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PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZ ĄDU  

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

„DOLIN Ą WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

W DNIU 11.01.2012 

 

 

W posiedzeniu Zarządu wzięły udział następujące osoby: 

Wioletta Wierzbicka –Prezes Zarządu 

Dawid Tarnowski – Wiceprezes Zarządu 

Urszula Sidor – Wiceprezes Zarządu 

Mirosław Pindłowski – Skarbnik Zarządu  

Małgorzata Smaga – Członek Zarządu 

Iwona Cholewa – Członek Zarządu 

 

Porządek zebrania obejmował: 

1. Otwarcie zebrania. 
2. Zatwierdzenie porządku obrad. 
3.  Odczytanie sprawozdania merytorycznego stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i 

leśnym szlakiem” za rok 2011 i podjecie uchwały w sprawie jego przyjęcia. 
4. Odczytanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i 

leśnym szlakiem” za rok 2011 i podjecie uchwały w sprawie jego przyjęcia. 
5. Przedstawienie planu pracy i planu finansowego Stowarzyszenia LGD „Doliną 

Wieprza i leśnym szlakiem” na rok 2012 i podjecie uchwał w sprawie ich przyjęcia. 
6. Sprawy różne 
7. Zamknięcie spotkania 

 
 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 porządku obrad Zarządu było przedstawienie sprawozdania 
merytorycznego stowarzyszenia za rok 2011, które przedstawiła Pani Prezes Wioletta 
Wierzbicka. Po przedstawieniu sprawozdania i krótkiej dyskusji, przystąpiono do głosowania  
nad uchwałą o przyjęcie sprawozdania merytorycznego za rok 2011. Uchwała została 
przyjęta jednogłośnie. 
 Następnie Wiceprezes stowarzyszenia Dawid Tarnowski przedstawił sprawozdanie 
finansowe stowarzyszenia za rok 2011. Po przedstawieniu sprawozdania przystąpiono do 
podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia w/w sprawozdania. W głosowaniu zarząd 
jednogłośnie opowiedział się za przyjęciem sprawozdania finansowego LGD za rok 2011. 
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 Kolejnym punktem  spotkania Zarządu było przedstawienie planu pracy i planu 
finansowego LGD na rok  2012. Oba dokumenty zostały przedstawione przez Prezesa 
Zarządu stowarzyszenia Panią Wiolettę Wierzbicką. Po przedstawieniu dokumentów odbyła 
się dyskusja w trakcie której dokonano korekty działań w planie pracy na rok 2013. 
Następnie odbyło się głosowanie nad uchwałami o przyjęcie planu finansowego i planu pracy 
na rok 2013. Zarząd jednogłośnie przyjął  obie uchwały. 
 
W sprawach różnych poruszono temat biuletynów LGD, które mają być wydane przez 
Stowarzyszenie w roku 2012, ustalono wstępnie zakres tematyczny materiałów. 
 
 
  
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Protokołował:                                                                    Przewodniczyła: 
 
 
Dawid Tarnowski                                                             Wioletta Wierzbicka 

 


