
Protok6i z walnego zebrania cz†onk6w

StowarzγSZeniaしokaIna Grupa Dziaねnia lnowroclaw

W dniu 19.09.2016 o godz. 16:00 w lnowroc†awiu′ Odby†o sie walne zebranie cz†onk6w

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia†ania inowroctaw w siedzibie stowarzyszenia uI・ Kr6iowej 」adwigi l与W

inowroctawiu.

Porzadek obrad:

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia i stwierdzenie kworum.

2. Wyb6r Przewodniczacego i protokolanta zebrania.

3. Przedstawienie i przvjecie porzadku obrad.

4. Podjecie uchwa†y nr 17/2016 w sprawie uchwalenia zmian Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaねnia

Inowroclaw.

5. Podjecie uchwa†y nr 18/2O16 w sprawie przyjecia cz†onk6w Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia†ania

Inowroctaw.

6. Woine wnioski i informacje bieZace.

7. Zamkniecie zebrania.

P「zebieg walnego zeb「ania czIonk6w

Ad.1

Obrady otworzyta Prezes Zarzadu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia†ania lnowroctaw pani Aleksandra

Do冊ska-Hopcia, Na podstawie Iisty obecno紺stwierdzi†a kworum (§ 21 , uSteP 8 Statutu Stowarzyszenia

しOkalna Grupa Dziafania lnowrocfaw: ′,W Wainym Zebraniu Cz†onk6w wima uczestniczy子oo najmniej l/3

cz†onk6w uprawnionych do g†osowania’’a w przypadku wprowadzania zmian do statutu zgodnie z § 30 zmiany

wprowadzane moga by6　przez Walne Zebranie Cz†onk6w na podstawie uchwa†y powzietej wiekszoScia 2/3

g†os6w, PrZy ObecnoSci co najmniej po†owy cz†onk6w Stowarzyszenia〉・

Prezes Zarzadu StowarzyszeniaしGD lnowroc†aw, Pani AIeksandra DoIihska-Hopcia sprawdzi†a zliczyね

stan os6b obecnych na WaInym Zebraniu Cz†onk6w. Na Waine Zebranie Cz†onk6w stawi†y sie 23 osoby.

Pani Prezes AIeksandra DoIihska-Hopcia odebra†a od Pani AliQji Szczyg†owskiej Uchwa†e nr 20/2016 Zarzadu

Inowrodawskiej Lokalnej Organiza卸Turystycznej z dnia 19 wrzeSnia 2016 roku wyznaczajaca w swej treSci

Prezesa lnowrocねwskiej Lokalnej Organizacji Tu「ystycznej, Pania A=cje Szczyg†owska, do reprezentowania

organizacji podczas Wainego Zebrania Cz†onk6w Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia†ania Inowroclaw w dniu 19

wrzechia 2016 roku. W imieniu Fundacji Rozwoju Spo†eczno - Gospodarczego przyby†a Pani Ama Napiera†a

jednak w zwiazku z brakiem pe†nomocnictwa od Pana 」arostawa Napiera†y bedzie uczestniczy†a w Walnym

Zebraniu bez prawa g†osu.

Wg listy obecnoSci w waInym zebraniu uczestniczy 23 cz†onk6w stowarzyszenia ( na 40 cz†onk6w

stowarzyszenia) z czego 22 cz†onk6w uprawnionych jest do g†osowania. Wobec powyZszego zebranie moZe

PrOCedowa6 nad zmianami w statucie.

Zebranie zosta†o zwo†ane zgodnie z § 21 ustep 4 ,,WaIne Zebranie Cz†onk6w zwo†ywane jest przez Zarzad, kt6ry

zawiadamia cz†onk6w o terminie, miejscu i porzadku obrad iistami poIeconym血b w kaZdy skuteczny spos6b, CO



najmniej na 14　dni przed terminem zebrania.’’ Na podstawie tzw. zwrotek ustaIono, Ze cz†onkowie

StOWarZySZenia zostali terminowo powiadomieni o zwo†ywanym waInym zebraniu.

Uczestnicy WaInego Zebrania sa cz†onkami Stowarzyszenia LokaIna Grupa Dzia†ania Inowroc†aw.

(za†acznik nr l - 1ista obecnosti〉.

Ad2.

Wyb6r Przewodniczacego i protokoianta obrad:

Na przewodniczaca zebrania zg†oszono Pania Aieksandre DoI涌ska-Hopcia.

Kandydatka wyrazi†a zgode.

Zamkniecie iisty kandydat6w. Przystapiono do g†osowania.

