
Protokół z posiedzenia Zarz ądu  

Lokalnej Grupy Działania 

„Dolin ą Wieprza i le śnym szlakiem” 

w dniu 01.10.2012 

 

 

W posiedzeniu Zarządu wzięły udział następujące osoby: 

Wioletta Wierzbicka –Prezes Zarządu 

Dawid Tarnowski – Wiceprezes Zarządu 

Urszula Sidor – Skarbnik Zarządu 

Małgorzata Smaga – Członek Zarządu 

Mirosław Pindłowski – Członek Zarządu  

Leszek Zieliński – dyrektor biura LGD 

Porządek zebrania obejmował: 

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia. 
2. Zatwierdzenie porządku zebrania. 
3. Przedstawienie dotychczasowej realizacji budżetu LGD w zakresie działania: 

Funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania i nabywania umiejętności i aktywizacji. 
4. Przedstawienie propozycji przesunięć budżetowych w zakresie w/w działania. 
5. Przedstawienie propozycji i dyskusja nad propozycjami działań w zakresie środków 

przeznaczonych na nabywanie umiejętności i aktywizację na rok 2013. 
6. Przedstawienie przez dyrektora biura LGD  planowanych zmian w Lokalnej Strategii 

Rozwoju. 
7. Przedstawienie dotychczasowych działań w zakresie realizacji projektów współpracy. 
8. Wolne wnioski. 
9. Zamknięcie zebrania. 

 

 
 Posiedzenie Zarządu otworzyła Pani Prezes Wioletta Wierzbicka, która przywitała 
wszystkich zgromadzonych i przedstawiła porządek spotkania, który został poddany pod 
głosowanie. Zarząd jednogłośnie zatwierdził porządek obrad. 
 
 Pierwszym punktem spotkania było przedstawienie przez dyrektora biura LGD 
dotychczasowej realizacji budżetu w ramach działania funkcjonowanie lgd nabywanie 
umiejętności i aktywizacja. W ramach tego działania pozostają oszczędności zarówno w 
zakresie kosztów bieżących, jak i nabywania umiejętności. Po zapoznaniu się zebranych ze 
stanem budżetu, przystąpiono do przedstawienia propozycji przesunięć w budżecie LGD. 
Ustalono, że działania, które były zaplanowano na lata 2013-2015 już wcześniej, w ramach 
nabywania umiejętności i aktywizacji, będą realizowane.  
Zaoszczędzone i przesunięte środki, zostaną natomiast wykorzystane na zakup materiałów 
promocyjnych. 



 
Ustalono jakiego rodzaju materiałami będzie zainteresowane Stowarzyszenie i w jakich 
ilościach.. 
Zarząd zlecił biuru przygotowanie zmiany w opisie zadań na lata 2012-2015 celem 
naniesienia elementów będących przedmiotem dyskusji Zarządu.  
W dalszej części spotkania dyrektor biura przedstawił zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju 
będące przedmiotem zwołanego na 9 października Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia. 
Przedstawione zostały również prace nad trzema projektami współpracy dotyczącymi 
znakowania szlaków kajakowych, szlaków rowerowych i parków Nordic Walking. 
Prezes Zarządu  Pani Wierzbicka wystąpiła również z propozycją spotkania integracyjnego 
członków stowarzyszenia w okresie świąteczno - noworocznym. Zaproponowano aby 
propozycję ta przedstawić do dyskusji na walnym zebraniu. 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 

Protokołował:                                                                         Przewodniczyła: 

Dawid Tarnowski                                                                Wioletta Wierzbicka 


