
 

P r o t o k ó ł 

Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania 

„Razem dla Powiatu Radziejowskiego” 

z dnia 25 lutego 2014 r. 

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania: 

1. Otwarcie zebrania. 

2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta. 

3. Zatwierdzenie porządku zebrania.  

4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju: 

- w sprawie aktualizacji wskaźników oraz zmiany w budżecie LSR, 

- w sprawie wyboru członka Komisji Rawizyjnej, 

- w sprawie zmian w LSR – charakterystyka członków LGD,  

- w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego LSR 

 5. Podjęcie uchwały: 

 w sprawie ustalenia składki członkowskiej dla jednostek samorządu terytorialnego. 

      6. Dyskusja. 

7. Wolne wnioski i zapytania. 

8. Zakończenie zebrania. 

 

 Ad 1. Witając wszystkich obrady otworzył Marek Szuszman- Prezes Zarządu LGD 

przedstawiając cele zebrania. W zebraniu wzięło udział 29 z 47 członków LGD, co stanowi 

quorum do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ad 2. Na przewodniczącego zebrania zgłoszono kandydaturę Marka Szuszmana. 

Kandydat na przewodniczącego zebrania uzyskał 29 głosów. W głosowaniu jawnym na 

przewodniczącego zebrania wybrano Marka Szuszmana. 

Na protokolanta zebrania zgłoszono kandydaturę Agnieszki Zawidzkiej. Kandydatka na 

protokolanta uzyskała 29 głosów. W głosowaniu jawnym na protokolanta wybrano Agnieszkę 

Zawidzką. 



 Ad 3. Zaproponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez obecnych 

i przystąpiono do jego realizacji. 

 Ad 4. W kolejnym punkcie porządku zebrania przystąpiono do podjęcia uchwał 

w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju: 

◦ w sprawie aktualizacji wskaźników oraz zmiany budżetu LSR – uchwała nr 

1/2014. W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie.  

◦  w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej.  

W miejsce Pani Józefy Wiśniewskiej przewodniczący przedstawił kandydaturę Pani Anny Patyk. 

Kandydatka wyraziła zgodę na pełnienie funkcji członka Komisji Rewizyjnej. Ponieważ nie było 

zastrzeżeń co do przedstawionej kandydatury przystąpiono do podjęcia stosownej uchwały tj. 

uchwała nr 2/2014 w sprawie wyboru członka Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu jawnym 

uchwała została przyjeta jednogłośnie. 

◦ w sprawie zmian w LSR – charakterystyka członków LGD – uchwała nr 3/2014. 

Ponieważ nastąpiła zmiana składu Komisji Rewizyjnej koniecznym było również 

dokonać stosownych zmian w LSR tj.: tabela w rozdziałach I.3.otrzymała nowe 

brzmienie. W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

◦ w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego LSR – uchwała nr 4/2014. W głosowaniu 

jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 Ad 5. W kolejnym punkcie porządku zebrania przystąpiono do podjęcia uchwały 

w sprawie ustalenia i przyznania składki członkowskiej dla jednostek samorządu terytorialnego – 

uchwała nr 5/2014. W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie. 

 Ad 6. Uczestnicy zebrania wobec powyższego nie podjęli dyskusji. 

  Ad 7. Wolnych głosów wniosków, zapytań nie było.  

 Ad 8.  Przewodniczący zakończył posiedzenie. 

 

 

 

  Protokolant      Przewodniczący Zebrania 

 

 

 



 

 

 

 


