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ノノ　　　ノ二Z Wainego zebrania cz青onk6w

St甜壷y§zeniaしOkalna Grupa Dzialania lnowroctaw

W dhiu 13.11.2017 roku o godz. 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokaina Grupa Dziatania lnow「octaw,

Odby†o sie walne zeb「anie cz†onk6w Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia†ania lnowroctaw,

Porzadek obrad:

1. Otwarcie zebrania przez Prezes Stowarzyszenia i stwierdzenie kworum.

2. Wyb6r Przewodniczacego i protokoianta zebrania.

3. Przedstawienie i prz所ecie porzadku obrad.

4. Podjecie uchwaty w sprawie poszerzenia∴Sk†adu Rady Stowarzyszenia Lokaina Grupa Dziatania

lnowroctaw.

一) przedstawienie kandydat6w i om6wienie zasad wyboru;

-) podjecie uchwa†y w sprawie wyboru cz†onk6w Rady LGD.

5. Wyb6r uzupe仙ajaey do sk†adu Zarzadu Stowa「zyszenia Lokalna Grupa Dzia†ania lnowroctaw.

-) przedstawienie kandydat6w i om6wienie zasad wyboru;

-) podjecie uchwa†y w sprawie poszerzenia sk†adu Zarzadu LGD.

(W przypadku braku kandydat6w - uZgOdnienie koIejnego naboru lub ostatecznego sk†adu Zarzadu〉

6. Wolnewniosk= informacje bieZace.

7. Zamkniecie zebrania.

Przebie富walnego zebrania cztonk6w

Cz†onkowie, kt6rzy przybyIi na Walne Zebranie Cz†onk6w wpisaIi sie na liste obecnoSci 〈za†acznik nr l)

Ad.1 Obrady otworzyt Wiceprezes Zarzadu Stowarzyszenia Lokaina Grupa Dzia†ania Inowroctaw, Pan

Dariusz Ligeza. Na podstawie listy obecnosti zgodnej z iloScia obecnych, StWierdzit kworum (§ 21 , uSteP 8

Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziatania lnowroctaw: ,,W WaInym Zebraniu Cz†onk6w winna

uczestniczy6 co najmniej l/3 cz†onk6w uprawnionych do g†osowania’’). W chw掴rozpoczecia zebrania

frekwencja wynosita 24 osoby przy stanie 45 cz†onk6w og6†em. W zebraniu uczestniczyli wszyscy

uprawnieni. Osoby, kt6re zastepowa†y przedstawicieii z†oZyty stosowne dokumenty. Przedstawiono

UpowaZnienie do reprezenta中　Centrum Medycznego SIR MED Sp. z o.o. i Petnomocnictwo do

reprezentadi inowroctawskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w lnowroctawiu. Dokumenty te stanowia

Za†aczniki do niniejszego protokofu.

Zebranie zosta†o zwo†ane zgodnie z § 21 ustep 4 ,,Walne Zebranie Cz†onk6w zwo†ywane jest przez Zarzad,

ktory zawiadamia cz†onk6w o terminie, miejscu i po「z如ku obrad iistami poIeconymi lub w kaZdy

Skuteczny spos6b, CO najmniej na 14 dni przed te「minem zebrania’’.

Uczestnicy WaInego Zeb「ania sa cz†onkami Stowarzyszenia LokaIna Grupa Dziafania lnowroctaw.

Ad 2. Wyb6r Przewodniczacego川a JegO Wniosek Wiceprzewodniczacego i Protokoianta obrad:

Skarbnik Zarzadu, Pan Andrzej Dargacz, na PrZeWOdniczacego zebrania zg†osil Pana Dariusza Ligeze,

Kandydat wyrazi† zgode.

Zamkniecie listy kandydat6w.

W g†osowaniu: Za 23 os6b, PrZeCiw O os6b, WStrZyma†a sie l osoba,

W wyniku g†osowania jawnego wyb「ano p「zewodniczacego wainego zebrania pana Dariusza Ligeze

Na wniosek przewodniczacego walnego zebrania - Sekretarzem zosta†a 」oanna S6jkowska.

Kandydatka wyrazita zgode.

Wg†osowaniいza 24 os6b, PrZeCiwO os6b, WStrZyma†o sie O os6b.

W wyniku gtosowania jawnegojednog†o;nie wybrano protokoIanta: Pania 」oame S6jkowska.



Przewodniczacy nie wybraJ wiceprzewodniczacego,

Ad 3・ Przewodniczacy przedstawi† zebranym porzadek obrad:

Porzadek obrad:

4"Podjecie uchwa†y w sprawie poszerzenia sk†adu Rady Stowarzyszenia LokaIna Grupa Dzia†ania

inowroctaw.

-) przedstawienie kandydat6w i om6wienie zasad wyboru;

+ podj錐ie uehwa母w sprawie wyhoru czbnk6w Rady LGD.

