Lubaczów 10 lutego 2011

Protokół
z VII Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"
w Lubaczowie w dniu 10 lutego 2011 r.

Na Walne Zebranie przybyło 21 członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi
Lubaczowskiej” w Lubaczowie. (obecność w/g załączonej listy)
Porządek obrad VII Walnego Zebrania:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad – prezes Zarządu
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza – prezes Zarządu
3. Odczytanie porządku obrad – Przewodniczący Zebrania:
- pytanie o wnioski do porządku obrad
- głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Wybory uzupełniające do Rady LGD:
- przedstawienie uchwał Rad – RM w Oleszycach i RG w Starym Dzikowie
- podjęcie uchwały nr VII/01/2011.
5. Zmiany LSR – harmonogram naborów
- prezentacja – kierownik Biura LGD
- ogłoszenie dyskusji
- podjęcie uchwały nr VII/02/2011.
6. Zmiany LSR:
1) wskaźniki celów i przedsięwzięć
2) procedur oceny i wyboru operacji
3) Lokalnych Kryteriów Wyboru
- prezentacja – Prezes Zarządu
- dyskusja
- podjęcie uchwały nr VII/03/2011.
7. Przyjęcie LSR ze zmianami
- dyskusja
- podjęcie uchwały nr VII/04/2011.
8. Uchwała w/s składek członkowskich od samorządów
- prezentacja – kierownik Biura LGD
- dyskusja
- podjęcie uchwały nr VII/05/2011.
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad.

Zebranie otworzył prezes LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" Pan Jan Gancarz, powitał
przybyłych i stwierdził, że zgodnie z par. 15 pkt.5 Statutu Walne Zebranie jest prawomocne.
Następnie przedstawił porządek obrad. Na wniosek samorządów uchwałę w/s ustalenia nowych
składek członkowskich dla gmin LGD odłożono do uchwalenia na kolejnym WZC, które powinno
odbyć się w terminie III-IV 2011. Ponadto nie zgłoszono innych poprawek czy uzupełnień i przyjęto
poprawiony porządek obrad jednomyślnie.
W związku z koniecznością dostosowania dokumentów LGD do aktualnych przepisów oraz
wymiany składu Rady Walne Zebranie zmuszone było podjąć szereg uchwał.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr VII/01/2011 Walnego Zebrania w sprawie zmian
osobowych w składzie Rady LGD. Przewodniczący odczytał uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach
i Rady Gminy Stary Dzików o wyborze przedstawicieli tych samorządów do Rady LGD. Nastąpiło
głosowanie, w którym odwołano P. Anielę Hulak (dotychczasową reprezentantkę gm. Stary Dzików)
ora P. Marię Nieckarz (dotychczasową reprezentantkę Miasta i Gminy Oleszyce), a w ich miejsce

powołano p. Barbarę Małecką (Stary Dzików) i P. Andrzeja Gryniewicza (Oleszyce). Nie wniesiono
uwag ani poprawek. Uchwała została przyjęta 20 głosami „za” przy jednym „wstrzymującym”.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr VII/02/2011 Walnego Zebrania w sprawie zmiany
harmonogramu naborów wniosków do działania „Wdrażanie LSR”. Po informacji i prezentacji
zmian przez kierownika Biura LGD nastąpiła dyskusja. W dyskusji wnioski zgłaszali: Wiesław
Kapel, Jan Gancarz, Stanisław Sobczyszyn. Wnioski zostały przyjęte przez WZC przez aklamację.
Zarządzono głosowanie. Nie wniesiono uwag ani poprawek. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr VII/03/2011 Walnego Zebrania w sprawie zmian w
Lokalnej Strategii Rozwoju: matrycach logicznych przedsięwzięć zawartych w LSR – uściślenie
wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania, procedurach oceny i wyboru operacji,
Lokalnych Kryteriach Wyboru. Po informacji i prezentacji zmian nastąpiła dyskusja. W dyskusji
wnioski zgłaszali: Wiesław Kapel, Stefan Chomyszyn, Stanisław Sobczyszyn, Andrzej Gryniewicz,
Maria Nieckarz. Wnioski zostały przyjęte przez WZC przez aklamację. Zarządzono głosowanie.
Nie wniesiono uwag ani poprawek. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr VII/04/2011 Walnego Zebrania w sprawie przyjęcia do
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wraz ze zmianami. Nie zgłoszono w dyskusji żadnych
wniosków. Zarządzono głosowanie. Nie wniesiono uwag ani poprawek. Uchwała została przyjęta
jednogłośnie.
Nie zgłoszono żadnych wniosków ani zapytań.
W końcowej części Przewodniczący przypomniał zebranym o konieczności zwołania kolejnego,
VIII Walnego Zebrania Członków LGD w marcu lub kwietniu 2011. Będzie ono poświęcone
przyjęciu sprawozdań z działalności stowarzyszenia za rok 2010, udzielenia Zarządowi
absolutorium oraz ewentualnie uchwałom o zmianie składek członkowskich i wyborach
uzupełniających do Zarządu.
Przewodniczący zakończył obrady VII Walnego Zebrania i podziękował obecnym za przybycie.
Na tym protokół zakończono.
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