Wyniki g†osowania: Za 22 0SOby, PrZeCiw O os6b, WStrZyma†o sie O os6b.

W wyniku g†osowania jawnego wybrano przewodniczaca waInego zebrania pania AIeksandre Dolihska- Hopcia.

Na wniosek przewodniczacej waInego zebrania protokoiantem zosta†a 」oama S6jkowska.

Kandydatka wyrazita zgode.

Wyniki g†osowania: Za 22 osoby, PrZeCiw O os6b, WStrZyma†o sie O os6b.

W wyniku g†osowania jawnego jednog†o5nie wybrano p「otokoIanta pania 」oame S6jkowska.

Ad3.

Przedstawienie i przyjecie porzadku zebrania. Przewodniczaca zebrania Pani Aleksandra DoIihska-Hopcia

ZaPrOPOnOWa†a wprowadzenie zmian do porzadku obrad poprzez dodanie uchwa†y nr 19/2016 w sprawie

uchwaIenia tekstu jednoiitego statutu.

Propozycje poddano g†osowaniu. Za g†osowa†y 22 osoby, PrZeCiw : 0, WStrZyma†o sie:0. Wobec powyZszego

WaIne zebranie bedzie daIej procedowa†o wg nowego przyjetego porzadku.

Porzadek obrad poczawszy od punktu 4:

4. Podjecie uchwa†y nr 17/2016w sprawie uchwaIenia zmian statutu StowarzyszeniaしOkaIna Grupa Dzia†ania

lnowroctaw.

5. Podjecie uchwa†y nr 18/2016w sprawie prz¥厘Cia cz†onk6w Stowarzyszenia LokaIna Grupa Dziatania

lnowroctaw.

6. Podjecie uchwa†y nr 19/2016 w sprawie uchwaIenia tekstu jednolitego statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Dzia†ania lnowroctaw.

7. Woine wnioski i informacje bieZace.

8. Zamkniecie zebrania.

Ad4.

Podjecie uchwa†y nr 17/2016 w sprawie uchwaIenia zmian statutu Stowarzyszenia LokaIna Grupa Dzia†ania

inowroctaw.

Przewodniczaca spotkania zapoznata uczestnik6w z treScia uchwa†y i przedstawi†a stanowisko Zarzadu

Stowarzyszenia Lokaina Grupa Dzia†ania lnowroctaw ・ Na spotkanie zaproszono pracownika Kancelarii

Adwokackiej Adwokat KaroIina Korkowska-Krokos, kt6ra reprezentuje adwokat Piotr Woda. Przedstawiciel

kanceIarii adwokackiej przedstawi† zebranym zaproponowane zmiany w statucie Stowarzyszenia LokaIna Grupa

Dziatania lnowroc†aw, W Swietle obowiazujacej Ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.



Otwarcie dyskusji. Nikt z obecnych nie zg†asza† uwag.

Wobec braku propozycji zmian uchwa†e nr 17/2016 poddano g†osowaniu jawnemu.

Wyniki g†osowania: Za: 22, PrZeCiw: 0, WStrZyma†o sie: 0

Uchwata zosta†a przyjeta.

Ad与.

Podjecie uchwaty nr 18/2016 w sprawie przyjecia cz†onk6w Stowarzyszenia LokaIna Grupa Dzia†ania

inowroctaw.

Przewodniczaca spotkania zapozna†a uczestnik6w z tre5cia uchwa†y i przedstawi†a stanowisko Zarzadu

Stowarzyszenia LokaIna Grupa Dzia†ania lnowroctaw・ Om6wiono zasady wyboru i przybliわno zebranym

kandydat6w na cz†onk6w stowarzyszenia, kt6rzy z†o2yli dekiara匂e :

」p. �imieinazwiskocztonka/Nazwaorganizacji �Reprezentowanysektor 

1. �ZbigniewBohczak �mieszkaniec 

2. �Kujawsko-PomorskaAkademiaP枇iNoZnejiTenisa �gospodarczy 

KrzysztofBross 

Otwarcie dyskusji. Nikt z obecnych nie zg†asza† uwag.

Wobec braku zastrzeねh i propozydi zmian uchwa†e nr 18/2016 poddano g†osowaniu jawnemu.

Wyniki g†osowania: Za 22, PrZeCiw O, WStrZyma†o sie O

Uchwa†a zostafa przyjeta.

Ad 6. Podjecie uchwa†y nr 19/2016 w sprawie uchwaIenia tekstu jednoIitego statutu Stowarzyszenia Lokaina

Grupa Dzia†ania inowroctaw.

