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PROTOKÓŁ 

Z OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA LOAKLNA GRUPA DZIAŁANIA 

„DOLIN Ą WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

W DNI 13.12.2013 

 

 W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”, które odbyło się dnia 13 grudnia 2013 roku w 
Lubartowie o godzinie 13:00, uczestniczyło zgodnie z załączoną listą obecności 13 
osób oraz dyrektor biura Stowarzyszenia Leszek Zieliński i księgowa Stowarzyszenia 
Anna Jankowska. 

Zebranie otworzył Wiceprezes Zarządu Dawid Tarnowski, przywitał on obecnych        
i wobec stwierdzenia braku quorum, postanowiono, że zebranie, zgodnie z § 20, 
pkt.4 Statutu Stowarzyszenia, zostanie zwołane w trybie przyspieszonym w drugim 
terminie, po upływie jednej godziny. Zarządzono więc godzinną przerwę. 

Po upływie wyznaczonego terminu Prezes Tarnowski zwołał ponownie Walne 
Zebranie Członków. W pierwszej kolejności zajęto się wyborem przewodniczącego 
zebrania. Z Sali padła kandydatura Krzysztofa Karczmarza Wójta Gminy Ostrówek. 
Propozycja została oddana pod głosowanie i jednogłośnie przyjęta. 

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez przewodniczącego porządku 
obrad. Do przedstawionego porządku obrad nikt z zebranych nie wniósł żadnych 
uwag, został więc przyjęty jednogłośnie. 

W kolejnym punkcie zebrania, przewodniczący zebrania, poprosił księgową 
stowarzyszenia o zapoznanie zebranych o przedstawienie ofert banków w związku z 
koniecznością zaciągnięcia przez Stowarzyszenie kredytu krótkoterminowego na 
wydatki związane z realizacją wydatków objętych umową na realizację Lokalnej 
Strategii Rozwoju. 

Po przedstawieniu przez księgową ofert, przewodniczący zebrania przedstawił 
projekt uchwały nr 5 w sprawie zaciągnięcia  kredytu krótkoterminowego. Wobec 
braku uwag do projektu uchwały, przewodniczący zebrania zarządził głosowanie nad 
uchwałą. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

Następnie przewodniczący zebrania poprosił dyrektora biura LGD o przedstawienie 
aktualizowanych elementów Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Po zapoznaniu zebrany ze zmianami w LSR, przewodniczący zebrania, przedstawił 
projekt uchwały nr 7 w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 
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Wobec braku uwag do przedstawionego projektu, przewodniczący zebrania zarządził 
głosowanie nad przedstawionym projektem. Uchwała w głosowaniu została przyjęta 
jednogłośnie. 

Kolejnym elementem zebrania były zmiany do Regulaminu Rady LGD. Zmiany te 
przedstawił zebranym dyrektor biura LGD. Po zapoznaniu zebranych ze zmianami, 
przewodniczący zebrania, przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. 
Wobec braku uwag do przedstawionej uchwały, poddana ona została pod 
głosowanie. W głosowaniu zebrani jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem 
przedstawionego projektu. 

W kolejnym punkcie zebrania dyrektor biura zapoznał zebranych z tematyką 
spotkania, które odbyło się w dniach 12-13 grudnia w Okunince. Na spotkaniu tym, 
organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 
przedstawione zostało zaawansowanie i kierunki prac nad perspektywą finansową 
PROW na lata 2014-2020. 

Wobec braku innych spraw, które mogłyby stanowić temat spotkania, 
przewodniczący zebrania zarządził jego zamknięcie. 

 

 

 

 

   Protokołował:                                                                          Przewodniczył: 

Leszek Zieliński                                                                    Krzysztof Karczmarz 