(W przypadku braku kandydat6w - uZgOdnienie koiejnego naboru lub ostatecznego sk†adu Rady)

5" Wyb6r uzupetniajacy do sk†adu Zarz如u Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziatania lnowroctaw.

-) przedstawienie kandydat6w i om6wienie zasad wybo叩

-〉 podjecie uchwaty w sprawie poszerzenia skfadu Zarzadu LGD.

(W przvpadku braku kandydat6w - uZgOdnienie kolejnego naboru lub ostatecznego sk†adu Zarzadu〉

6. Wolne wniosk= informacje bieZace,

7. Zamkniecie zebrania.

Wobec braku sprzeciwu, ZaPrOPOnOWany POrZadek obrad poddano g†osowaniu: Za 24, PrZeCiw O,

WStrZyma†o sie O.

Walne zebranie bedzie obradowa†o zgodnie z zaproponowanym i przyjetym porzadkiem obrad,

Ad 4. Wobec braku kandydat6w do sktadu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia†ania lnowroctaw

Przewodniczacy zeb「a面e zaproponowat kolejny nLab6r, kt6ry odbedz[e sie rla nast印nym Waしnym Zebran山

Cz十onk6w. Zebrani wys†uchaii r6wnieZ wystapienia Przewodniczacej Rady, Pani KaroIiny WaIczak, ktora

PrZedstawi†a konjecznoSC poszerzenia skfadu Rady i zachecafa do zg†aszania sie os6b majaeych

doSwiadczenie przy ocenie wniosk6w. PodkreSIa†a r6wnieZ istote doboru kandydat6w pod wzgiedem

WykIuczenia powiazah′ aby wyb6r sk†adanych wniosk6w odbywa† sie bez koniecznoSci powotywania

ekspert6w zewnetrznych. Przypomniaね′ iZ obecny sk†ad Rady sta=OWi lO os6b, natOmiast aby praca Rady

mog†a przebiega6 sprawniej powinno sie przyjaC jeszcze minimum 5 os6b. Rozpoczefa sie dyskusja na

temat ewentuainego skorzystania z pomocy ekspert6w zewnetrznych i o ich wynagrodzeniu (o koszty

Wynajecia ekspert6w spyta†a Pani Krystyna Miklas〉. Ze wzgledu na wysokie koszty zwiazane z ta op(尭,

Zdecydowano o aktywnym w†aczeniu sie wszystkich cz†onk6w Stowarzyszenia w proces rek「utady os6b

majacych do†aczy6 do sk†adu Rady. PodkreSlano wage pozyskania nowych cz†onk6w Rady z wiedza

POZWaiajaca obiektywnie ocenia6 sk†adane przez beneficjent6w wnioski.

Ad 5. Wyb6r uzupe仙ajacy do sk†adu Zarzadu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia†ania lnowroctaw.

Przewod面ezacy spctkanLia, Pan Da血sz Ligeza, PrZedstaM砧rezygnacje z pehienia funkc卓P「ezesa Zarz担

Z†oZona 25.10・2017 roku przez Pania Aleksandre DoIi台ska-Hopcia. W zwiazku z zaistniata sytuacja

WyStaPi†a koniecznoSC prz焼Cia w sktad Zarzadu kolejnej osoby.

Wptyneta jedna kandydatura.

Przewodniczacy zapozna† uczestnik6w z kandydatura na cz†onka Zarzadu Stowarzyszenia LokaIna Grupa

Dziatania inowroctaw. Osoba kandydujaca byt Pan Karoi Legumina, ktory przyblrty† zebranym swoja osobe

i dotychczasowe osiagniecia oraz doSwiadczenie- Kandydat przed†oty† wszystkie niezbedne dokumenty.

Pan Dariusz Ligeza podziekowa† za wystapienie kandydatowらPrZedstawi† zasady wyboru i otworzyt

dyskusje.

Zebrani zaproponowaIi g†osowanie jawne nad kandydatura. Wniosek g†osowania jawnego poddano pod

g†osowanie: Za 23, P「ZeCiw O, WStrZyma†o sie: 1.

Przewodniczacy zapozna† zebranych z treScia Uchwa†y Nr 20/2017 w sprawie poszerzenia sk†adu Zarzadu

Stowarzyszenia LokaIna Grupa Dzia†ania lnowroctaw.

Wobec braku uwag i proponowanych zmian uchwa†e nr 20/2017 poddano g†osowaniu jawnemu: Za 23,

P「ZeCiw O, WstrZymatO Sie: 1.

Uchwa†a nr 20/2017 w sprawie poszerzenia sk†adu Zarzadu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziatania

inowroctaw zosta†a przY府ta.

Ad 6. Wolne wniosk= informacje bieZace.



