
Wysokie Mazowieckie, 19.07.2010 r. 
 

 

Zaproszenie 
Członkowie Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania  

„Kraina Bobra” 

Szanowni Państwo 

 
 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” uprzejmie zaprasza na Zwyczajne 
Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 03.08.2010 r. o godz. 15:00 w budynku Urzędu 
Gminy Wysokie Mazowieckie, przy ul. Mickiewicza 1A w sali konferencyjnej.  
 
Porządek spotkania: 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania. 
4. Omówienie dotychczasowej realizacji zadań określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju. 
5. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady, złożonej 

przez Panią Joannę Jabłońską. 
6. Przyjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu organu decyzyjnego o nowego Członka. 
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. 
8. Wolne wnioski. 
9. Zamkniecie obrad. 

 
Wyjaśnienie przebiegu obrad Walnego Zebrania Członków: 
 
Ad. 4. Podczas posiedzenia zostanie przedstawione krótkie sprawozdanie z działalności 
Stowarzyszenia w roku 2010, dotyczące głównie: 
- przeprowadzonych naborów na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnej strategii 
rozwoju” na operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i 
rozwój wsi” oraz na małe projekty, 
- trwających aktualnie naborów wniosków na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnej 
strategii rozwoju” na operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działań 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 
- przeprowadzonych festynów z cyklu imprez otwierających pod wspólnym szyldem LGD „Kraina 
Bobra”, 
- podpisanych umów na realizację zadań objętych Lokalną Strategia Rozwoju, 
- przebiegu realizacji zadań o których mowa powyżej. 
 
Ad. 5. oraz Ad. 6. W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady, złożoną przez Panią 
Joannę Jabłońską (z sektora społecznego z Gminy Nowe Piekuty), należy wybrać kolejnego 
Członka Rady w celu uzupełnienia składu organu decyzyjnego. Kandydatem do pełnienia tej 
funkcji jest Pani Małgorzata Brzozowska z Gminy Nowe Piekuty (sektor społeczny).  
 
Ad. 7. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczą głównie: 
- zmiany ilości Członków oraz udziału procentowego poszczególnych sektorów w LGD, w związku 
z przyjęciem nowego Członka: Pani Małgorzaty Brzozowskiej, która ma pełnić funkcję Członka 
Rady, 



-zmiany dotyczące Członków Rady, zmiany osobowe oraz zmiana nazw pełnionych funkcji 
Członków Stowarzyszenia- dotyczy Joanny Jabłońskiej, Moniki Piotrowskiej oraz Aliny Adamczyk 
-zmiany w karcie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju: 
a) Ze względu na dotychczasowe obserwacje i w nawiązaniu do licznych zapytań potencjalnych 
beneficjentów, pojawiła się konieczność rozszerzenia zakresu wsparcia operacji w ramach 
przedsięwzięcia „Bądź markowy, zarabiaj z Bobrem”. Wielu potencjalnych wnioskodawców 
wykazywało chęć rozpoczęcia działalności pozarolniczej, nie ujętych przez Stowarzyszenie w tym 
przedsięwzięciu. W związku z tym aby umożliwić wszystkim chętnym skorzystanie ze wsparcia 
finansowego, w ramach ogłaszanych przez LGD konkursów, należy umieścić w karcie oceny 
zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, dopisku „ i inne” a także w przypadku działania 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oprócz produktów markowych, także „usług 
markowych”, 
b) W trosce o jednakowe traktowanie beneficjentów, którzy kwalifikują się do wsparcia 
finansowego w ramach działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w 
kierunku działalności nierolniczej” ujednolicono zapisy dotyczące zakresu wsparcia dla operacji 
wpisujących się w przedsięwzięcie „Wypoczynek na Podlasiu” dla obu tych działań.  Zmiana ta ma 
również na celu rozszerzenie grona potencjalnych beneficjentów.  Ponadto w ramach działania 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” usunięto zakres „rekreacja i wypoczynek” gdyż jest on 
bezpośrednio związany z zakresem „usługi turystyczne”. W związku z powyższym mnie ma 
potrzeby rozdzielania zakresu „turystyka”, na „rekreacja i wypoczynek” gdyż są to definicje 
zamienne.  
 
