
1 

 

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM” 

W DNIU 27.11.2015 ROKU 

 

W dniu 27 listopada 2015 roku w Lubartowie przy ul. Lubelskiej 18A w siedzibie 
Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” odbyło się Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia. 

Zebranie rozpoczęło się o godzinie 14.30. Zebranie rozpoczął i przywitał przybyłych 
pod  nieobecność w początkowej części zebrania Prezesa Pani Wioletty Wierzbickiej, 
Wiceprezes Stowarzyszenia Pan Dawid Tarnowski. Po powitaniu i sprawdzeniu listy 
obecności stwierdzono, że na sali znajduje się 26 członków stowarzyszenia. 
Wiceprezes Tarnowski stwierdził, powołując się na § 20 pkt.3 Statutu Stowarzyszenia, 
że zebranie jest nieprawomocne do podejmowania decyzji ze względu na brak 
qworum. 

Zarządził przerwę i wznowienie obrad godzinę później zgodnie z  § 20 pkt. 4 Statutu 
Stowarzyszenia o godzinie 15.30. 

O godzinie 15.30 wznowiono ponownie obrady. Do zebranych dołączyła Pani Prezes 
Wioletta Wierzbicka, która rozpoczęła obrady w drugim terminie zgodnie z  § 20 pkt.4 
Statutu. Ponownie przywitała zebranych, zarządzając jednocześnie ponowne 
przeliczenie obecnych na sali. Stwierdzono obecność 30 członków. Mimo braku 
qworum w drugim terminie, zgodnie ze Statutem było już możliwe było prowadzenie 
obrad i podejmowanie uchwał, o czym Prezes Stowarzyszenia poinformowała 
zebranych zarządzając jednocześnie wybory przewodniczącego zebrania. 

Z sali padła jedynie jedna kandydatura Pana Mariusza Sienkiewicza. Po zamknięciu 
listy kandydatów, Pani Prezes Wierzbicka zapytała Pana Sienkiewicz czy wyraża zgodę 
na przewodniczenie Walnemu Zebraniu i po uzyskaniu twierdzącej odpowiedzi, 
zarządziła głosowanie. Zebrani jednogłośnie zatwierdzili kandydaturę Pana Mariusza 
Sienkiewicza na Przewodniczącego Walnego Zebrania. 

W Walnym Zebraniu brali również udział na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia, 
pracownicy biura LGD w osobach dyrektora biura Leszka Zielińskiego i księgowej 
Stowarzyszenia Anny Jankowskiej. 

W kolejnym punkcie Przewodniczący odczytał porządek Walnego Zebrania 
proponowany przez Zarząd  Stowarzyszenia a obejmujący następujące punkty: 

1. Otwarcie zebrania. 
2. Wybór przewodniczącego zebrania. 
3. Odczytanie porządku obrad i głosowanie nad jego zatwierdzeniem. 
4. Konsultacje z członkami stowarzyszenia w sprawie opracowania zasad wyboru 

operacji i ustalenia kryteriów wyboru. 
5. Konsultacje z członkami stowarzyszenia w sprawie opracowania zasad 

monitorowania i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 
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6. Konsultacje z członkami stowarzyszenia w sprawie przygotowania planu 
komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

7. Przedstawienie proponowanych zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia LGD 
„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

8. Głosowanie nad uchwałą nr 9/2015 o przyjęciu zmian w Regulaminie Rady  
Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza  i Leśnym Szlakiem”. 

9. Przedstawienie projektu Regulaminu Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza  i Leśnym Szlakiem”. 

10. Głosowanie nad uchwałą nr 10/2015 o przyjęciu Regulaminu Walnego Zebrania 
Członków  Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

11. Przedstawienie proponowanych zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia 
LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

12. Głosowanie nad uchwałą nr 11/2015 o przyjęciu zmian w Regulaminie Zarządu  
Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza  i Leśnym Szlakiem”. 

