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Z Wainego zebrania czionk6w

StowarzyszeniaしOkaina Grupa Dzia書ania lnowroclaw

W dniu 31.10・2019 r. o godz" 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia LokaIna Grupa Dzia†ania lnowroctavy odby†o

Sie walne zebranie cztonk6w Stowarzyszenia LokaIna Grupa Dzia†ania Inowroc十aw.

Porzadek obrad:

1. Otwa「cie zebrania przez Prezesa Stowarzyszenia i stwierdzenie kworum.

2. Wyb6r Przewodniczacego i p「otokolanta zebrania.

3. Przedstawienie i przyjecie porzadku obrad.

4. Podjecie uchwa十y w sprawie przyjecia nowych cz†onk6w zwyczajnych Stowarzyszenia Lokaina Grupa

Dzia†ania inowroctaw:

-〉 przedstawienie kandydatur;

-〉dyskusja;

-〉 g†osowanie.

5・ Podjecie uchwa†y w sprawie przyjecia kandydat6w na cz†onk6w Rady Stowarzyszenia LokaIna Grupa

Dzia†ania lnowroclaw:

-〉 przedstawienie kandydat]lr;

-)dYSkus由

一) gtosowanie.

6. Dokonanie wyboru funkcji w sk†adzie Rady Stowarzyszenia LokaIna Grupa Dzia†ania inowroctaw.

7. Om6wienie kwestii szkoIenia z zakresu oceny projekt6w dla cz†onk6w Rady i Zarzadu oraz termin6w

POSiedzeh Rady.

8, Woine wniosk= informacje bieZace,

9. Zamkniecie zebrania.

Przebieg wainego zebrania czIonk6w

Ad.1 Obrady otworzyt Prezes Zarzadu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziatania lnowroctaw pan Karol

しegumina. Na podstawie listy obecnoSci stwierdzit kworum (§ 21 , uSteP 8 Statutu Stowarzyszenia Lokalna

Grupa Dzia†ania Inowroctaw: ,,W WaInym Zebraniu Cztonk6w winna uczestniczycto najmniej l/3 cz†onk6w

uprawnionych do g十osowania’’),

W chwiIi rozpoczecia zebrania frel(WenCja wynosiね16 os6b przy stanie 48 cz†onk6w og6tem.

W zebraniu uczestniczyii wszyscy uprawnieni. Osoby, kt6re zastepowa†y przedstawici釦z†oZyty stosowne

dokumentv Przedstawiono upowaZnienie do reprezentowania Centrum Medycznego SIR MED Sp. z o.o.

WyStaWione dIa Pani Moniki Lemadskiej. Pani Monika Lemahska, rePreZentujaca SIR MED Sp. z o,O., W Celu

identyfikady i potwierdzenia toZsamoSci, PrZed†oZy†a dokument toおamoSci (dow6d osobisty) w obecnoSci

PraCOWnika stowarzyszenia. W wyniku weryfikacji przed†oZonych dokument6vy otrzyma†a zgode na czynny

udziat w obradach i moZliwoSC g†osowania.

Dokument ten stanowi za†acznik do niniejszego protoko†u,

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

kt6ry zawiadamia cz†onk6w o terminie, miejscu i porzadku obrad =stami poieconym=ub w kaZdy skuteczny

SPOS6b, CO najmniej na 14 dni przed terminem zebrania’’.

Uczestnicy Wainego Zebrania sa cz†onkami Stowarzyszenia LokaIna Grupa Dzia†ania lnowroctaw.

(zatacznik nr l - 1ista obecnoSci〉.



Ponadto w zebraniu udziat bra“ pracownicy Stowarzyszenia, nie posiadajacy prawa gtosu: Pan=oanna

S6jkowska oraz Pan Ba巾OSZ Waszak.

Doszta l osoba - Pan Grzegorz Bartoszewicz - Stan Obecnv: 17 czionk6w up愉Wnionvch do g書osowania

Ad 2. Wyb6r Przewodniczacego i protokolanta obrad:

Pan Zbigniew Bo龍zak, CZ†onek stowarzyszenia, na PrZeWOdniczacego zebrania zg†osi† Pana Karola

Legumine.

Kandydat wyrazi† zgode.

Zamkniecie iisty kandydat6w.

W g†osowaniu: Za - 17 os6b, PrZeCiw O, WStrZyma†o sie O,

W wyniku g†osowania jawnego wybrano przewodniczacego wainego zebrania pana KaroIa Legumine.

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

Kandydatka wγraZi†a zgode.

W g†osowaniu: Za 17 os6b, P「ZeCiw O, WStrZyma†o sie O.

W wyniku g†osowania jawnego jednog†oSnie wybrano protokoIanta: Pania 」oanne S6jkowska.

