
Protokół 1/W/2021 

z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania 

Czosnówka, dn. 28 czerwca 2021 r. godz. 13.45 

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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność - Projekt Uchwały Nr 1/W/2021,  

7. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia 

8. 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 13.45. Obecność        

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

podjęcia Uchwały przedstawionej 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 Romuald Murawski zgłosił kandydaturę Pana Mariusza Kostki, który wyraził zgodę. Podjęto głosowanie 

nad zgłoszoną kandydaturą. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Pan Mariusz 

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

kolejnego punktu z porządku obrad. 

Ad. 5 Przewodniczący otworzył punkt 5 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 Bialskopodlaskiej LGD zebrani na Walnym posiedzeniu nie 

zgłosili uwag. 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 podjęcie uchwały zatwierdzającej zmiany w Strategii 

Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność. Przed podjęciem uchwały Przewodniczący obrad 

wyjaśnił czego dotyczą zmiany w dokumencie: 

Pan Mariusz Kostka wyjaśnił, że Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w związku ze zmianami w PROW 

2014-2020 stanęła przed możliwością zwiększenia dotychczasowego budżetu na wdrażanie Lokalnej Strategii 

Rozwoju. Dzięki wydłużeniu okresu programowania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nakreśliło zasady 

podziału dodatkowej alokacji środków dla działania z zakresu inicjatywy LEADER wynoszącej ogółem 

179 673 110 euro. Wartość o jaką będą mogły ubiegać się poszczególne Lokalne Grupy Działania uzależniona 

jest od dotychczasowego poziomu realizacji LSR – stan na dzień 28 luty 2021r. 

Mariusz Kostka wyjaśnił, że na dzień 28 lutego 2021r. Bialskopodlaska LGD osiągnęła poziom ponad 95% 

podpisanych umów, dlatego będzie mogła liczyć na dodatkowe 855 000 EUR (co przy kursie 4 PLN wynosi 

3 420 000 PLN). Przewodniczący przypomniał również, że w związku ze zmianami w LSR zostały 

przeprowadzone konsultacje społeczne, które trwały od 27 kwietnia 2021 r. do 21 maja 2021r. To właśnie      

w konsultacjach społecznych mieszkańcy obszaru objętego działaniem BLGD, wypowiedzieli się na temat 

przeznaczenia środków. Zdecydowana większość opowiedziała się za przeznaczeniem środków na 

przedsiębiorczość. Były także propozycje przeznaczenia wsparcia na działania mające na celu szerzenie 

lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego, wsparcia wydarzeń promujących obszar LSR oraz wsparcia na rzecz 

obiektów infrastruktury kulturalnej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.  

W dalszej części przewodniczący obrad wyjaśnił, że Członkowie Zarządu na podstawie konsultacji 

społecznych wypracowali kierunki przeznaczenia środków. Powiedział, że zgodnie z zasadami podziału 

określonymi przez MRiRW, Lokalne Grupy Działania ubiegając się o podwyższenie środków finansowych, 

zobligowane są do przeznaczenia co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia 

przedsiębiorczości.  

Mariusz Kostka poinformował również zebranych, że ogólną pulę środków zasiliły dodatkowo te, które 

wróciły do naszego budżetu z uwagi na rozwiązane przez beneficjentów umowy, środki pozostające po zmianie 

kursu euro w stosunku do złotego oraz z rozliczeń umów na etapie płatności. Przewodniczący obrad 

poinformował, że budżet wolnych środków na realizację poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność wynosi 992 369,59 EUR 

(3 969 478,36 PLN).  

Mając powyższe na uwadze Zarząd Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania proponuje dokonać podziału 

wolnych środków w następujący sposób: 

1. Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej/500 000,00 EUR  

a. Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 500 000,00 EUR 

2. Działania na rzecz zachowania tożsamości lokalnej obszaru LSR/ 66 250,00 EUR 

a. Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały  wsparcie w ramach realizacji LSR 

– 66 250,00 EUR 

3. Wsparcie doradcze i szkoleniowe/68 750,00 EUR  

a. Liczba zorganizowanych szkoleń/warsztatów dla mieszkańców obszaru LSR w tym z grup 

defaworyzowanych – 68 750,00 EUR 



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

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze objętym 

LSR/96 119,59 EUR 

a. Liczba wybudowanych/przebudowanych/wyposażanych obiektów infrastruktury kulturalnej na 

obszarze objętym LSR - 38 447,84 EUR 

b. Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 57 671,75 EUR 

Zarząd proponuje aby na powyższe działania ogłosić nabory w czwartym kwartale 2021r. Natomiast          

w pierwszym kwartale 2022r. nabory z następujących zakresów: 

1. Działania promujące obszar LSR/ 487 119,63 EUR  

a. Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego 

LSR - 225 869,63 EUR 

b. Liczba zorganizowanych imprez promujących obszar objęty LSR – 261 250,00 EUR 

 

W dalszej części obrad Przewodniczący Pan Mariusz Kostka poprosił zebranych o zadawanie pytań.          

W związku z tym, że pytań nie zgłoszono przewodniczący obrad poddał pod głosowanie uchwałę            

w sprawie zmian LSR. 

Uchwała nr 1/W/2021 w sprawie zatwierdzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 

społeczność została przyjęta jednogłośnie. 

Ad. 7 Przewodniczący przeszedł do punktu dotyczącego spraw bieżących. Otworzył dyskusję. Na początku 

przypomniał zebranym że 12 czerwca 2006 roku Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania została wpisana do 

rejestru KRS a więc obchodzimy piętnastolecie pracy na rzecz rozwoju powiatu bialskiego. Zaproponował aby 

z tej okazji, zorganizować uroczystą konferencję, która podsumuje 15 lat wspólnej pracy. Członkowie 

stowarzyszenia obecni na zebraniu chętnie przyjęli propozycję.  

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

Kostka poinformował zebranych o staraniach Lubelskiej Sieci LGD, w kwestii wielofunduszowości. 

Poinformował, że pomimo tego, że taka ewentualność dałaby możliwość na zdecydowanie większe środki na 

rozwój obszaru objętego funkcjonowaniem Lokalnych Grup Działania a przede wszystkim na wdrażanie 

kompleksowych działań, władze samorządu lubelskiego nie zdecydowały się na takie rozwiązanie.  

Mariusz Kostka podczas omawiania spraw bieżących podziękował Członkom Rady za pracę jaką wkładają    

w ocenę wniosków składanych w ramach naborów do BLGD. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący 

zamknął pkt 7 i przeszedł do kolejnego punktu z porządku obrad. 

Ad. 8 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący o godzinie 15.00 zakończył zebranie. 

 

 

 

     Protokolant                    Przewodniczący obrad  

Agnieszka Kazimierska          Mariusz Kostka  

 



 


