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Protokół z posiedzenia Zarz ądu  

Lokalnej Grupy Działania 

„Dolin ą Wieprza i le śnym szlakiem” 

w dniu 07.12.2012 

 

W posiedzeniu Zarządu wzięły udział następujące osoby: 

Wioletta Wierzbicka –Prezes Zarządu 

Dawid Tarnowski – Wiceprezes Zarządu 

Urszula Sidor – Wiceprezes Zarządu 

Małgorzata Smaga – Członek Zarządu 

Mirosław Pindłowski – Skarbnik Zarządu  

Iwona Cholewa – Członek Zarządu 

Porządek zebrania obejmował: 

1. Otwarcie zebrania. 

2.  Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad. 

3.  Odczytanie projektu i podjęcie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” w sprawie wyznaczenia osób do 

składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu zarządu 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”.  

4. Odczytanie projektu i podjęcie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” w sprawie zmiany polityki 

rachunkowości Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym 

szlakiem”. 

5. Odczytanie projektu i podjęcie Uchwały Zarządu w sprawie zmiany Regulaminu 

Pracy  dla pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną Wieprza i 

leśnym szlakiem”. 

6. Odczytanie projektu i podjęcie Uchwały Zarządu w sprawie zmiany Regulaminu 

Wynagradzania  dla pracowników Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Doliną 

Wieprza i leśnym szlakiem”. 

7. Odczytanie projektu i podjęcie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” w sprawie wprowadzenia Instrukcji 

obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Stowarzyszeniu Lokalna 

Grupa Działania „Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”. 
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8. Przyjęcie nowego członka Stowarzyszenia Pana Stanisława Krzysztofa 

Świderskiego 

9. Sprawy różne. 

10. Zamkniecie zebrania. 

 

 

 
 Posiedzenie Zarządu otworzyła Pani Prezes Wioletta Wierzbicka, która przywitała 
wszystkich zgromadzonych i przedstawiła porządek spotkania. Porządek obrad został 
poddany pod głosowanie. Zarząd jednogłośnie zatwierdził porządek obrad. 
 
 Pierwszym punktem spotkania Zarządu było podjęcie uchwały w sprawie 
wyznaczenia osób do składania oświadczenia woli i zaciągania zobowiązań finansowych. Po 
przedstawieniu przez Panią Prezes informacji o konieczności zmiany tych osób ze względu 
na zmianę prezesa Zarządu Stowarzyszenia, Pani Prezes przedstawiła  projekt uchwały w 
tej sprawie. Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą. Uchwała została przyjęta 
jednogłośnie. 
Kolejnym punktem zebrania Zarządu było podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki 
rachunkowości. Jak wyjaśniła Pani Prezes Wierzbicka zmiana ta jest konieczna ze względu 
na realizację przez Stowarzyszenie projektów współpracy. Następnie przystąpiono do 
głosowania nad uchwałą. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
Kolejnym punktem posiedzenia było podjęcie uchwał w sprawie zmiany regulaminu pracy dla 
pracowników stowarzyszenia i regulaminu wynagradzania dla pracowników stowarzyszenia. 
Jak wyjaśniła Pani Prezes Wierzbicka zmiany te wynikają ze zmian przepisów kodeksu pracy 
i wewnętrznych uregulowań. Po przedstawieniu uchwał przystąpiono do głosowania. 
Uchwały przyjęto jednogłośnie. 
Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie przez Panią Prezes Wierzbicką 
Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych. Jak zaznaczyła Pani 
Wierzbicka, celem wprowadzenia tej instrukcji jest uporządkowanie zasad podpisywania 
dokumentów przez poszczególne osoby z Zarządu i biura stowarzyszenia. Po 
przedstawieniu regulaminu Pani Prezes przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie, który 
został poddany pod głosowanie i przyjęty jednogłośnie przez zarząd.  
Na posiedzeniu przedstawiono również wniosek Pana Stanisława Krzysztofa Świderskiego o 
przyjecie w poczet członków stowarzyszenia. 
Wniosek został przyjęty przez Zarząd. 
 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokołował:                                                                                 Przewodniczyła: 
Dawid Tarnowski                                                                       Wioletta Wierzbicka 
 

 