Podczas omawiania wolnych wniosk6w, Przewodniczacy przedstawi† z†otona w dniu 13 1istopada 2017

roku w Biu「ze Stowarzyszenia LGD lnowroc†aw dekiara(壇CZ†onkowska przystapienia do Stowarzyszenia,

Z†oty† ja Pan [ukasz Pop†awski prowadzacy dziatalno$6 gospodarcza. 」ednak z uwagi na brak moZliwoSci

WCZec面ejszej weryfikacji osobv ubiegajacej sie o przystapienie do Stowarzyszenia jako cz†onek zwyczajny

(o weryfikacje i opinie zapyta†a Pani Ka「oIina WaIczak), Odstapiono od gtosowania i przyjecia nowego

CZ†onka Stowarzyszenia. Prz¥厘Cie bedzie moZIiwe po bIiZszym zapoznaniu sie z kandydatura.

Nastepnie wystapi† Dyrektor Biura, Pan Bartosz Waszak, PrZyPOminajac o koIejnym organizowanym dia

CZtOnk6w Rady i Zarzadu szkoleniu, Szkoienie bedzje poSwiecone p「ocedurom i kryteriom wyboru opera旬

OraZ SPOSObom ich oceny. Z uwagi na waZna i pomocna przy ocenie wniosk6w tematyke, Zar6wno Pan

Dyrektor, jak i Pani Przewodniczaca Rady pros紺o obecnoSC na szkoIeniu wszystkich cz†onk6w Rady

i Zarzadu. Na wniosek kiiku os6b wchodzacych w sk†ad Rady i Zarzadu ustalono zmianeterminu szkolenia.

Pan Dyrektor Ba「tosz Waszak przedstawi† zebranym koniecznoS〔 aktuaIizacji LSR i w zwiazku z tym

POinformowa† o zapIanowanym w najbIi2szym czasie Wainym Zebraniu Cztonk6w w celu przyjecia nowej

しSR,

Podjeto r6wnieZ kwestie zwiazane z odpowiednim ustawieniem sto†6w podczas koIejnych zebrah (na

Obecne ustawienie uskar2a†a sie Pani Lidia Stoiarska〉.

Ze wzgiedu na prowadzone w IokaIu Stowarzyszenia LGD lnowrocfaw zajecia szkoieniowe, WarSZtatOWe

i obrady, Pan Dyrektor i Przewodniczacy zwr6ciIi uwage na koniecznoS6 zamontowania roiet w witrynie.

Ods†onieta wityna powoduje rozproszenie uwagi uczestnik6w podczas organizowanych w sali zajeC,

a ponadto przyczynia sie do nadmiemego nas†onecznienia, CO utrudnia wySwietianie prezentacji

i materia†6w muItimediaInych. Zebrani wyraz掴aprobate w kwestii zam6wienia i monta2u roIet w Iokalu

Stowa rzyszenia ,

Pani Karolina MarchIewska-Patyk zwr6ci†a uwage na koniecznoSC zmiany szabionu i uk†adu strony

intemetowej tak, aby byfa ona bardziej przejrzysta i czyteIna dIa uZvtkownik6w i os6b odwiedzajacych,

W zebraniu brata udzia† by†a Prezes Zarzadu, Pani Aieksandra DoIihska-Hopcia, kt6ra z†o2y†a

W PaZdziemiku br. rezygnac壇Z Pe†nienia swojej funkcji w Zarzadzie. Podziekowa†a wszystkim obecnym za

WSP6†prace i poZegna†a sie z cz†onkami Stowarzyszenia.

Na zako龍zenie wszyscy zebrani podziekowaIi Pani AIeksandrze Dolihskiej-Hopcia za dotychczasowe

Pe†nienie funkcji Prezesa Zarzadu. Z†ofono Zyczenia i wreczono kwiaty.

Wreczono r6wnieZ kwiaty i z†o2ono 2yczenia pracownikowi biura, Pan=oannie S6jkowskiej, kt6ra

Obchodzi†a w dniu zebrania urodziny.

Wobec braku innych wniosk6w, Zebranie zosta†o zakohczone.

Ad. 7. Przewodniczacy podziekowa† cz†onkom Stowarzyszenia za p「zybycie i zamkn可zebranie,

Po zamknieciu obrad Wainego Zebrania Cz†onk6w poprosi† obecnych przedstawicieii Zarzadu o pozostanie

Ceiem wznowienia posiedzenia Zarzadu,

Za†aczniki do protoko†u:

1. Lista obecnoSci.

2. Uchwafa nr 20/2017 w sprawie poszerzenia sktadu Zarzadu Stowarzyszenia Lokaina Grupa Dziafania

Inowroc†aw,

3. Pe†nomocnictwo lnowroc†awskiej Lokalnej Organizadi Turystycznej dIa Pani Adriany Herrmann.

4. UpowaZnienie Cent「um Medycznego SiR MED Sp. z o.o. dla Pani Dominiki Szubihskiej i Pana Dariusza

Sirko (reprezentacja dysponowafa l g†osem w obradach).
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