13. Przedstawienie proponowanych zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej 
Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

14. Głosowanie nad uchwałą nr 12/2015 o przyjęciu zmian w Regulaminie Komisji 
Rewizyjnej  Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza  i Leśnym Szlakiem”. 

15. Przedstawienie proponowanych zmian w Regulaminie Biura Stowarzyszenia LGD 
„Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”. 

16. Głosowanie nad uchwałą nr 13/2015 o przyjęciu zmian w Regulaminie Biura  
Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza  i Leśnym Szlakiem”. 

17. Przedstawienie propozycji zmian w składzie Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną 
Wieprza  i Leśnym Szlakiem”. 

18. Głosowanie nad uchwałą nr 14/2015 w sprawie odwołania dotychczasowego 
składu Rady Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza  i Leśnym Szlakiem”. 

19. Głosowanie nad uchwałą nr 15/2015 o przyjęciu rezygnacji członków w związku 
ze zrzeczeniem się funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza  i 
Leśnym Szlakiem”. 

20. Głosowanie nad uchwałą nr 16/2015 w sprawie powołania nowego składu Rady 
Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza  i Leśnym Szlakiem”. 

21. Zgłaszanie kandydatów w wyborach uzupełniających do Zarządu Stowarzyszenia 
LGD „Doliną Wieprza  i Leśnym Szlakiem”. 

22. Głosowanie nad uchwałą nr 17/2015 w sprawie dokooptowania członków 
Zarządu Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza  i Leśnym Szlakiem”. 

23. Przedstawienie proponowanych zmian w Statucie Stowarzyszenia LGD „Doliną 
Wieprza  i Leśnym Szlakiem”. 

24. Głosowanie nad uchwałą nr 18/2015 o przyjęciu zmian w Statucie 
Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza  i Leśnym Szlakiem”. 

25. Przedstawienie innych spraw związanych z pracami nad Lokalną Strategia 
Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Doliną Wieprza  i Leśnym Szlakiem”. 

26. Wolne wnioski. 
27. Zamknięcie obrad. 
 

Po przedstawieniu porządku obrad Przewodniczący zapytał zebranych czy zgadzają 
się na przedstawiony porządek obrad czy ktoś chce wnieść do niego zmiany. W 
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sprawie zmian porządku obrad zabrał głos Dyrektor biura LGD Leszek Zieliński, 
wnosząc o usunięcie z porządku obrad punktów: 7 – przedstawienie proponowanych 
zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia i 8 – głosowanie nad uchwałą nr 9/2015 
w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia. Wyłączenie z 
porządku obrad tych dwóch punktów zostały umotywowane tym, że w momencie 
zawiadamiania członków o walnym zebraniu, trwały prace na poziomie województwa 
nad procedurami naboru wniosków, które skutkowały zmianami w Regulaminie 
Rady. Prace te nie zostały jednak ukończone do momentu walnego zebrania stąd nie 
było możliwości dokonania zmian w Regulaminie Rady. 

Dyrektor biura zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dwóch punktów po 
punkcie 4, punktu 4A - Konsultacje z członkami stowarzyszenia w sprawie analizy i 
diagnozy SWOT, oraz punktu 4B -Konsultacje z członkami stowarzyszenia w sprawie 
celów ogólnych, szczegółowych  i przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju.  

Przewodniczący zebrania zaproponował aby w punkcie 26 – wolne wnioski już na tym 
etapie wprowadzić do porządku obrad temat inkubatora przetwórstwa lokalnego, 
który żywo interesował uczestników dotychczasowych spotkań ze społecznościami 
lokalnymi. 

Przewodniczący zapytał zebranych czy są jeszcze jakieś sprawy, które chcieli by 
wnieść do porządku obrad walnego zebrania. W związku z brakiem kolejnych 
wniosków, zarządził głosowanie nad przyjęciem proponowanego porządku obrad po 
zmianach. 

W głosowaniu wzięło udział 30 osób. Wszyscy byli za przyjęciem proponowanego 
porządku obrad. 

