
Protok6† z waInego zebrania czIonk6w

StowarzyszeniaしOka-na Grupa Dziafania inowroc書aw

w dniu 25.02.2016 o godz. 16:00 w lnowroc†awiu′ Odby†o sie wa-ne zeb「anie cz†onk6w Stowa「ZySZenia Lokalna

Grupa Dzia†ania inowroc†aw.

Porzadek obrad:

1. Otwarcie zeb「ania przez Prezesa Stowarzyszenia i stwierdzenie kwo「um・

2. Wyb6r Przewodniczacego i protokolanta zebrania"

3. Przedstawienie i przyjecie porzadku obrad.

4. Podjecie uchwa†y w sprawie przyjecia po冊yki rachunkowoSci w Stowarzyszeniu・

5. Podjecie uchwa十y w sprawie p「zyjecia uproszczonVCh zasad sporzadzania sprawozdah finansowych

przewidzianych dIa jednostek mikro'

6. Podjecie uchwa†y w sprawie wvboru cz†onk6w Rady LGD.

- PrZedstawienie kandydat6w i om6wienie zasad wvboru′

- POdjecie uchwa†y w sprawie wvboru cz†onk6w Rady LGD.

7. Podjecie uchwa一v w sprawie uchwalenia ReguIaminu pracY Rady LGD・

8. Podjecie uchwa†y w sprawie przyJeC-a nOWyCh cz†onk6w.

9. Zatwierdzenie projektu Loka-nej Strategii Rozwoju LGD lnowroc†aw (LSR)

- Om6wienie projektu LSR,

- POdjecie uchwa†v w sprawie zatwierdzenia LSR"

10. Woine wniosk= informacje bieZace"

Przebieg wa-nego zeb「ania cz†onk6w

Ad.1 Ob「ady otworzyta Prezes Zarzadu Stowarzyszenia Loka-na Grupa Dzia†ania lnowroc†aw pani AIeksandra

Dolifiska-Hopcia. Na podstawie "sty obecnoSci stwierdzi†a kworum (§ 21 ′ uSteP 8 Statutu StowarzySZenia

Lokalna Grupa Dzia†ania lnowroc†aw‥ ′′W Wa‘nym Zeb「aniu Cz†onk6w winna uczestniczyfro najmniej l/3

cz†onk6w uprawnionych do g†osowania’’)・

zebranie zosta†o zwotane zgodnie z § 21 ustep 4 ′′Walne Zebranie Cz†onk6w zwotywane jest przeZ Zarzad′ kt6ry

zawiadamia cz†onk6w o teminie, miejscu i porzadku obrad listami po-econym血b w kaZdv skuteczny spos6b′ CO

najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.’’・

uczestnicy Walnego Zebrania sa cz†onkami StowarzySZenia Lokalna Grupa Dzia†ania lnowroc†aw.

(zatacznik nr l - =sta obecnoSci)

Ad 2. Wyb6r Przewodniczacego i na jego wniosek Wiceprzewodniczacego i Sekretarza obrad:

Na p「zewOdniczaca zebrania zg†oszono Pania A-eksandre Dolihsk叫opcia.

Kandydatka wyrazi†a zgode.

Zamkniecie listy kandydat6w.

w g†osowaniu: Za 17 os6b′ PrZeCiw O os6b′ WStrZyma†o sie O os6b・

w wyniku g†osowania jawnegO Wybrano przewodniczaca walnego zebrania pania Aleksandre Dolihska- Hopcia.

Na wniosek przewodniczacej walnego zebrania sekretarzem zosta十a Anne Trojanowska.

Kandydatka wyrazita zgode.



w g†osowaniu‥ Za 17 os6b′ PrZeCiwO os6b′ WStrZyma†o sie O os6b.

w wyniku g†osowania jawnego jednog†oSnie wybrano sekretarza pania Anne Trojanowska"

przewodniczaca nie wyb「a†a wiceprzewodniczacego.

Ad 3. Przedstawienie i przyjecie porzadku zebrania・ Wobec braku propozycji zmian WaIne zebranie bedzie

obradowa†o zgodnie z zap-anowanym i przyjetym porzadkiem obrad.

