27 października 2021 r.

Protokół z obrad Walnego Zebrania Członków
Polskiej Sieci LGD- Federacji Regionalnych Sieci LGD
z dnia 27.10.2021 r. godzina 11.00

W dniu 27 października 2021 r. odbyło się w formule wideokonferencji Walne Zebranie
Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD, w którym udział wzięli
przedstawiciele: regionalnych sieci LGD. W spotkaniu wzięło udział 23 osob6, którzy nadesłali
drogą mailową zgody na podejmowanie uchwał w organach statutowych z wykorzystywaniem
narzędzi elektronicznych, lista uczestników stanowi Załącznik nr 1 do protokołu.
Posiedzenie rozpoczął Prezes Zarządu Polskiej Sieci – Piotr Sadłocha, który przywitał
uczestników spotkania, stwierdził jego prawomocność oraz przeprowadził wybory
przewodniczącego i protokolanta. Na przewodniczącego Zebrania został zgłoszony Piotr
Sadłocha, który zgodził się na prowadzenie spotkania. Na protokolanta została zgłoszona Ewa
Skuza, która wyraziła zgodę na protokołowanie. Uczestnicy Walnego Zebranie jednogłośnie na
Przewodniczącego wybrali Piotra Sadłochę, a na Protokolanta Ewę Skuzę.
Następnym punktem posiedzenia było przedstawienie porządku obrad i poddanie go pod
głosowanie. Do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono uwag. Porządek został przyjęty
jednogłośnie.
Po przegłosowaniu porządku obrad Przewodniczący Zebrania przeszedł do kolejnego punktu
posiedzenia związanego z określeniem wysokości kwoty składki członkowskiej w Polskiej
Sieci LGD na 2022 r. Piotr Sadłocha przypomniał zebranym, iż już na poprzednim posiedzeniu
Walnego Zebrania zaproponowano wysokość składki członkowskiej w kwocie 600 zł/rok od
każdej LGD i poprosił o wypowiedź w tej sprawie uczestników Walnego Zebrania.
Pierwszy do wypowiedzi zgłosił się p. Tomasz Piłat, który oznajmiał, iż warmińsko –
mazurskie lgd nie zgadzają się na wyższą składkę niż 300 zł rocznie. Poinformował również,
iż opłacają w swoim regionie dodatkowo składki na EARLD i w związku z tym nie są w stanie
udźwignąć wyższej składki. W związku z powyższą wypowiedzią, Przewodniczący Zebrania
poinformował wszystkich zebranych, iż w nowej zwiększonej składce członkowskiej będzie
również uwzględniona składka na EARLD. Pan Piłat w związku z taką informacją oświadczył,

iż lgd warmińsko- mazurskie nie miały takiej informacji, w związku z tym wyraził zgodę na
podniesienie składki członkowskiej, ale do kwoty max 400 zł rocznie od grupy.
Następnie p. Bożena Pełdiak poinformowała, iż dolnośląskie lgd wyrażają zgodę
na podwyższenie składki członkowskiej na 600 zł rocznie.
Reprezentująca Podkarpacką Sieć LGD p. Jolanta Bartnicka-Węgrzyn oznajmiła, iż
proponowana podwyższona składka członkowska jest dla nich za duża, w związku z tym nie
wyrażają zgody na taką kwotę. Ponadto poinformowała, iż jako sieć chcą współpracować z
EARLD, natomiast pojedyncze lgd z tego regionu nie są zainteresowane członkostwem w
EARLD. Pan Ireneusz Witkowski reprezentujący wielkopolskę poinformował, iż akceptują
składkę w kwocie 600 zł rocznie. Następnie Marcin Świerczyński oznajmił, iż Śląska Sieć LGD
chce aby składka pozostała w niezmienionej kwocie. Pan Cezary Huć poinformował, iż
Świętokrzyska Sieć LGD akceptuje podwyższenie składki. Da akceptacji wyższej składki
dołączyli również przedstawiciele LGD z lubuskiego, łódzkiego, lubelskiego. Pani Monika
Turek z LGD Korona Sądecka i Prezes Federacji LGD Małopolska oznajmiła, że grupy, które
zrzeszają chcą taką samą kwotą wspierać PSLGD. Postulowała również do Prezesa PS LGD,
aby jako Federacja mogli zostać członkami Polskiej Sieci LGD.
Następnie rozpoczęto dyskusje o ewentualnym zmniejszeniu proponowanej wyższej składki.
Członkowie Walnego zaproponowali jednak aby przegłosować wśród obecnych propozycję
uchwały zaplanowanej w programie Walnego o wysokości składki członkowskiej w kwocie
600 zł. Uznano, że jeżeli zaproponowana wysokość nie zostanie zaakceptowana, to wtedy
zasadna będzie dyskusja, aby ustalić niższy akceptowalny poziom składek. Przewodniczący
przeszedł w związku z tą propozycją do głosowania nad Uchwałą nr 3/2021 w sprawie ustalenia
wysokości składki członkowskiej na 2022 r.
W wyniku głosowania za przyjęciem Uchwały głosowało 9 przedstawicieli lgd, 3 się
sprzeciwiło, 1 wstrzymał. Uchwała została przegłosowana (Załącznik nr 2).
Następnie przystąpiono do spraw różnych. Prezes PS LGD – Piotr Sadłocha zaproponował aby
zmieniono statut PS LGD, tak aby każda lokalna grupa działania mogła zostać członkiem
Polskiej Sieci LGD, natomiast w Walnych Zebraniach mogłyby uczestniczyć tylko delegaci
regionu.
Następnie p. Jolanta Pęgowska wystąpiła z prośbą do Prezesa PS LGD, aby postulował
do ARiMR o możliwość, aby Sieć Regionalna mogła zlecić przygotowanie jednego wspólnego
raportu ewaluacji dla wszystkich lgd w danym regionie.

Pani Bożena Pełdiak zadała pytanie czy będą kontynuowane co miesięczne spotkania dla
wszystkich LGD, na co Prezes PS LGD potwierdził, iż od listopada br. będą one kontynuowane
tak jak to było zaplanowane tj. w pierwsze czwartki każdego miesiąca.
Na tym zakończono Posiedzenie Walnego Zebrania Polskiej Sieci LGD – Federacji
Regionalnych Sieci LGD.
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