
 

 

P r o t o k ó ł 

Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania 

„Razem dla Powiatu Radziejowskiego 

z dnia 24 stycznia 2012 r. 

 

W zebraniu, wzięło udział 27 z 48 członków LGD, co stanowi quorum do podejmowania  

uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Obrady otworzył Marek Szuszman – prezes zarządu LGD (o godz. 13.00) przedstawiając obecnym 

cele niniejszego zebrania i porządek. 

 

Porządek zebrania przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie zebrania. 

2. Zatwierdzenie porządku zebrania. 

3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta. 

4. Podjęcie uchwał w sprawach: 

• zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących budżetu (uchwała nr 1/2012 zmieniająca 

uchwałę nr 18/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.), 

• zmian a Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczącej jej uaktualnienia m.in. Charakterystyka 

członków LGD, zmiany w rozdziale IV, schemat LSR, w rozdziale IX dodanie dodatkowych 

zapisów odnośnie ponownej oceny wniosków (uchwała nr 2/2012), 

• zmian w Regulaminie Rady LGD, zmiana dotyczy uaktualnienia karty oceny operacji 

według lokalnych kryteriów LGD dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej" (uchwała nr 3/2012), 

1. Dyskusja. 

2. Wolne wnioski i zapytania. 

3. Zakończenie zebrania. 

 

Ad. 1. Witając wszystkich obrady otworzył Marek Szuszman – prezes zarządu LGD (o godz. 13.00) 

przedstawiając cele niniejszego zebrania i porządek obrad. 

Ad. 2. Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych i przystąpiono 

do jego realizacji. 

Ad.3. Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Marka Szuszmana. 



W przeprowadzonym głosowaniu jawnym kandydat na przewodniczącego zebrania uzyskał 

jednogłośnie 27 głosów. Pan Przewodniczący stwierdził prawomosność posiedzenia, ponieważ 

udział wzięło 27 z 48 członków LGD, co stanowi quorum do podejmowania uchwał. 

Na protokolanta zebrania zgłoszono kandydaturę Agnieszki Zawidzkiej. W przeprowadzonym 

głosowaniu jawnym kandydatka na protokolanta zebrania uzyskała jednogłośnie 27 głosów 

Ad. 4. Po uprzednim przedstawieniu przez Prezesa treści uchwał przystąpiono do ich podjęcia: 

- w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczących budżetu (uchwała nr 1/2012 

zmieniająca uchwałę nr 18/2011 z dnia 15 listopada 2011 r.), uchwałę przyjęto jednogłośnie, 

- w sprawie zmian a Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczącej jej uaktualnienia m.in. Charakterystyka 

członków LGD, zmiany w rozdziale IV, schemat LSR, w rozdziale IX dodanie dodatkowych 

zapisów odnośnie ponownej oceny wniosków (uchwała nr 2/2012), uchwałę przyjęto jednogłośnie, 

- w sprawie zmian w Regulaminie Rady LGD, zmiana dotyczy uaktualnienia karty oceny operacji 

według lokalnych kryteriów LGD dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej" (uchwała nr 3/2012), uchwałę przyjęto jednogłośnie, 

Ad. 5, Ad. 6. Dyskusji, wolnych głosów, wniosków nie było. 

Ad. 7. Na tym Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego” zakończono. Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie. 

 

  

 

Protokolant      Przewodniczący Zebrania 

 