Ad 4. Podjecie uchwaty w sprawie przyjecia po-ityki rachunkowoS。 w Stowarzyszeniu.

przewodniczaca spotkania zapozna†a uczestnik6w z treScia uchwa†y i przedstawi†a stanowisko Zarzadu

stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia†ania lnowroc†aw.

wobec braku proponowanVCh zmian uchwa†e nr 6 poddano g†osowaniu′ Za 18′ P「ZeCiw O′ WStrZVma†o sie O・

Ad 5. Podjecie uchwaty w sp「awie p「zyjecia uproszczonyCh zasad sporzadzania sprawozdafi finansowyCh

przewidzianych dia jednostek mikro.

przewodniczaca spotkania zapozna†a uczestnik6w z treScia uchwa†y i przedstawita stanowisko Zarzadu

stowarzyszenia Loka-na Grupa Dziatania InowrocJaw.

wobec braku proponowanyCh zmian uchwate n「 7 poddano g+osowaniu′ Za 18′ PrZeCiw O′ WStrZyma†o sie O

godz. 16:30 dc喧CZy†y 2 osoby.

Ad 6. Podjecie uchwa一v w sprawie wvboru cz†onk6w Radv LGD.

przewodniczaca spotkania zapozna†a uczestnik6w z tres喧uchwa†y i przedstawi†a stanowisko Zarzadu

stowarzvszenia Lokalna Grupa Dziatania lnowroC†aw.

przedstawienie kandydat6w i om6wienie zasad wyboru"

zarzadzono wyb6r komisji sk「utacvjnej・

przewodniczaca zaP「OPOnOWa†a komisje skrutacyjna w sk†adzie 3-OSObowvm

wniosek poddano g†osowaniu′ Za 20 os6b′ PrZeCiw O′ WStrZVma†o sie O.

Zg†aszanie kandydat6w‥

丁omasz Sibora - kandydat wyrazi† zgode′

Da「iusz Ligeza - kandydat wyrazi† zgode′

wies†awa Paszkiewicz - kandydatka wyrazi†a zgode′

wobec braku innych kandydatu「 zaprOPOnOWanO Zamkniecie listv・

wniosek poddano g†osowaniu/a 20 os6b′ PrZeCiw O′ WStrZyma†o sie O"

wvb6r sk†adu rady g†osowaniu,a 20 os6b′ PrZeCiw O′ WStrZVma†o sie O・

podjecie uchwaty w spraWie 20′ PrZeCiw O′ WStrZVma†o O"

Komisja skrutacyjna ukonstytuowata Sie w sktadzie:

TomasZ Sibora - PrZeWOdniczacy′

Da血SZ Ligeza - CZ†onek′

wies†awa Paszkiewicz - CZ†onek

przewodniczacy zapOZna† uczestnik6w Wa‘nego zebrania z zasadami wvboru w trvbie tajnvm.

Rozdanie kart do g†osowania.

sporzadzenie p「otokotu komisji skrutacyjnej (zat呼nik nr 2")

wvstapienie przewOdniczacego komisji skrutacyjnej TomasZa Sibory.



Wyb「anoradewsk†adzie: 

しp. �lmieinazwisko �ReprezentowanySektor 

1 �MonikaS"wihska �PubIiczny 

2 �KaroiinaWaIczak �SPO†eczny 

3 �RobertBrudnicki �SPO†eczny 

4 �ArkadiuszFajok �gospodarczv 

与 �AnnaPiotrowska �gospodarczv 

6 �HelenaK†osowska �gospodarczy 

7 �LidiaStoIarska �gospoda「czy 

8 �Mariusztukasiewicz �m �eszkan �eC 

9 �PiotrGondek　　　　　　　　　　　　m ��eszkan �eC 

uchwa†a nr 8 zosta†a podjeta. Wyniki g十osowania : Za 20′ P「ZeCiw O wstrzyma†o sie O.

Ad 7. Podjecie uchwa†v w sprawie uchwalenia ReguIaminu pracy Rady LGD.

przewodniczaca spotkania zapozna†a uczestnik6w z treScia uchwa†y i za†acznik6w oraz przedstawita stanowisko

Zarzadu Stowarzyszenia Lokaina Grupa Dzia†ania lnowroc†aw"

Om6wienie reguiaminu Radv wraz z za†acznikami:

l. P「ocedura trvbu wytaczenia cz†onka rady z udzia†u w dokonywaniu oceny operacji/grant6w

2. Procedurawyboru i ocenyoperacji w ramach LSR

3. Procedura wyboru i oceny grantobiorc6w w ramach projekt6w grantowych wraz z opisem sposobu

roz=czania, mOnitoringu i kontroii przyznanych grant6w

4. Procedura ustaIania iub zmiany krvteri6w

5. Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w procedurze konkursowej stowarzyszenia LokaIna Grupa

Dzia†ania lnowroc†aw

6. Procedura odwo†ania w projektach grantowych stowarzvszenia LokaIna Grupa Dzia†ania lnow「oc†aw

wobec braku proponowanvch zmian uchwa†e nr 9 poddano g†osowan恒a 20′ PrZeCiw O′ WStrZyma†o sie O.

