Lubaczów 10 czerwca 2014

Protokół
z XVIII Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej"
w dniu 10 czerwca 2014 r.
Na Walne Zebranie przybyło 23 członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Rozwój
Ziemi Lubaczowskiej” w Lubaczowie. (obecność w/g załączonej listy).
Zebranie otworzył Prezes Zarządu LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" Pan Jan Gancarz, powitał
przybyłych i stwierdził, że zgodnie z par. 15 pkt.5 Statutu Walne Zebranie jest prawomocne. Prezes
zarządził wybory przewodniczącego obrad oraz sekretarza. Na przewodniczącego obrad zgłoszono
kandydaturę Pana Jana Gancarza. Innych kandydatur nie zgłoszono. Po wyrażeniu przez kandydata
zgody na kandydowanie, Pan Jan Gancarz został wybrany jednogłośnie.
Przewodniczący zarządził wybory sekretarza obrad i zaproponował kandydaturę Pana Janusza
Zubrzyckiego. Innych kandydatur nie zgłoszono. Po wyrażeniu przez kandydata zgody na
kandydowanie, Pan Janusz Zubrzycki został wybrany jednogłośnie.
Następnie przewodniczący przedstawił projekt porządku obrad. Nie zgłoszono żadnych wniosków
i poprawek. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Porządek obrad XVIII Walnego Zebrania (przyjęty w głosowaniu):
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad – prezes Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Sekretarza.
3. Odczytanie porządku obrad – Przewodniczący Zebrania:
- pytanie o wnioski do porządku obrad
- głosowanie nad porządkiem obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju:
- prezentacja – kierownik Biura LGD
- dyskusja
- podjęcie uchwały nr XVIII/08/2014.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w harmonogramie naboru wniosków w działaniu „Wdrażanie LSR”
oraz limitach środków na działania osi 4 Leader:
- prezentacja – kierownik Biura LGD
- dyskusja
- podjęcie uchwały nr XVIII/09/2014.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XVIII/08/2014 Walnego Zebrania w sprawie zmian w
Lokalnej Strategii Rozwoju – budżecie na lata 2008-2015. Po informacji i prezentacji zmian przez
kierownika Biura LGD, zarządzono głosowanie. Nie wniesiono uwag ani poprawek. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały nr XVIII/09/2014 Walnego Zebrania w sprawie zmian w
harmonogramie naboru wniosków w działaniu „Wdrażanie LSR” oraz limitach środków na działania osi 4
Leader. Po informacji i prezentacji zmian przez kierownika Biura LGD, zarządzono głosowanie. Nie
wniesiono uwag ani poprawek. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Nie zgłoszono żadnych zapytań oraz wniosków. Przewodniczący zakończył obrady XVIII
Walnego Zebrania i podziękował obecnym za przybycie.
Na tym protokół zakończono.
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