Przewodniczaca spotkania zapozna†a uczestnik6w z treScia uchwa†y i przedstawi†a stanowisko Za「zadu

StowarzyszeniaしOkaina Grupa Dziatania lnowroc†aw.

Otwarcie dyskusji. Nikt z obecnych nie zg†asza† uwag.

Wobec braku propozy旬zmian uchwa†e nr 19/2016 poddano gtosowaniu jawnemu.

Wyniki g†osowania: Za 22, PrZeCiw O, WStrZyma†o sie O

Uchwa†a zostata przyjeta.

Ad 7. Wolne wnioski i informacje bieZace.

Przewodniczaca zebrania przedstawi†a i zapozna†a zebranych z treScia z†oわnego w dniu 16 wrzeSnia 2016 roku

W Urzedzie Marsza†kowskim w Toruniu Wniosku o dofinansowanie na koszty bieZace i animacje. PrzybliZy†a

Zagadnienia obejmujace m.in. szkoienia, PrOmOCje dzia†ah i animacje pIanowanych do realizacji do 31 grudnia

2018 roku. Poinformowata r6wnieZ o stanie zatrudnienia i o koniecznoSci przyjecia w najb龍szym czasie nowego

PraCOWnika na stanowisku animatora. Przypomnia†a zebranym o udziaie i zaangaわwaniu Stowarzyszenia w

akcjach i imprezach organizowanych w ostatnim czasie na terenie miasta. Z†oZy†a gratuiacje cz†onkini

Stowarzyszenia, Pani Wies†awie Paszkiewicz, Za Wyr6Znienie ,,しOdo†amacz Specja看ny’’otrzymane w zwiazku z

dziatalnoScia na rzecz integra旬os6b niepe†nosprawnych i stwarzanie im szansy na pe†ne uczestnictwo w Zyciu

SPO†ecznym. Rozpoczeta r6wnieZ dyskusje na temat p「opozy画imprez plenerowych, kt6re maja by6

Organizowane przez Stowarzyszenie LDG inowroctaw dia mieszka龍6w miasta w ramach dzia†afi animacyjnych.

W toku dyskusji udzieIa†a g†osu obecnym wed†ug koIejnoSci zg†osze血dbajac o przestrzeganie zgodnoSci

WyPOWiedzi z przedmiotem punktu obrad. Bioracy g†os w dyskusji przedstawiali swoje propozyqe lmPreZ



plenerowych organizowanych dla mieszka龍6w miasta"　G†os zabraIi: Aleksandra Doiihska-Hopcia　-

przedstawienie tematu organizacj=mprezy pIenerowej, PrZedstawienie budZetu・ AIicja Szczyg†owska -

propozy両ukwiecenia budynk6w - konkurs, Monika Sliwi有eka - festyn z biciem 「ekord6w, Lidia Stoiarska -

propozycja tumiej6w osiedlowych, Dorota Drobnik-Stefadska - OZdabianie koszy na Smieci, Tomasz Sibora -

przyb=Zenie mieszkahcom miasta specyfiki dzia†ainoSci r6chych organizadi i stowarzyszeh dzia†ajacych w

mieScie, Wies†awa Paszkiewicz - anima匂e teatralne, kuglarze, Widowiska w centrum miasta, iwona PrzybYta -

powr6t do przesz†oSci - akcja animacyjna i festyn - inowroc†aw z lat 20 ubieg†ego wieku, Grzegorz Kaczmarek -

zwiedzanie nietypowych zabytk6w inowroc†awia np. pok6j gen. Sikorskiego w hoteIu Bast・ Wobec braku

koIejnych chetnych do dyskusji zamknieto punkt wolne wnioski i informacje bieZace.

Ad.8. Na zakohczenie przewodniczaca zebrania, Pani Aleksandra Do冊ska-Hopcia podziekowa†a obecnym za

PrZybycie i czynny udzia†w zebraniu oraz zamkn可a walne zebranie・

Zaiaczniki do protokoIu:

1. Lista obecnoSci

2. Uchwa†a nr 17/2016 w sprawie uchwaIenia zmian statutu Stowarzyszenia　しOkaIna Grupa Dzia†ania

lnowrodaw.

3. Uchwa†a nr 18/2016 w sprawie prz¥厘Cia cz†onk6w Stowarzyszenia LokaIna Grupa Dzia†ania lnowroc†aw.

4. Uchwafa nr 19/2016 w sprawie uchwaienia tekstu jednoIitego statutu Stowarzyszenia LokaIna Grupa

Dziatania lnowroc†aw.
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