
Porządek zebrania Zarządu 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Wieprza i leśnym szlakiem” 

(16.11.2011r.) 

 

1. Otwarcie spotkania – powitanie Członków Zarządu, 

2. Zatwierdzenie porządku spotkania, 

3. Omówienie bieżących spraw związanych z działalnością LGD, 

4. Omówienie propozycji zmian w planie działania LGD na 2012 rok, 

5. Dyskusja i sprawy różne, 

6. Zamknięcie spotkania. 

 

W posiedzeniu Zarządu wzięły udział następujące osoby: 

Wioletta Wierzbicka – Prezes Zarządu 

Dawid Tarnowski – Wiceprezes Zarządu 

Iwona Cholewa – Członek Zarządu 

Małgorzata Smaga – Członek Zarządu  

Mirosław Pindłowski – Skarbnik Zarządu  

   

 Spotkanie otworzyła Pani Prezes Wioletta Wierzbicka, która przywitała uczestników                   

i przedstawiła porządek spotkania. Zebrani przyjęli proponowany porządek spotkania. 

Spotkanie rozpoczęło się od omówienia zażalenia, które złożyła była Prezes Zarządu na uchwałę 

Walnego Zebrania Członków z dnia 11.10.2011 w sprawie wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia w 

związku z upływem kadencji dotychczasowego Zarządu Stowarzyszenia. Zażalenie wpłynęło do 

Komisji Rewizyjnej.  

Zebrani, po zapoznaniu się z treścią zażalenia, stwierdzili, że Komisja Rewizyjna winna w tym temacie 

zasięgnąć porady prawnej a Pani Zdzienickiej  odpowiedzieć, że sprawą zajmie się najbliższe Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

Następnym punktem spotkania było omówienie planu pracy stowarzyszenia na rok 2012 i naniesienie 

poprawek wynikających z aktualnych potrzeb Stowarzyszenia. Po zapoznaniu się przez Zarząd ze 

szczegółowym opisem zadań planowanych do realizacji w 2012 roku, który przedstawił zaproszony na 

posiedzenie Zarządu dyrektor biura LGD, Zarząd postanowił co następuje: 

a) usunąć z opisu zadań pozycję 1.4 wynagrodzenie Prezesa Zarządu, jako niezgodną ze 

Statutem Stowarzyszenia; 



b) w zadaniu: szkolenie wyjazdowe dotyczące produktów regionalnych doprecyzować zarówno 

termin, miejsce jak i problematykę szkolenia. 

 

Pani Prezes Wierzbicka zaproponowała również zorganizowanie w miesiącu grudniu spotkania 

integracyjnego. Zarząd odniósł się przychylnie do tego pomysłu. Wstępny termin spotkania ustalono 

na 16 grudnia. 

W następnym punkcie spotkania dyrektor biura Leszek Zieliński przedstawił terminarz szkoleń przed 

najbliższym naborem projektów, jak również sprawy związane z realizacją projektów współpracy i  

problemy z finansowanie ewentualnych działań w tym zakresie.  

Członkowie Zarządu uznali, że z tematem tym należy zapoznać decydentów środków na terenie 

poszczególnych gmin. 

Omówiono również przygotowania do wystawy prac malarskich Pana Dariusza Cieniucha z Leszkowic, 

której organizatorem jest Stowarzyszenie. 

Następnie posiedzenie Zarządu przeniosło się na ul. Wierzbową 33, gdzie Zarząd uczestniczył w 

uroczystym zakończeniu projektu „Uwolnic aktywność” realizowanym przez Lubelską Fundację 

Rozwoju w którym Stowarzyszenie było partnerem. 

Podczas spotkania dyskutowano dalsze możliwości współpracy Stowarzyszenia z Lubelską Fundacją 

Rozwoju w realizacji wspólnych przedsięwzięć. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

                    

Protokołował:                                                                                                      Przewodniczyła: 

Dawid Tarnowski                                                                                              Wioletta Wierzbicka 


