
Protokół 2/W/2020 

z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania 

Czosnówka, dn. 28 września 2020 r. godz. 13.15 

Sala Konferencyjna Dworku Jolanta w Czosnówce, 21-500 Biała Podlaska 

 

Lisa obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie 

2. Stwierdzenie kworum 

3. Przyjęcie porządku obrad 

4. Wybór przewodniczącego obrad 

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania 

6. Złożenie sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej 

7. Podjęcie uchwały w sprawie: 

a. Zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi 

- Projekt Uchwały Nr 2/W/2020, 

b. zatwierdzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność  

- Projekt Uchwały Nr 3/W/2020,  

c. zatwierdzenia zmian w Statucie Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania  

- Projekt Uchwały Nr 4/W/2020. 

8. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia 

9. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 1 Walne Zebranie Członków BLGD zwołane zostało przez Zarząd. Zebranych uczestników przywitał 

Prezes Zarządu Mariusz Kostka.  

Ad. 2 Z powodu braku kworum posiedzenie odbyło się w drugim terminie o godzinie 13.15. Obecność  

w spotkaniu potwierdziło podpisem na liście obecności 35 osób. Prezes stwierdził kworum niezbędne do 

podjęcia Uchwał przedstawionych w porządku obrad.  

Ad. 3 Porządek obrad został dostarczony wszystkim członkom Stowarzyszenia w statutowym terminie. 

Prezes Mariusz Kostka zapytał czy są uwagi do proponowanego porządku obrad. Uwag nie zgłoszono. 

Podjęto głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Prezes 

zamknął powyższy punkt przechodząc do kolejnego pkt. z porządku obrad. 

Ad. 4 Prezes otworzył pkt. 4 dotyczący wyboru przewodniczącego obrad. Poprosił o zgłaszanie 

kandydatur. Pan Adam Olesiejuk zgłosił kandydaturę Pana Mariusza Kostki. Podjęto głosowanie nad 

zgłoszoną kandydaturą. Kandydatura została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Pan Mariusz 



Kostka podziękował za powierzoną mu funkcję Przewodniczącego i zamykając pkt. 4 przeszedł do 

kolejnego punktu z porządku obrad. 

Ad. 5 Przewodniczący otworzył punkt z porządku obrad dotyczący głosowania nad przyjęciem protokołu 

z poprzedniego posiedzenia. Protokół z poprzedniego Walnego Zebrania Członków BLGD został 

dostarczony wszystkim Członkom pocztą tradycyjną wraz z pozostałymi dokumentami. Przewodniczący 

poprosił o zgłaszanie uwag do protokołu. Członkowie zebrani na Walnym posiedzeniu nie zgłosili uwag 

do protokołu. Podjęto głosowanie nad przyjęciem protokołu - dokument został przyjęty jednogłośnie. 

Przewodniczący zamknął pkt. 5 i przeszedł do pkt 6 porządku obrad. 

Ad.6 Kolejnym punktem w porządku obrad było złożenie sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej.  

Z uwagi na to, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie uczestniczył w obradach Walnego Zebrania 

Członków, Mariusz Kostka odczytał protokół KR. Przewodniczący obrad poinformował, że Komisja 

Rewizyjna spotkała się w dniu 23 września o godzinie 17.00 w Biurze BLGD przy ul. Sapieżyńskiej 2/15. 

Następnie poinformował zebranych o zakresie kontroli oraz braku zastrzeżeń co do działalności 

Bialskopodlaskiej LGD. Została odczytana także Uchwała wnioskująca o udzielenie absolutorium         

z wykonywanej działalności przez Bialskopodlaską Lokalną Grupę Działania. Po złożeniu sprawozdania  

z kontroli Komisji Rewizyjnej Przewodniczący obrad zamknął pkt. 6 i przeszedł do kolejnego punktu    

w porządku obrad.  

Ad. 7 Przewodniczący obrad otworzył pkt.7 porządku obrad – podejmowanie uchwał.  

Przed rozpoczęciem głosowania nad przyjęciem uchwały Przewodniczący obrad przedstawił pracę 

Zarządu w 2019r. Poinformował że, Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w 2019r. organizowała 

nabory wniosków na działania zapisane w LSR oraz przeprowadziła szereg działań komunikacyjnych dla 

mieszkańców powiatu bialskiego. Aby przygotować wnioskodawców do poprawnego wypełnienia 

dokumentów aplikacyjnych przed każdym z naborów organizowane były szkolenia. Wnioskodawcy 

korzystali również z indywidualnego doradztwa w Biurze Bialskopodlaskiej LGD. 

