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Protokół z podjęcia uchwały w trybie obiegowym

W dniu 20.04.202lr. Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina 
Drwęcy”, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Stowarzyszenia - Katarzyną Kukielską, 
rozesłało do niewyłączonych w stosunku do danej operacji członków Rady Stowarzyszenia, 
którzy uczestniczyli w procesie jej oceny i wyboru wiadomości e-mail zawierające skan 
otrzymanego w dniu 20.04.2021r. protestu, oraz projekt uchwały i wyjaśnienia.

Zestawienie adresów e-mail, na które zostały wysłane w/w wiadomości:

Lp. Członek Rady Reprezentowany
sektor e-mail

1 Deja Dariusz sektor społeczny

2 Gutowski Franciszek sektor publiczny

3 Jeszka Tomasz sektor gospodarczy

4 Grela Jadwiga mieszkaniec

5 Kozłowska Kamila sektor publiczny 
oraz mieszkaniec

6 Pieczka Krzysztof sektor publiczny 
oraz mieszkaniec

7 Kukielską Katarzyna sektor publiczny

8 Skrzeszewska Urszula sektor społeczny

9 Jasieniecki Mariusz sektor gospodarczy

10 Łakomieć Łukasz mieszkaniec



W dniach 20-26.04.2021r. członkowie Rady Stowarzyszenia odpowiadali na 
przesłane wiadomości e-mail w treści głosując za przyjęciem pod odrzuceniem uchwały.

W dniu 26.04.202lr. Katarzyna Sadowska - pracownik Biura LGD zadzwoniła do 
członków Rady którzy jeszcze nie oddali głosu z prośbą o zagłosowanie w sprawie podjęcia 
uchwały. Podczas rozmowy p. Urszula Skrzeszewska poinformowała że jej dotychczasowy 
adres e-mail uległ zawieszeniu w związku z czym nie ma możliwości odesłania wiadomości 
i poprosiła o przesłanie maila na adres: maciejowadusza@w.pl. Podczas w/w rozmowy 
p. Franciszek Gutowski poinformował, że nie otrzymał przesłanej w dniu 20.04.202lr. 
wiadomości. Biuro LGD ponownie przesłało wiadomość. Tym razem wiadomość dotarła do 
adresata. Wszyscy członkowie jednogłośnie zagłosowali za podjęciem uchwały.

Datą podjęcia uchwały jest data oddania głosu przez ostatniego z członków Rady - 
26.04.202lr. W dniu tym uchwały zostały przekazane Przewodniczącej Rady do podpisu.

(Pieczęć imienna i podpis Przewodniczącego/ 
Wiceprzewodniczącego Rady LGD)

Sporządził: Katarzyna Sadowska
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