W kolejnym punkcie zostały przeprowadzone z członkami stowarzyszenia 
konsultacje w sprawie opracowania zasad wyboru operacji i ustalania kryteriów 
wyboru. Członkowie stowarzyszenia na prośbę biura LGD wypełnili opracowaną przez 
biuro ankietę. Po wypełnieniu ankiety zebrani podzielili się swoimi uwagami na temat 
na jakie zasady wyboru operacji winien być szczególny nacisk położony w nowej 
strategii opracowywanej przez biuro LGD. Dyrektor biura zapewnił zebranych, że 
wszystkie sugestie zostaną w miarę możliwości wzięte pod uwagę. Zachęcił również 
do zgłaszania swoich uwag do strategii w Punkcie konsultacyjno – informacyjnym 
uruchomionym przy biurze LGD na czas pracy nad strategią. 

Następnym punktem obrad walnego zebrania były konsultacje z członkami 
stowarzyszenia w sprawie analizy i diagnozy SWOT. Obecni odnieśli się do tego co 
udało się wypracować na wcześniejszych spotkaniach z mieszkańcami obszaru LSR  
i uzupełnili lub uściślili przeprowadzoną analizę o swoje spostrzeżenia. 

Zebrani, podczas analizy SWOT zwrócili uwagę na dużą przewagę słabych stron, jakie 
zostały dla obszaru wskazane przez mieszkańców. Z sali padła propozycja dodania do 
słabych stron punktu: mała ilość wizyt studyjnych pokazujących dobre praktyki,. 
Wspomniano też o konieczności większego wyeksponowania w analizie dziedzictwa 
kulturowego i infrastruktury rekreacyjnej. 

Kolejnym elementem porządku obrad było poddanie pod konsultację członków 
stowarzyszenia celów ogólnych, szczegółowych  i przedsięwzięć planowanych do 
wprowadzenia do realizacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.  
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Po analizie przez zebranych celów i przedsięwzięć, dokonano uściślenia nazewnictwa 
celów szczegółowych i przedsięwzięć. Dyskusji poddano cel związany z tworzeniem 
inkubatora przedsiębiorczości i wskaźnikami z tym związanymi. Postanowiono o 
wpisaniu inicjatywy związanej z inkubatorem przedsiębiorczości. 

Z sali burmistrz Kocka zgłosił uwagę aby do celu szczegółowego 3.1. pkt. 8 dodać do” 
nad rzeką Wieprz” „i Tyśmienicą”. 

Zaproponowano również aby sformułowanie „wioski tematyczne” zastąpić 
sformułowaniem „zagrody tematyczne, edukacyjne”. Ostatecznie zdecydowano o 
dodaniu w celach punktu: tworzenie zagród edukacyjnych, tematycznych. 

Zaproponowano również dodanie w celu mówiącym o włączeniu społecznym zadania 
o włączeniu zawodowym. 