Zarząd BLGD podczas posiedzeń na bieżąco analizował sytuacje dotyczącą wdrażania LSR. W przypadku 

niewykorzystania środków bądź braku zainteresowania niektórymi działaniami członkowie Zarządu 

podczas posiedzeń decydowali o przeprowadzeniu konsultacji społecznych i w zależności od ich wyników 

przesuwali niewykorzystane środki na działania, które w konsultacjach społecznych wskazywali 

mieszkańcy. Zarząd BLGD kierując pracami Stowarzyszenia w celu osiągnięcia celów statutowych,  

w roku 2019 zbierał się 6 razy. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania organizowała także wyjazdy 

studyjne dla społeczności lokalnej. Poprzez spotkania z innymi Lokalnymi Grupami Działania 

Bialskopodlaska LGD dała możliwość potencjalnym beneficjentom dostrzeżenia możliwości jakie daje 

współpraca pomiędzy Lokalną Grupą Działania a lokalnymi przedsiębiorcami. Osoby uczestniczące  

w wyjeździe zobaczyły jakie działania należy podejmować aby rozwijał się region i jednocześnie ich 



własne działalności. Dzięki wyjazdowi studyjnemu zwiększyła się również rozpoznawalność BLGD oraz 

zainteresowanie działaniami, które podejmuje.  

Po odczytaniu treści uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019r. oraz 

udzielenia Zarządowi BLGD absolutorium, Mariusz Kostka poprosił o zgłaszanie uwag do niniejszego 

projektu uchwały. Obecni na Sali członkowie Stowarzyszenia nie mieli żadnych pytań, bądź uwag do 

przedstawionego sprawozdania z pracy Zarządu. Dlatego też Przewodniczący zaproponował rozpoczęcie 

głosowania nad uchwałą absolutoryjną. Podjęto głosowanie nad uchwałą. Uchwała nr 2/W/2020        

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi oraz zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019r. 

została podjęta jednogłośnie. Pan Mariusz Kostka w imieniu całego Zarządu podziękował za kolejny rok 

zaufania. Przewodniczący obrad zamknął ppkt. 7a i przeszedł do kolejnego punktu porządku obrad.  

Następnym punktem tj. 7b w porządku obrad było zatwierdzenie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego 

kierowanego przez społeczność. Przed podjęciem kolejnej uchwały przewodniczący obrad wyjaśnił czego 

dotyczą zmiany w dokumencie: 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w związku z możliwością wykorzystania środków 

wynikających z różnicy kursowej pochodzącej z przeliczenia dostępnych środków po kursie bieżącym   

(z waluty PLN na EUR) ogłosiła konsultacje społeczne. Suma środków ze wszystkich przedsięwzięć dla 

poddziałania 19.2 wyniesie około 200 000 Euro. Poproszono społeczność aby wypowiedziała się, na które 

z poniższych działań przeznaczyć wyżej wspomniane środki: 

Cel ogólny II: Zachowanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru objętego LSR – 

na rzecz przedsięwzięcia: Działania promujące obszar LSR – Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie 

kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR (docelowy wskaźnik – 5) 

Cel ogólny IV: Poprawa stanu przestrzeni publicznej obszaru objętego LSR ,na rzecz przedsięwzięcia: 

Wybudowanie/przebudowanie/zagospodarowanie/wyposażenie obiektów lub miejsc ogólnodostępnej, 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze objętym LSR – Liczba 

nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (docelowy wskaźnik – 10) 

Konsultacje społeczne nie dały jednoznacznej odpowiedzi. Zdania co do przeznaczenia środków były 

podzielone z minimalną przewagą publikacji. Dlatego tez podczas posiedzenia Pan Mariusz Kostka 

zaproponował aby przeznaczyć pełną kwotę na wykonanie publikacji gdyż w ostatnim naborze działanie 

to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Do Biura BLGD wpłynęło 19 wniosków na publikacje      

z czego BLGD mogła sfinansować jedynie 8 operacji. Przewodniczący obrad poprosił zebranych          

o zabranie stanowiska w powyższej sprawie. Jako pierwszy głos zabrał Pan Adam Olesiejuk zastępca 

wójta gminy Biała Podlaska. Zaproponował aby całą kwotę pochodzącą z przewalutowania przeznaczyć 

na publikacje. W związku z sytuacją związaną z Covid – 19 w większości gmin środki przeznaczone na 

promocję zostały przekazane na walkę z epidemią. Natomiast o działaniach z zakresu infrastruktury       

w gminach społeczność decyduje sama, korzystając z innych środków np. z funduszu sołeckiego. Dlatego 



też zasadne jest przeznaczenie środków pochodzących z budżetu BLGD na promocję, w tym przypadku 

na publikacje.  