Ad 3. Przewodniczacy przedstawil zebranym porzadek obrad, PO CZym ZaSugerOWa†, aby w obradach

POmina6 kwestie dotyczace wyboru funkcji w skfadzie Rady; terminu posiedzeh Rady oraz szkoIenia dIa

CZ†onk6w Rady i Zarzadu, Z uWagi na tematyke dotyczaca wyt排znie zainteresowanych. Zebrani wγraZ冊

ZgOde na dokonanie zmian w porzadku obrad. Przystapiono do g†osowania: Za 17, PrZeCiw O, WStrZyma†o

SieO.

Przewodn czacy zebrania przedstawi† nowy porzadek obrad:

4. Podjecie uchwa†y w sprawie przyjecia nowych cz†onk6w zvyczajnych Stowarzyszenia LokaIna Grupa

Dzia†ania lnowroctaw:

-〉 przedstawienie kandydatur;

-〉dyskusja;

-) g†osowanie.

与. Podjecie uchwa†y w sprawie prz¥厘Cia kandydat6w na cz†onk6w Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Dzia†ania lnow「octaw:

一) przedstawienie kandydat叩

-)dyskusja;

-〉 g†osowanie.

6. WoIne wniosk= informacje bieZace.

7, Zamkniecie zebrania.

Wobec braku uwag, POrZadek obrad poddano g†osowaniu: Za 17, PrZeCiw O, WStrZymato Sie O.

W wyniku g†osowania jawnego jednog†o$nie przyjeto przedstawiony po「zadek obrad.

Dosz書a l osoba - Pani MaI剛州南a

Ad 4. Podjecie uchwa†y w sprawie przyjecia nowych cz十onk6w zwyczajnych Stowarzyszenia Lokaina Grupa

Dzia†ania lnowroctaw.

Przewodniczacy zebrania przedstawi† ztoわne kandydatury oraz stanowisko Zarz軸u Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Dzia†ania lnowroctaw.

Na cztonka zwyczajnego deklaracje wraz z koniecznymi dokumentami z†o2yIi: Pan Piotr Turowski,

mieszkaniec inowroctawia oraz Pani Edyta Krysztoforska-Simiat reprezentuj ca sektor gospodarczy"

Otwarcie dyskusji.

Pan KaroI Legumina za「ekomendowa†, by†ego pracownika biura LGD Pana Piotra Turowskiego.

Rekomendacji udzie冊mu takie Dyrektor biura LGD, Pan Bartosz Waszak" WiekszoS6 zebranych pamieta†a

Pana Piotra z czasu, kiedy byt on pracownikiem LGD. DIa przybliZenia jego syIwetki wszystkim zebranym,

Prezes Zarzadu przedstawi† Pana Piotra jako osobe godna zaufania, Chetnie anga礼jaca sie w prace

i dziafania Stowarzyszenia oraz wykonujacego sumiennie swoje obowiazki stuZbowe.



Nastepnie Pan KaroI Legumina przedstawit zebranym informacje na temat Pani Edyty Krysztoforskiej-

SimIat, kt6ra jest osoba prowadzaca zajecia z jezyka angielskiego zar6wno w szkole, jak i w ramach swojej

dzia†ainoSci gospodarczej. Do rekomendacji przy†aczyta sie takZe Pani Lidia StoIarska, kt6ra zapewnia†a

Zebranych o zaangaわwaniu Pani Edyty w pracy z m†odzieZa.

Wobec b「aku uwag, PrZeWOdniczacy zebrania, Pan KaroI Legumina odczyta圧re$fuchwa†y.

Przystapiono do g†osowania: Za 18 os6b, PrZeCiw O os6b, WStrZyma†o sie O os6b.

Uchwa†a nr 20/2O19 w sprawie przyjecia nowych cztonk6w Stowarzyszenia LokaIna Grupa Dzia†ania

lnowroc†aw zostafa przyjeta.

W wyniku przyjecia uchwaty w poczet cz†onk6w zwyczajnych Stowarzyszenia LGD Inowroc†aw prz¥厘to:

」p. �Imieinazwiskocz†onka/Nazwaorganizacji �Reprezentowanysektor 

1 �PiotrTurowski �mieszkaniec 

ui.W†.Lokietkall/46,88-1001nowroc†aw 

2 �P.∪.DIALOG-BiZEdytaKrysztoforska-Simlat, �gospodarczy 

ui.StefanaCzarnieckiego17iok.与,88-100lnowroc†aw 

Ad 5. Podjecie uchwa†y w sprawie przyjecia kandydat6w na cz†onk6w Rady Stowarzyszenia LokaIna Grupa

Dzia†ania lnowroc†aw.

Przewodniczacy zebrania przedstawj† z†otone kandydatury oraz stanowisko Zarzadu Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Dzia†ania inowroc†aw.