W kolejnym punkcie zebrani zajęli się tematem opracowania zasad wyboru 
operacji i ustalenia kryteriów wyboru.  
Zebrani zostali poproszeni o wypełnienie ankiety w której uczestnicy walnego zostali 
poproszeni o wskazanie najważniejszych kryteriów, które na naszym terenie winny 
być wzięte pod uwagę przy wyborze operacji przez LGD. 
 W punkcie 6 walnego zebrania dokonano konsultacji planu komunikacyjnego 
związanego z przygotowywaną Lokalną Strategią Rozwoju. 
W tym miejscu poproszono zebranych również o odniesienie się do tematu poprzez 
wypełnienie przygotowanej ankiety. 
 W kolejnym punkcie zebrania, Przewodniczący poprosił dyrektora biura o 
przedstawienie zebranym projektu Regulaminu Walnego Zebrania Członków 
Stowarzyszenia. Po przedstawieniu uchwały Przewodniczący zapytał zebranych czy 
wnoszą uwagi do przedstawionego projektu regulaminu. Wobec braku uwag, 
przedstawił projekt uchwały nr 9/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego 
Zebrania. Po przedstawieniu projektu Przewodniczący zarządził głosowanie nad 
uchwałą. W głosowaniu udział wzięło 30 członków stowarzyszenia. Za przyjęciem 
uchwały w zaproponowanej formie głosowało 30 osób, nikt nie był przeciw i nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 
Następnym punktem walnego zebrania było przedstawienie zebranym Regulaminu 
Zarządu Stowarzyszenia. O przedstawienie zmian Przewodniczący poprosił ponownie 
dyrektora biura LGD. 
Podczas przedstawiania regulaminu wójt Jeziorzan Pan Jarosław Radomski zgłosił 
wniosek aby z § 6 usunąć zapis:” i osoba do tego przez Zarząd upoważniona 
(pełnomocnik)” co też uczyniono. Po przedstawieniu projektu regulaminu, 
Przewodniczący zapytał zebranych czy wnoszą jeszcze jakieś uwagi, oprócz 
zgłoszonych do regulaminu. Więcej uwag nie wniesiono. 
W związku z tym Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr 10/2015 w sprawie 
przyjęcia zmian w regulaminie zarządu. Po przedstawieniu projektu uchwały 
Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą. W głosowaniu wzięło udział 30 
członków obecnych na sali. Za głosowało 30 osób, nikt nie wstrzymał się od 
głosowania, nie było też głosów sprzeciwu. 
 Kolejnym punktem obrad, którym się zajęło walne zebranie, był Regulamin 
Komisji Rewizyjnej. Po raz kolejny Przewodniczący poprosił dyrektora biura LGD o 
przedstawienie proponowanych zmian.  
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Podczas przedstawiania zmian padła propozycja aby w  § 2 pkt. Usunąć zapis: ”ani 
żadnemu innemu organowi”. Była to jedyna uwaga zgłoszona z Sali do regulaminu 
komisji rewizyjnej. Po przedstawieniu projektu regulaminu, Przewodniczący zebrania 
przedstawił zebranym projekt uchwały nr 11/2015 w sprawie przyjęcia zmian w 
Regulaminie Komisji Rewizyjnej. Po przedstawieniu uchwały Przewodniczący 
zarządził głosowanie. Za przyjęciem uchwały w proponowanej formie było 30 
członków, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
Punktem 15 porządku obrad walnego zebrania było przedstawienie proponowanych 
zmian w Regulaminie Biura Stowarzyszenia. Po raz kolejny Przewodniczący obrad 
poprosił dyrektora biura LGD o przedstawienie proponowanych zmian w regulaminie. 
Podczas przedstawiania zmian zdecydowano o zmianie w § 4 pkt.7 dokonano zapisu: 
„stowarzyszenie zlecać będzie osobom lub podmiotom posiadającym stosowne 
uprawnienia”. W § 7 pkt. 4 dokonano zmiany na: ”gromadzenia, archiwizacja i 
udostępnianie dokumentów…”. Po przedstawieniu regulaminu biura, 
Przewodniczący, w związku z brakiem innych uwag, przedstawił projekt uchwały nr 
12/2015 w sprawie przyjęcia zmian w regulaminie biura stowarzyszenia. 
Projekt został poddany pod głosowanie za przyjęciem uchwały głosowało 30 osób nie 
było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
 W następnym punkcie obrad Przewodniczący zapoznał zebranych z 
proponowanymi zmianami w składzie Rady Stowarzyszenia. Poinformował zebranych 
że konieczność tych zmian wynika z wytycznych ograniczających reprezentatywność 
sektora publicznego w składzie Rady. Następnie przedstawił proponowanych, 
zgłaszanych jeszcze przed walnym zebraniem kandydatów do nowej Rady 
Stowarzyszenia. Po przedstawieniu kandydatów, Przewodniczący zapytał zebranych 
czy zgłaszają jeszcze innych kandydatów do Rady lub czy mają jakieś zastrzeżenia do 
kandydatów których przedstawił. Poinformował, że wszyscy kandydaci, nawet Ci nie 
obecni na dzisiejszym posiedzeniu wyrazili chęć zasiadania w Radzie i złożyli 
stosowne oświadczenia. Nikt z zebranych nie zgłosił innych kandydatów niż tych 
których przedstawił Przewodniczący. Nikt też nie zgłosił zastrzeżeń do 
przedstawionych przez Przewodniczącego. 
Wobec takiej sytuacji Przewodniczący przedstawił projekt uchwały nr 13/2015  o 
odwołaniu dotychczasowego składu Rady i poddał  go pod głosowanie. W głosowaniu 
udział wzięło 30 członków obecnych na sali. Za przyjęciem uchwały głosowało 30 osób 
nikt z głosujących się nie wstrzymał ani nie był przeciw przyjęciu uchwały. 
 W punkcie 19 porządku obrad, Przewodniczący zebrania poinformował o 
wpłynięciu pisemnych rezygnacji Pani Ewy Gizy i Pana Dawida Tarnowskiego z prac 
w Zarządzie Stowarzyszenia. Rezygnacja spowodowana jest między innymi z 
kandydowaniem przez te osoby do Rady Stowarzyszenia. 
Przewodniczący zapoznał zebranych z uchwałą nr 14/2015 w sprawie przyjęcia 
rezygnacji członków zarządu  w związku ze zrzeczeniem się funkcji. W związku z 
brakiem uwag do uchwały, Przewodniczący zarządził głosowanie w którym udział 
wzięło 30 członków Stowarzyszenia, 28 osób głosowało za przyjęciem uchwały w 
proponowanej formie, nikt nie był przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu (Ewa 
Giza i Dawid Tarnowski). 
 W punkcie 20 porządku obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę 
nr 15/2015 w sprawie powołania nowego składu Rady Stowarzyszenia. W głosowaniu 
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udział wzięło 30 członków Stowarzyszenia. Wszyscy głosowali za przyjęciem uchwały 
w proponowanej przez Przewodniczącego treści. 
Tak więc mocą uchwały 15/2015 do Rady Stowarzyszenia powołane zostały 
następujące osoby: Futera Tomasz, Giza Ewa, Gozdal Beata, Kostrzewa Jerzy, 
Marzęda Stanisław, Niedziela Wiesław, Piecyk Robert, Rola Michał, Sienkiewicz 
Mariusz, Święch Elżbietą, Tarnowski Dawid i Tchórz Milena. 

