
Uchwała nr 1/2020 

Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem 

z dnia 17 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz 

udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności za 2019 r.  

 

 

Na podstawie § 25, pkt. 4 Statutu po zapoznaniu się z sprawozdaniem 

merytorycznym  i finansowym  LGD Stolem za 2019 rok oraz wnioskiem Komisji 

Rewizyjnej, Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, postanawia co 

następuje: 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania Stolem za 2019 r., które stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe  - informację dodatkową  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem za 2019 r., które stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

 

Udziela się absolutorium Zarządowi z działalności Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Stolem za 2019 rok  

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

  

 

 

Sekretarz zebrania:     Przewodniczący zebrania:

     

 

 

 

PROJEKT 



Uchwała nr 2/2020 

Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem 

z dnia 17 czerwca 2020 r. 

 
w sprawie wyboru Członków i Przewodniczącego Rady LGD Stolem 

 

Na podstawie § 25 pkt. 2 oraz § 32 ust. 2, 3 i 4 statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania Stolem,  Walne Zebranie Członków po glosowaniu tajnym i zapoznaniu się z  

protokołami wyborczymi w tej sprawie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Członkami Rady na kadencję 2020 – 2023 wybrani zostają: 

1. ……………………………………. – reprezentant sektora …………………. 

2. ……………………………………. – reprezentant sektora …………………. 

3. ……………………………………. – reprezentant sektora …………………. 

4. ……………………………………. – reprezentant sektora …………………. 

5. ……………………………………. – reprezentant sektora …………………. 

6. ……………………………………. – reprezentant sektora …………………. 

7. ……………………………………. – reprezentant sektora …………………. 

8. ……………………………………. – reprezentant sektora …………………. 

9. ……………………………………. – reprezentant sektora …………………. 

10. ……………………………………. – reprezentant sektora …………………. 

11. ……………………………………. – reprezentant sektora …………………. 

 

§ 2 

 

Na Przewodniczącego Rady wybrana/y został/a ……………………………………. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Sekretarz zebrania:     Przewodniczący zebrania:  

  
 

PROJEKT 


