
Wysokie Mazowieckie, 3.01.2011 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 18.01.2011 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. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w roku 

2010. 

5. Przyjęcie uchwał w sprawie zmian ilościowych i osobowych w organach Stowarzyszenia. 

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

7. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010. 

8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego na rok 2011. 

9. Wolne wnioski. 

10. Zamkniecie obrad. 

 

Wyjaśnienie przebiegu obrad Walnego Zebrania Członków: 

 

Ad. 4. Raport z działalności Zarządu w roku 2010 będzie obejmował wszystkie operacje, które 

zostały zrealizowane w danym roku przez Stowarzyszenie. Zostanie podany opis wykonanych prac i 

przedmiotu posiedzeń Zarządu w danym roku. Raport taki jest sporządzany pisemnie przez Zarząd 

i przedstawiany na Walnym Zebraniu Członków. 

 

Ad. 5. W związku z zaistniałymi zmianami osób reprezentujących Gminy, należących do LGD, po 

przeprowadzonych wyborach Samorządowych w roku 2010, niezbędne jest wprowadzenie 

stosownych zmian w organach Stowarzyszenia.  

 

Ad. 6. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju dotyczą głównie: aktualizacji danych dotyczących 

Gmin, wchodzących w skład Stowarzyszenia, ilości Członków Stowarzyszenia, spraw finansowych, 

wprowadzenia ankiet monitorujących dla beneficjentów działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii 

Rozwoju” i innych drobnych, jednakże niezbędnych do wprowadzenia korekt.  

 



Ad. 7. Na Posiedzeniu zostanie przedstawione sprawozdanie finansowe, obejmujące  wszystkie 

zrealizowane w ubiegłym roku inwestycje. Raport będzie uwzględniał bilans finansowy oraz 

rachunek zysków i strat. 

 

Ad. 8. Plan finansowy na rok 2011 będzie stanowił konstrukcję wszelkich niezbędnych, 

planowanych do poniesienia wydatków w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju  

i funkcjonowaniem biura Stowarzyszenia w roku 2011.  

 

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 

 

 

 

 

 

 


