
Protok6l z waInego zebrania czIonk6w

StowarzyszeniaしOkalna Grupa Dzialania Inowrociaw

w dniu 31.03.2016 o godz. 16:00 w Siedzibie Stowarzyszenia , PrZy ul. Kr6Iowej 」adwigi 15 w

inowroctawiu, Odby†o sie wa-ne zebranie cz†onk6w Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia†ania lnowroc†aw.

obrady otwo「zy†a Prezes Zarzadu StowarzyszeniaしOka-na Grupa Dzia†ania lnowroc†aw pani Aleksandra

Do冊ska-Hopcia. Na podstawie Iisty obecnoSci stwierdzi†a kworum (§ 21 ′ uSteP 8 Statutu Stowarzyszenia

しOkalna Grupa Dzia†ania -nowroc†aw‥ ,,W Wa-nym Zebraniu Cz†onk6w wima uczestniczycto najmniej l/3

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

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 listami poIeconym=ub w kaZdy skuteczny spos6b′ CO

najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.’’・

W zebraniu udzia† wzie†o 24 cz†onk6w

Od godz. 16:00 - 19 os6b′ O gOdz. 16:30 do†aczv†o 5 os6b'

Osoby te sa cz†onkami Stowarzyszenia Lokaina Grupa Dzia†ania lnow「oc†aw.

(za†acznik nr l - Iista obecnoSci)

Porzadek obrad:

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia i stwierdzenie kworum.

2. Wyb6r Przewodniczacego i protokoIanta zebrania.

3. Przedstawienie i prz涙Cie porzadku obrad.

4. Rozpatrzenie projektu uchwa†v w sprawie zatwierdzenia s叩WOZdania z dzia†aInoSci Zarzadu za rok 201与:

- Om6wienie sprawozdania z dzia†aInoSci Zarzadu za rok 2015

-dyskusja

- POdjecie uchwa†y

5. Rozpat「zenie projektu uchwa†y w s叩Wie zatwierdzenia sprawozdania z dzia†aInoSci Komisji Rewizyjnej za

「ok201与:

- Om6wienie sprawozdania z dzia†alno誼Komisji Rewizyjnej za rok 2015

-dyskusja

- POdjecie uchwa†y

6. Rozpatrzenie projektu uchwa†y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznegO Z dziatainoSci

Stowarzyszenia za rok 2015:

- Om6wienie sprawozdania merytorycznegO Z dzia†aInoSci Stowarzyszenia za rok 2015

-dyskusja

- POdjecie uchwaty

7. Rozpatrzenie projektu uchwa†y w s叩Wie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z dzia†alnoSci

Stowarzyszenia za rok 2015:

- Om6wienie sprawozdania finansowego z dzia†aInoSci Stowarzyszenia za rok 2015

-dyskusja

- POdjecie uchwa†y

8. Podjecie uchwaty w sprawie udzielenia abso-utorium Zarzadowi Stowarzyszenia LokaIna Grupa Dzia†ania

Inowroctaw.

9. WoInewnioski =nforma匂e bieZace.

10. Zamkniecie zebrania.