W punkcie 21 obrad walnego zebrania członków, Przewodniczący zebrania poprosił 
zebranych na sali o zgłaszanie kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia w związku z 
wyborami uzupełniającymi do tego organu. 

Z Sali padły kandydatury: Jarosława Radomskiego, Marcina Bogusza i Mariana 
Wichy. Przewodniczący zapytał zgłoszonych kandydatów czy wyrażają zgodę na 
kandydowanie. We wszystkich trzech przypadkach uzyskał odpowiedź twierdzącą. 

Jako, że w wyborach uzupełniających było do obsadzenia dwa miejsca w Zarządzie a 
kandydatów trzech, Przewodniczący zarządził głosowanie nad poszczególnymi 
kandydaturami. W głosowaniu udział wzięło 26 osób. Oddano następującą ilość 
głosów na poszczególnych kandydatów: Jarosław Radomski – 15 głosów, Marcin 
Bogusz – 13 głosów, Marian Wicha – 9 głosów.  

Przewodniczący zarządził krótką przerwę i poprosił Zarząd aby podczas przerwy 
ustalił który z dwóch kandydatów dokooptowany, podczas głosowania będzie pełnił 
funkcję wiceprezesa. 

Po krótkim spotkaniu Zarządu i zakończeniu przerwy Pani Prezes Wierzbicka 
poinformowała Przewodniczącego, że Zarząd zdecydował iż funkcję wiceprezesa 
będzie pełnił Pan Marcin Bogusz a Pan Jarosław Radomski będzie członkiem zarządu.    

