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P R O T O K Ó Ł  

Z OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

 „ DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

W DNIU 12.06.2012 

 

1. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, które odbyło się dnia 12 czerwca 2012 

roku w Lubartowie, o godz. 10:00, uczestniczyło zgodnie z załączoną listą 

obecności 13 osób oraz pracownicy biura stowarzyszenia. 

2. Zebranie otworzyła Prezes Stowarzyszenia, Pani Wioletta Wierzbicka, która 

przywitała obecnych. Wobec braku quorum, postanowiono, że zebranie, 

zgodnie z § 20, pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia, zostanie zwołane w trybie 

przyspieszonym w drugim terminie, po upływie jednej godziny. 

3.  Po upływie wyznaczonego terminu Prezes Stowarzyszenia zwołała ponownie 

Walne Zebranie Członków. Na przewodniczącego Zebrania zaproponowano 

kandydaturę Pana Stanisława Jeduta, Wójta Gminy Kamionka. Propozycja 

została poddana pod głosowanie i przyjęta jednogłośnie. 

4. Przewodniczący Zebrania odczytał porządek obrad. Następnie przystąpiono do 

głosowania nad przedstawionym porządkiem obrad, który został przyjęty 

jednogłośnie 

5. Przystąpiono do kolejnego punktu obrad aktualizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju. O przedstawienie proponowanych zmian w LSR poproszono 

dyrektora biura LGD Leszka Zielińskiego. Dyrektor poinformował zebranych, że 

zmiany dotyczą procedur naboru wniosków i ich oceny przez Radę. 

Po przedstawieniu propozycji zmian przystąpiono do głosowania nad uchwałą 

nr 9/2012 z dnia 12.06.2012 w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. W 

głosowaniu wzięli udział wszyscy obecni na sali. W głosowaniu jednogłośnie 

opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. 
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6. Kolejnym punktem walnego zebrania były zmiany w regulaminie Rady LGD. 

Proponowane zmiany zostały przedstawione przez dyrektora biura LGD. 

Wobec braku uwag do zmian przystąpiono do głosowania nad uchwałą nr 

10/2012 z dnia 12.06.2012 w sprawie zmiany regulaminu Rady.  . W 

głosowaniu wzięli udział wszyscy obecni na sali. W głosowaniu jednogłośnie 

opowiedzieli się za przyjęciem uchwały. 

7. Wobec braku wolnych wniosków, Przewodniczący podziękował wszystkim za 

przybycie i zamknął obrady Walnego Zebrania Członków. 

 

 

 

 

 

 

 

         Protokołował                                                                                      Przewodniczył 

Leszek Zieliński                                                                            Stanisław Jedut 