Następnie głos zabrał Pan Jerzy Czyżewski wójt gminy Łomazy. Zauważył że, skoro kwota na jedno 

przedsięwzięcie sfinansowane z BLGD nie przekroczy 60 tys. złotych lepiej przekazać całość środków na 

publikacje. Obecnie część gmin powiatu bialskiego realizuje działania z zakresu infrastruktury z programu 

Aktywne Pogranicze i są to działania na kwotę o wiele wyższą bo ok 150 tys. zł. Są to środki za które 

można zrobić konkretne inwestycje. 

Głos w dyskusji zabrał Pan Paweł Kazimierski wójt gminy Leśna Podlaska. Zauważył, że każda gmina ma 

bardzo dużo, różnych broszur i publikacji dlatego też zdecydowanie opowiada się za przeznaczeniem 

środków na infrastrukturę. Przypomniał też, że należy wziąć pod uwagę stowarzyszenia, które potrzebują 

środków na działania infrastrukturalne nie wymagające dużych nakładów finansowych.   

Następnie głos zabrał Pan Wiesław Bylina, wiceprezes BLGD który opowiedział się za przeznaczeniem 

całości środków z przewalutowania na infrastrukturę turystyczną. Zaproponował aby w każdej gminie 

utworzyć miejsca postojowe, które są niezmiernie ważne z punktu widzenia turystów odwiedzających 

nasz region. Miejsca te wyposażone byłyby np. w stojaki na rowery, tablice informacyjne oraz inne 

elementy służące turyście. Takie miejsca umożliwią turystom odpoczynek na trasie. Rozwiązania takie 

byłyby odwzorowaniem miejsc, które funkcjonują w Holandii i są wsparciem dla turystów. Powiedział, że 

orientował się co do kosztów wykonania takiego miejsca i wynoszą one ok 20 tys. złotych. Uznał że 

najpierw należy zapewnić turystom odpowiednią infrastrukturę a dopiero potem promować takie miejsca.  

Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Adamowicz wójt gminy Międzyrzec Podlaski, uznał pomysł miejsc 

postojowych za bardzo dobry bo takie miejsca są niezaprzeczalnie potrzebne i chętnie przystanie na takie 

działania ale w następnym okresie programowania. Uznał, że nierealne jest aby wykonać takie miejsce 

postojowe za kwotę ok 20 tyś. zł. Pani Dorota Demianiuk Przewodnicząca Rady BLGD powiedziała, aby 

przy podejmowaniu decyzji wziąć pod uwagę również termin rozliczenia projektu, który w przypadku 

infrastruktury może niejednokrotnie się wydłużać z uwagi na ilość niezbędnych dokumentów podczas 

realizacji. Biorąc pod uwagę to, że Bialskopodlaska LGD musi rozliczyć się z Urzędem Marszałkowskim 

w połowie 2022 roku może to być bardzo kłopotliwa kwestia.  

Głos zabrała Pani Bożena Jaworska wiceprezes BLGD. Zaproponowała aby rozstrzygnąć kwestie 

przeznaczenia środków w głosowaniu. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przeznaczenie 

środków z przewalutowania: za sfinansowaniem publikacji zagłosowało 29 osób, 5 osób wstrzymało się 

od głosu, 1 osoba była przeciw.  

Następnie Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w LSR.  

Uchwała Nr 3/W/2020 została przyjęta. Za przyjęciem uchwały głosowało 30 osób, 5 osób wstrzymało 

się od głosu. 



Głosowanie nad uchwałą Nr 4/W/2020 nie zostało podjęte z powodu braku wymaganej liczby Członków 

BLGD niezbędniej do zmiany Statutu Stowarzyszenia. Przewodniczący obrad przeszedł do kolejnego 

punktu obrad.  

Ad. 8 Przewodniczący przeszedł do punktu dotyczącego spraw bieżących. Otworzył dyskusję. Mariusz 

Kostka poruszył temat Projektu Współpracy, który BLGD zrealizuje w tym okresie programowania. 

Poinformował zebranych, że wniosek o przyznanie pomocy na realizacje Projektu Współpracy zostanie 

złożony z końcem września 2020r.  

W tym punkcie została również poruszone kwestia nowego okresu programowania. Prezes BLGD 

Mariusz Kostka poinformował zebranych o staraniach Lubelskiej Sieci LGD, w kwestii 

wielofunduszowości. Takie rozwiązanie dałoby możliwość na zdecydowanie większe środki na rozwój 

obszaru objętego funkcjonowaniem BLGD. Byłaby wówczas, także możliwość wdrażania 

kompleksowych działań. 

Ad. 9 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godzinie 14.30 zakończył zebranie. 

 

     Protokolant                    Przewodniczący obrad  

Agnieszka Kazimierska          Mariusz Kostka  


