
Zał. nr …..... 

PORZĄDEK OBRAD  

WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU 

GOLENIOWSKIEGO W DN. 11 GRUDNIA 2017r. 

PORZĄDEK OBRAD: 

 

1. Otwarcie zebrania, powitanie i przedstawienie gości. 

2. Wybór przewodniczącego zebrania (głosowanie jawne). 

3. Wybór sekretarza zebrania (głosowanie jawne). 

4. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie prawomocności Walnego 

Zebrania Członków. 

5. Przedstawienie proponowanego porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne). 

6. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym). 

7. Ukonstytuowanie się komisji mandatowo-skrutacyjnej. 

8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu za  2016 rok. 

9. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2016 rok ( głosowanie jawne) 

10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady  za rok 2016. 

11. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania Rady za rok 2016 ( głosowanie jawne). 

12. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016. 

13. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2016. 

14. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady. 

15. Podjęcie uchwały ws. zmian w Regulaminie Rady (głosowanie jawne) 

16. Wybory uzupełniające do Rady Stowarzyszenia ( głosowanie tajne) 

17. Omówienie planu finansowego  na  2018 rok dotyczącego finansowania LGD w ramach: „Wsparcia 

kosztów bieżących i aktywacji” 

18. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia planu finansowego  na  2018 rok dotyczącego finansowania LGD w 

ramach: „Wsparcia kosztów bieżących i aktywacji” 

19. Przedstawienie propozycji Zarządu ws.  likwidacji składek członkowskich uiszczanych przez członków 

zwyczajnych nie będących  jednostkami samorządu terytorialnego. 

20. Podjęcie uchwały ws w sprawie zniesienia uchwały nr 17/12/2015 z dnia 22.12.2015r dotyczącej 

zatwierdzenia składki członkowskiej dla innych niż jednostki samorządu terytorialnego członków LGD  

21. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w zał. 2 i 4 do LSR 

22. Podjęcie uchwały ws. zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju wraz z zał. 2 i 4 do LSR(głosowanie jawne) 

23. Przedstawienie zmian w procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR wraz z załącznikam. 

24. Podjęcie uchwały ws. zmian w procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR wraz z 

załącznikami  (głosowanie jawne) 

25. Przedstawienie proponowanych zmian w harmonogramie  planowanych naborów 

26. Podjęcie uchwały ws.  zmian w harmonogramie planowanych  naborów.  

27. Przedstawienie rezygnacji Zbigniewa Łukaszewskiego  z otrzymywania diet za udział w posiedzeniach 

Zarządu. 



28. Podjęcie uchwały ws.  zniesienia Uchwały nr 7/06/2016r z dnia 09.06.2016r oraz ustalenia wysokości 

diet dla członków Zarządu. 

 

29. Wolne wnioski. 

30. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu 

Goleniowskiego przez Przewodniczącego Zebrania. 

 


