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Protokół z posiedzenia Zarządu 

Lokalnej Grupy Działania 

„Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

w dniu 05.11.2012 

 

W posiedzeniu Zarządu wzięły udział następujące osoby: 

Wioletta Wierzbicka – Prezes Zarządu  

Dawid Tarnowski – Wiceprezes Zarządu 

Urszula Sidor – Skarbnik Zarządu 

Iwona Cholewa – Członek Zarządu 

Mirosław Pindłowski  - Członek Zarządu 

Leszek Zieliński – dyrektor biura LGD 

Porządek zebrania obejmował: 

1. Otwarcie zebrania. 

2. Zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Dyskusja nad zmianami w szczegółowym opisie zadań planowanych w ramach realizacji 

działania:  Funkcjonowanie LGD koszty bieżące i nabywanie umiejętności i aktywizacja.  

4. Przedstawienie propozycji materiałów reklamowo – promocyjnych planowanych do 

zakupu w roku 2012 i 2013. 

5. Dyskusja nad spotkaniem świątecznym i szkoleniem dla członków LGD w miesiącu grudniu 

2012. 

6. Wolne wnioski. 

7. Zakończenie spotkania. 

 

 Posiedzenie Zarządu otworzyła Pani Prezes Wioletta Wierzbicka, która przywitała 

wszystkich zgromadzonych i przedstawiła porządek spotkania. Porządek został poddany pod 

głosowanie. Zarząd jednogłośnie zatwierdził porządek spotkania. 

 Pierwszym punktem spotkania była dyskusja nad zmianami w opisie zadań w ramach 

funkcjonowania LGD. Ze strony biura LGD dyrektor Leszek Zieliński przedstawił stan realizacji 

budżetu, zaznaczył, że w ramach kosztów bieżących poczyniono pewne oszczędności, które 

mogą być przeniesione na nabywanie umiejętności i aktywizację. 

W ramach kosztów bieżących i nabywania umiejętności i aktywizacji przedstawił propozycje 

do dyskusji dotyczące zmian w zadaniach w ramach budżetu na 2012 i plany na 2013 rok. 
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Po przedstawieniu propozycji członkowie Zarządu przedyskutowali proponowane zmiany 

skupiając się głównie na ustaleniu rodzaju i ilości materiałów promocyjnych, które zamierza 

Stowarzyszenie wykorzystać w akcjach promocyjnych i informacyjnych. 

Biuro przedstawiło, po rozeznaniu rynkowym, listę propozycji do wyboru dla Zarządu, wraz z 

cenami. W ramach dyskusji wybrano te które zostaną zakupione jeszcze w roku 2012 i te 

których zakup zostanie dokonany w 2013. 

W dalszej kolejności Pani Prezes Wierzbicka poruszyła temat spotkania szkoleniowego dla 

członków LGD. Zaproponowała termin grudniowy. W trakcie dyskusji członkowie Zarządu 

doszli do wniosku, że najlepszym terminem byłby 7 grudnia. Zobowiązano dyrektora biura do 

podjęcia wszelkich działań związanych z organizacją szkolenia. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano  

 

Protokołował:                                                                                      Przewodniczyła: 

Dawid Tarnowski                                                                             Wioletta Wierzbicka 

 