Po otrzymaniu takiej informacji Przewodniczący zebrania przedstawił projekt uchwały 
nr 16/2015 w sprawie dokooptowania członków Zarządu Stowarzyszenia. 

W głosowaniu udział wzięło 25 osób obecnych na sali. Za przyjęciem uchwały w 
proponowanej przez Przewodniczącego treści było 25 członków, nikt nie był przeciwny 
nikt też nie wstrzymał się od głosu. 

W punkcie 23 obrad walnego zebrania Przewodniczący poprosił dyrektora biura o 
zapoznanie zebranych ze zmianami w Statucie Stowarzyszenia.  

Po przedstawieniu proponowanych zmian, Przewodniczący zapoznał zebranych z 
projektem uchwały nr 17/2015 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Stowarzyszenia. 

Uchwała została poddana pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 25 członków 
Stowarzyszenia. Za przyjęciem uchwały było 25 osób nikt z obecnych nie wstrzymał 
się od głosu ani tez nie zgłosił sprzeciwu. 

W punkcie 25 obrad walnego zebrania Przewodniczący poprosił dyrektora biura 
Stowarzyszenia o przedstawienie zaawansowania prac nad Lokalną Strategią 
Rozwoju. 

W punkcie 26 wolne wnioski Przewodniczący zapytał zebranych czy są za wniesieniem 
pod obrady tematu dotyczącego inkubatora przetwórstwa lokalnego, który w 
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przypadku zainteresowania członków walnego zebrania mógłby być wpisany do 
Lokalnej Strategii Rozwoju. Zebranym została przedstawiona idea utworzenia takiego 
zakładu przetwórstwa lokalnego powiązanego z tworzeniem, promocją  i certyfikacją 
produktów lokalnych wpisanych już jako przedsięwzięcia do tworzonej strategii 
Stowarzyszenia. 

Po przedstawieniu założeń utworzenia i funkcjonowania inkubatora przetwórstwa 
lokalnego część zebranych na sali odniosła się pozytywnie do tego pomysłu były 
jednak głosy, że sam pomysł jest godny uwagi ale uważają, że taka inicjatywa nie 
powinna funkcjonować w formie inkubatora, gdyż rodzi to niebezpieczeństwo, że po 
okresie finansowania ze środków pomocowych przedsięwzięcie upadnie. Dlatego 
opowiadają się za tym aby od początku było to przedsięwzięcie komercyjne 
prowadzone przez przedsiębiorcę. 

Po krótkiej dyskusji, gdzie członkowie Stowarzyszenia argumentowali za lub przeciw 
utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego, Przewodniczący zebrania zwrócił się 
do obecnych o przegłosowanie propozycji włączenia do Lokalnej Strategii Rozwoju 
planu utworzenia inkubatora przetwórstwa lokalnego. W głosowaniu udział wzięło             
24 osoby z czego 23 osoby były za propozycją włączenia planu utworzenia inkubatora 
przetwórstwa lokalnego do strategii Stowarzyszenia, jedna osoba się wstrzymała od 
głosy nikt nie był przeciw. 

W ostatnim punkcie wolnych wniosków głos zabrała Pani Krystyna Targońska 
członek stowarzyszenia i dyrektor regionalny Lubelskiej Fundacji Rozwoju, która 
poinformowała zebranych o planowanych zmianach prawnych w funkcjonowaniu 
podmiotów sektora społecznego. Zachęcała również do skorzystania ze szkolenia, 
które organizuje fundacja a celem którego będzie pomoc i doradztwo  
stowarzyszeniom, zwłaszcza małym, w przystosowaniu się do wprowadzanych zmian. 

Był to ostatni punkt walnego zebrania członków. 

W związku z brakiem innych spaw do rozpatrzenia, przewodniczący zebrania 
podziękował wszystkim za udział w zebraniu i zamknął obrady walnego zebrania 
członków. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Lubartów, 27.11.2015. 

 

 

Protokółował:                                                                 Przewodniczył: 

 

 

 
 

 