Uchwa†a zosta†a przyjeta.

Ad 8. Podjecie uchwa†y w sp「awie przyjecia nowych cz†onk6w.

przewodniczaca spotkania zapozna†a uczestnik6w z tre卸uchwa†y i przedstawi†a stanowisko Zarzadu

stowarzyszenia Loka-na Grupa Dzia†ania lnowroc†aw'

Przedstawienie kandydat6w.

wobec braku proponowanyCh zmian uchwa†e n「 lO poddano gtosowaniu′ Za 20′ PrZeCiw O′ WStrZyma†o sie O・

」p, �k　N　aoranizacji ���ReprezentOWanySekto「 imielnaZWISkocz†ona/azw 　　　　　k●h一 ��g nowroctawwlnowroc†awiu �SPOteCZnV 

1 2 �TowarzystWOM-aStPartnersIC Rafa†WiankowskiSzko†a」ezyk6wObcychiBiuroT†umaczeh′′ORBiS 」iNGUIS’’ lCTORIA ���gospodarczy gospoda「CZy 

3 �lrenaBo「uckaV �†　　-Gosodarczego ��SPO†eczny 

4 与 �Fundac」aRozwo」uSpoeczno　P poIskieTowarzystWOTurystycznOKrajoznawczeOddzia†wlnowroc†awiu ���SPO†eczny 

Uchwa†a zosta†a podjeta.

Ad 9. Zatwierdzenie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju LGD lnowroc†aw (LSR)

przewodniczaca spotkania zapozna†a uczestnik6w z treScia uchwatv i przedstawita stanowisko Zarzadu

stowarzYSZenia Loka-na Grupa Dzia†ania lnowroc†aw・

Om6wienie projektu



wobec braku proponowanych zmian uchwate nr ll poddano g†osowaniu′ Za 20′ PrZeCiw O′ WStrZVma†o sie O.

Uchwa†a zosta†a podjeta.

Ad lO. Wolne wniosk= informacje bieZace.

przewodniczaca spotkania: 12 stycznia podpisano umowe na Wsparcie przygotowawcze na POnad 132000

dofinansowania, Z tego lO% przeznaczonO na PraCe adaptacyjne.

Przedstawienie wizuaiizacji siedziby.

Zamkniecie spotkania.

Za青aczniki do p「otokolu:

1. Lista obecnoSci

2. Uchwa†a w sprawie przyjecia politvki rachunkowoSci w Stowarzvszeniu'

3. Uchwa†a w sprawie przvjecia uproszczonyCh zasad sporzadzania sprawozdah finansowvch przewidzianych dIa

jednostek mikro.

4, Uchwa†a w sprawie wyboru cztonk6w Radv LGD.

5. Uchwa†a w sprawie uchwa-enia Regu-aminu p「acy Rady LGD′ WraZ Z Za†acznikam主

1. Procedura trybu wy†aczenia cz†onka rady z udzia†u w dokonywaniu oceny operaCji/grant6w

2. Procedurawyboru i ocenyoperaCjiw ramach LSR

3. P「ocedura wyboru i ocenv grantObiorc6ww ramach projekt6w grantowych wraz z opisem sposobu

rozIiczania, mOnito「ingu i kont「oli przyznanvch grant6w

4. Procedura ustalania iub zmiany kryteri6w

5. Procedura wniesienia i rozpatrzenie protestu w PrOCedurze konkursowej stowarzySZenia Lokalna Grupa

6. Procedura odwo†ania w projektach grantowych stowarzyszenia Loka‘na Grupa Dzia†ania inowroc†aw

6. Uchwafa w sprawie przyjecia nowych cz†onk6w・

7. Uchwa十a w sprawie zatwierdzenia projektu Loka-nej Strategii Rozwoju LGD lnowroctaW (LSR)

舶張轄頭a (podpis)


