BudŜet 
zaplanowany na 2010r. – 210 675zł (koszty bieŜące – 174 980zł, nabywanie 
umiejętności i aktywizacja – 35 695zł). W  I etapie zaplanowano – 52 419,50 (koszty 
bieŜące – 46 619,50zł, nabywanie umiejętności i aktywizacja – 5 800zł), a 
zrealizowano – 50 244,31 (koszty bieŜące – 45 248,512, nabywanie umiejętności i 
aktywizacja – 4 995,80zł). W dniu 18 marca 2010r. podpisano aneks do umowy 
zmniejszający kwotę I etapu. Wniosek o płatność za I etap oraz sprawozdanie z 
realizacji operacji funkcjonowanie LGD został dostarczony do Urzędu 
Marszałkowskiego w dniu 31 marca br. 
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W dniu 18 marca 2010r. została podpisana umowa o poŜyczkę w Banku 
Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze. Kwota poŜyczki 79 902,80zł 
przy oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej – 0,20%. 

Pani Laris przeszła do przedstawienia zmian w LSR, które wyniknęły w związku: 

• z przystąpieniem do LGD gminy Gubin; 
• koniecznością ujednolicenia dokumentów; 
• zmianą w harmonogramie planowanych naborów wniosków; 
• zmianą w budŜecie LGD w całym okresie programowania; 
• zmianą procedur naboru, oceny oraz wyboru wniosków; 
• zmianą celów szczegółowych LSR; 

Wszystkie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju wynikają z wezwań Urzędu 
Marszałkowskiego. 

Następnie omówiono planowane nabory na rok 2010. W czerwcu zostanie ogłoszony 
nabór w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Zaplanowane środki w tym naborze 
to 600 000zł,a całkowita planowana kwota dofinansowania w całym okresie 
programowania ok. 3 500 000zł. III kwartale 2010r. zostaną ogłoszone nabory w 
zakresie RóŜnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz Małych projektów. 
Natomiast w kwartale IV na Małe projekty. 

Pani Dyrektor przedstawiła na koniec planowane działania. 29 maja br. w Parku 
MuŜakowskim odbędzie się Święto produktu regionalnego organizowane przez LGD. 
Na dzień 8 czerwca zaplanowane jest szkolenie z zakresu działania Odnowa i rozwój 
wsi. W drugiej połowie czerwca planowane jest spotkanie w ramach aktywizowania 
społeczności lokalnej. W połowie czerwca będą równieŜ wyniki konkursu 
ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu 
Inicjatyw Obywatelskich, gdzie został złoŜony wniosek AKTYWNA WIEŚ. 
Wzmocnienie potencjału lubuskich LGD i organizacji pozarządowych,  
działających na terenach wiejskich, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną. 

Ad.5 Dyrektor biura równieŜ udzieliła sprawozdania finansowego (zał. nr 2). Następnie 
członkowie podjęli uchwalę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budŜetu 
za rok 2009. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
Ad.6 Po wysłuchaniu sprawozdania o działaniach i zamierzeniach Zarządu oraz z 
wykonania budŜetu przystąpiono do podjęcia uchwały w spawie udzielenia absolutorium 
Zarządowi Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa ŁuŜycka”. Za przyjęciem 
głosowało 10 członków, 8 wstrzymało się. 
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Ad.7 Przystąpiono do głosowania uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Lokalnej 
Strategii Rozwoju. Konieczność wprowadzenia zmian omówiła Pani Laris podczas 
sprawozdania o działaniach i zamierzeniach Zarządu. Uchwała w sprawie wprowadzenia 
zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju została przyjęta jednogłośnie (18 członków za). 
 
Ad.8 Pani Prezes odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia 
„Lokalna Grupa Działania – Grupa ŁuŜycka”. Wyjaśniła, Ŝe zmiana w § 22 ust. 12   
dotyczy błędu logicznego. W Statucie błędnie zostało wpisane, Ŝe odwołania wnosi się do 
Walnego Zebrania Członków, a co jest w gestii Rady Stowarzyszenia. W pozostałych 
ustępach zmiany wynikają z konieczności dostosowania zapisów do wymogów Urzędu 
Marszałkowskiego. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 
Ad.9 Wolnych wniosków nie było. 
 
Ad.10 Pani Helena Miklaszewska – Prezes Stowarzyszenia zamknęła obrady i 
podziękowała wszystkim za przybycie. 
 
 
 

 

Protokół pisała: 

Magdalena Poźniak 

 


