
Załącznik nr 1 do protokołu z  
Walnego Zebrania Członków  

Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej 
 z dnia 4.12.2017r. 

 
Mińsk Mazowiecki dnia 14.11.2017r. 

 

Z A W I A D O M I E N I E 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemi Mińskiej uprzejmie zawiadamia, że w dniu  4 grudnia 2017 

roku (poniedziałek) w Hotelu „Pałac Żaków” ; adres: Żaków 53; gmina Siennica; 05-332 

Sienica www.palaczakow.pl odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania 

Ziemi Mińskiej, zarówno w pierwszym jak i w drugim terminie. 

• Pierwszy termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej ustala się na godzinę 

1630. 

W przypadku braku quorum w pierwszym terminie,  

• ustala się drugi termin Walnego Zebrania Członków LGD Ziemi Mińskiej na godzinę 1700.  

           Zgodnie z §23 Statutu Walne Zebranie Członków odbywające się w drugim terminie jest 

władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, 

obraduje jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad doręczonym członkom wraz z 

zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zebrania Członków i nie może  wnosić do porządku obrad 

innych punktów. 

Projekty dokumentów, będące przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków zostaną 

zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Ziemi Mińskiej 

www.lgdziemiminskiej.pl, o ile to możliwe na 7 dni przed terminem obrad.                                                                   

 

Proponowany porządek obrad: 

 

1. Powitanie zebranych. 

2. Wybór Przewodniczącego obrad. 

3. Sprawdzenie quorum. 

4. Wybór Sekretarza obrad. 

5. Przyjęcie porządku obrad. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków LGD ZM odbytego w dniu 

19.06.2017r. 

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności LGD ZM w okresie między Walnymi Zebraniami. 

8. Sprawy różne. 

9. Zamknięcie obrad. 

       

W związku z tym, że porządek Walnego Zebrania jest bardzo krótki i obejmuje jedynie 

sprawozdanie z działalności w okresie miedzy walnymi zebraniami, w trakcie obrad zaplanowaliśmy 

krótkie szkolenie  dotyczące wdrażania programu Leader w okresie programowania PROW 2014-

2020. Szkolenie rozpoczniemy punktualnie o godz. 1630 i prosimy, aby przynajmniej członkowie 

Rady LGD przybyli punktualnie, na szkoleniu omówimy najistotniejsze zmiany legislacyjne mające 

wpływ na ocenę składanych wniosków. 

 

Po Walnym Zebraniu , ok. godz. 1730 zaplanowane jest spotkanie przedświąteczne , na 

które Zarząd serdecznie zaprasza wszystkich Członków LGD. W związku z tym prosimy o 

wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa w Walnym Zebraniu na adres mailowy:  

biuro@lgdziemiminskiej.pl , bądź telefonicznie: Aneta Wójcik – tel. 510-197-225 lub Paulina 

Górna – 510-196-722 do dnia 27 listopada do godziny 1200.  
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