W przypadku jakichkolwiek niejasności i pytań w stosunku do przedstawionego porządku obrad, 
informacji udziela Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”, przy ul. 
Mickiewicza 1A w Wysokiem Mazowieckiem, pod numerem telefonu 86 275 74 52, 504056009, lub 
w drodze mailowej- adres: krainabobra@wp.pl.  

 
 
Ponadto informujemy, że składki Członkowskie w wysokości:  
10 zł dla Członków z sektora gospodarczego i społecznego  
można wpłacać bezpośrednio do Biura lub na konto Stowarzyszenia: 
Bank Spółdzielczy w Brańsku 
Nr: 68 8063 0001 0010 0107 7145 0001 
 

W załączeniu: projekty Uchwał 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR …./…./2010 

Z dnia ……… 

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA  

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA BOBRA” 

 

w sprawie przyjęcia rezygnacji złożonej przez Panią Joannę Jabłońską z pełnienia funkcji Członka 

Rady 

 

 Na podstawie §17 ust. 4 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia po zapoznaniu się z rezygnacją złożoną w dniu 8.07.2010r. przez 

Panią Joannę Jabłońską z pełnienia funkcji Członka Rady, uchwala co następuje: 

 

§1 

 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” przyjmuje 

rezygnację Pani Joanny Jabłońskiej z pełnienia funkcji Członka Rady.  

 

§2 

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia 

 

 

                                                                                       ……………………………………… 
                                                                                                        Podpis Przewodniczącego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR …./…../2010 

Z dnia ………... 

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA  

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA BOBRA” 

 

w sprawie powołania Członka Rady 

 

 Na podstawie §17 ust. 4 pkt 3 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala co następuje: 

 

§1 

 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” powołuje na 

nowego Członka Rady Pana/Panią…………………..  

 

§2 

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia 

 

                                                                                       ……………………………………… 
                                                                                                        Podpis Przewodniczącego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCHWAŁA NR ……../…./2010 

Z dnia ……….. 

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA  

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA BOBRA” 

 

w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia 

 
 Na podstawie §17 ust. 4 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwala co następuje: 
 

§1 

 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” przyjmuje 
zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczące: 

1. Strony: 8, 11-13,18- zmiany ilości Członków oraz udziału procentowego poszczególnych sektorów w 

LGD, w związku z przyjęciem nowego Członka: Pani Małgorzaty Brzozowskiej, która ma pełnić 

funkcję Członka Rady . 

2. Strona 12- zmiana pełnionej w LGD funkcji z Członka Rady na Członka zwyczajnego. Zmiana 

dotyczy Pani Joanny Jabłońskiej, która złożyła rezygnację z pełnienia tej funkcji oraz Pani Moniki 

Piotrowskiej, która została zastąpiona Panią Aliną Adamczyk. 

3. Strona 13- zmiana pełnionej w LGD funkcji z Członka zwyczajnego na Członka Rady- dotyczy Pani 

Aliny Adamczyk.  

4. Strona 16- Zmiana Członków Rady- w miejsce P. Joanny Jabłońskiej- P. Małgorzata Brzozowska, 

natomiast w miejsce P. Moniki Piotrowskiej- P. Alinę Adamczyk. 

5. Strona 100- zmiany w karcie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju- rozszerzenia zakresu 

wsparcia operacji w ramach działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie 

w kierunku działalności nierolniczej” z przedsięwzięcia „Bądź markowy, zarabiaj z Bobrem”, poprzez 

umieszczenie dopisku „i inne” a także w przypadku działania „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw” oprócz produktów markowych, także „usług markowych” 

6.  Strona 101- zmiany w karcie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju-ujednolicenie zapisów 

dotyczących zakresu wsparcia dla operacji wpisujących się w przedsięwzięcie „Wypoczynek na 

Podlasiu” dla działań „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej”, ponadto usunięcie zakresu „rekreacja i wypoczynek” w ramach działania 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, gdyż jest on bezpośrednio związany z zakresem „usługi 

turystyczne” 

 

§2 

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia 

                                                                                     
 

   ……………………………………… 
                                                                                                        Podpis Przewodniczącego 

 


