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PROTOKÓŁ
z obrad posiedzenia członków Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury odbytego w dniu 19 – go września 1016 roku w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19 – 200 Grajewo.

Obecnych na posiedzeniu: 7 członków ( wg załączonej listy obecności)                      Nieobecnych na posiedzeniu: 2 członków                                                 Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 11.00                                              Posiedzenie zakończono o godzinie 12.15

   Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Mieczysław Gisztarowicz, powitał członków Rady. Następnie poinformował, iż na stan 9 w posiedzeniu uczestniczy 7 – u członków Rady, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Kontynuując swoje wystąpienie Pan Gisztarowicz przedstawił zgromadzonym porządek posiedzenia, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia – co nastąpiło.                                                        2. Przedstawienie porządku obrad.                                                 3. Wydanie opinii Rady w sprawie wniosku o zmianie Procedur wyboru i oceny operacji         pozagrantowych wraz ze zmianą Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.                                                        4. Zapytania i wolne wnioski.                                                    5. Zamknięcie obrad. 
   W dalszej części obrad Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy zebrani zgłaszają wniosek o uzupełnienie bądź zmianę porządku obrad.   
   W związku z tym, że do zaproponowanego porządku obrad członkowie Rady nie zgłosili uwag przeprowadzono głosowanie jawne nad jego przyjęciem.
   W wyniku przeprowadzonego głosowania, w którym wzięło udział 7- u członków Rady za przyjęciem porządku obrad głosowało 7 – u członków, co oznacza, że porządek posiedzenia Rady przyjęty został jednogłośnie.

Ad.3.  
    Pan Przewodniczący oddał głos dla Pani Martyny Modzelewskiej, kierownik biura Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury. Przedstawiła ona szczegółowo jakie zmiany zaszły w Procedurach.
Po wystąpieniu Pani Martyny Modzelewskiej, Pan Przewodniczący przedstawił zgromadzonym projekt uchwały nr I/1/16 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej procedur wyboru i oceny operacji pozagrantowych wraz ze zmianą lokalnych kryteriów wyboru operacji.
W związku z tym, iż nie zgłoszono uwag do projektu uchwały, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt w/w uchwały. Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku, którego, przy 7 – u głosach „za” przyjęto Uchwałę Nr I/1/16 Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.  

Ad.4.    
    Pani kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Martyna Modzelewska przedstawiła bieżącą działalność biura na II półrocze 2016 roku. Planowane są szkolenia dla Zarządu i Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury odnośnie Procedur, Zasad wdrażania LSR oraz generatora wniosków. Ustalono termin najbliższego Walnego Zebrania Członków a także I Forum NGO.

Ad.5.
    W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu.
                                                                              
                                 
                                                        
                                                         Przewodniczący Rady
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