
Wysokie Mazowieckie, 15.04.2011 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 27.04.2011 r. (środa) 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 spraw bieżących LGD. 

5. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. 

6. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady. 

7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu. 

8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Walnego Zebrania Członków.  

9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie. 

10. Dyskusja na temat zmiany Członków Zarządu, w tym Prezesa. 

11. Wolne wnioski. 

12. Zamkniecie obrad. 

 

Wyjaśnienie przebiegu obrad Walnego Zebrania Członków: 

 

Ad. 5. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju wynikają z konieczności dostosowania celów, przedsięwzięć i 

wskaźników, do formularza corocznego sprawozdania z wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju, 

przesyłanego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Pozostałe zmiany dotyczą: zmiany 

ilości Członków, zmiany w kartach oceny wniosków, załączniku nr 16 do LSR, i innych. 

 

Ad. 6. Zmiana Regulaminu Rady jest konsekwencją zmiany LSR-u i załącznika nr 16- Procedury oceny 

wniosków i wyboru operacji do dofinansowania. Ponadto proponujemy zmienić termin wysłania zaproszeń na 

posiedzenie Rady z 14 dni na 7, co ułatwi pracę pracownikom biura Stowarzyszenia. 

 

Ad. 7. W dniu 31.01.2011r. podpisano aneks do zawartej z Urzędem Marszałkowskim umowy ramowej, z 

którego to wynika iż część zmian w LSR i innych wynikających z bieżącego funkcjonowania LGD, nie wymaga 

obecnie zmiany umowy ramowej, można zatem przyjąć, że zmiany te mogą być przyjmowane uchwałą 

Zarządu, co znacznie usprawni pracę Stowarzyszenia. Zmiany o których mowa dotyczą:  

- opisu rozpowszechniania założeń LSR, 

- opisu rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania  pomocy finansowej w ramach działania 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, w tym o warunkach i trybie jej przyznawania,  

- warunków technicznych i lokalowych biura LGD,  

- opisu procedury naboru pracowników LGD, zawartej w LSR, 



- danych w LSR, dotyczących charakterystyki członków albo partnerów LGD, struktury organu decyzyjnego 

LGD oraz kwalifikacji i doświadczenia organu decyzyjnego, 

- danych zawartych w tabeli Budżet LGD „Kraina Bobra”. 

 

Ad. 8. Zmiana Regulaminu Walnego Zebrania Członków jest konsekwencją zmian w Regulaminie Zarządu, tj. 

przeniesienia części kompetencji Walnego Zebrania Członków, dotyczących zatwierdzenia zmian o których 

mowa powyżej, na Zarząd Stowarzyszenia.  

 

Ad. 9. Zmiana Statutu jest konsekwencją zmian w Regulaminie Zarządu, o których mowa powyżej. 

 

Ad. 10. W związku ze zgłoszonymi na poprzednich Zebraniach wnioskami dotyczącymi zmian w składzie 

Zarządu, w tym Prezesa, należy je przedyskutować i podjąć stosowne decyzje. 

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż w związku z wprowadzeniem zmian w Statucie, w § 

13- trzykrotna, kolejna, nieusprawiedliwiona nieobecność na posiedzeniach organów 

Stowarzyszenia, skutkuje skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia. 

 

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.  

 

Projekty uchwał będą dostępne przed spotkaniem na stronie internetowej www.krainabobra.eu 

 

Ponadto informujemy, iż w dniu 15.12.2010r. Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę w sprawie ustalenia 

składek Członkowskich na rok 2011, pozostawiając ich  wysokość na poziomie obowiązującym w roku 

2010, tj. 10 zł od osoby dla Członków z sektora gospodarczego i społecznego. W związku z czym zwracamy 

się z uprzejmą prośbą o uiszczenie składki bezpośrednio do Biura lub na konto Stowarzyszenia: 

Bank Spółdzielczy w Brańsku 

Nr: 68 8063 0001 0010 0107 7145 0001 

 

 