Dekiaracje wraz z koniecznymi dokumentami z†oZyli: Pan Piotr Turowski reprezentujacy sektor

mieszkahc6w Inowrocfawia oraz Pani Edyta Krysztoforska-SimIat reprezentujaca sektor gospodarczy,

Otwarcie dyskusji.

Rekomendacji dla Pana Turowskiego udzie旧Pan Bartosz Waszak. Pan Karo圧egumina r6wniei udzie冊mu

SWOjej rekomendadi. Pan Piotr w okresie zatrudnienia w LGD realizowa† dzia†ania z zakresu funduszy

unijnych i jego wiedza oraz doSwiadczenie moie wspom6c prace Rady. Pani Lidia StoIarska udzie剛a

rekomendadi Pani Edycie Krysztoforskiej-Simiat, PrOWadzacej dzia十aInoS6 gospodarcza. Otrzymaねona

takZe rekomendacje Przewodniczacego. Pani Edyta uczestniczy†a w reaIizacji zajeC jezykowych dIa

m†odzieZy oraz mieszka龍6w lnow「OC†awja. 」ej zaangaわwanie oraz wiedza z zakresu jezyk6w obcych beda

POmOCne PrZy PraCy Rady.

Wobec braku uwag uchwa†e nr 21/2019 odczytano i poddano g†osowaniu: Za 18, PrZeCiw O, WStrZyma†o sie

O.

Uchwa†a nr 21/2019 w sprawie przY厘Cia kandydat6w na cz†onk6w Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Dziatania lnowroc†aw zostafa przyjeta,

W wyniku g†osowania w poczet cz†onk6w Rady przyjeto:

- Pana Piotra Tu「owskiego;

- Pania Edyte Krysztoforska-Simlat.

Ad 6. Wolne wniosk= informa匂e bieZace.

W wolnych wnioskach Przewodniczacy, Pan KaroI Legumina, PrZedstawit obecnym wiadomoSC o zto2onym

do Urzedu Marsza†kowskiego wnjosku o przesuniecie te「minu og†oszenia ostatecznych list grantobiorc6w

W ramaCh og†oszonych nabor6w wniosk6w na projekty grantowe. Wynika to z faktu brak6w kadrowych,

gdyZ jedna z pracownic jest na L4 oraz z duZej =osd z†oZonych wniosk6w, kt6re podIegaja obecnie

Weryfikacji wstepnej, a naStePnie musza zosta6　poddane ocenie przez Rade　しGD. Prace te, POZa

PrOWadzeniem bieZacych zadah, Wymagaja dodatkowego czasoch†onnego zaangaZowania pozosta†ych

PraCOWnik6w.



Ponadto Prezes poinformowa† o koniecznoSci zwo†ania koIejnego Walnego Zebrania Cz†onk6w

Z uWagi na potrzebe dokonania uchwalenia aktuaiizacji zapis6w w LSR. Zapisy naIeZy ujednoiic竜zgodnie

Z uWagami Urzedu Marsza†kowskiego w Tbruniu. Pan KaroI Legumina przedstawi† treS6 zmian w LSR

WSZyStkim obecnym na zebraniu cz†onkom. Aktualizacja poprzedzona bedzie konsuItacjami spo†ecznym主

Aby umoZiiwi〔 wszystkim zainteresowanym mo21iwoS6 wprowadzania uwag, treSC zmian bedzie dostepna

na stronie intemetowej Stowarzyszenia. Przewodniczacy poprosi† protokolantke, Pania 」oanne S6jkowska

O Odczytanie treSci powiadomienia o zwotaniu koIejnego waInego zebrania, kt6re zosta†o p「zewidziane

W dniu 19 Iistopada 2019 r Pan=oanna odczyta†a treS6 powiadomienia. Na przygotowanej Iisde odbioru

ZaWiadomie高zebrani cz†onkowie LGD, POtWierdz帖swoim podpisem odbi6r otrzymanej wiadomoSc主

Innych woinych wniosk6w nie zgtaszano.

Ad. 7. Pan Prezes, KaroI Legumina poprosi† o pozostanie po zebraniu cz†onk6w Rady i Zarzadu ceIem

Om6wienia wczesnie」 POminietych kwes宙dotyczacych wyboru funkdi w sk†adzie Rady, terminu posiedzeh

Rady oraz szkolenia dla cz†onk6w Rady i Zarzadu. Na koniec Przewodniczacy podziekowa† obecnym za

PrZybycie i zamknat spotkanie.

Za†aczniki do protokotu:

1. Lista obecnoSci wraz z upowaZnieniami (1 szt,).

2. Uchwa†a nr 20/2019 w sprawie przyjecia nowych cz†onk6w Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziatania

Inowroctaw.

3. Uchwafa nr 21/2019 w sprawie prz¥厘Cia kandydat6w na cz†onk6w Rady Stowarzyszenia Lokaina Grupa

Dzia†ania lnowrocfaw.
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