
PROTOKÓŁ 
 

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka  

,,Wielkie Jeziora Mazurskie” 

dnia 02 marca 2018 roku (piątek) 

Ośrodek Mazurski OKRĄGŁE, Pensjonat Sielanka 
 

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 15.15. 

 

 

Przywitanie zebranych członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

,,Wielkie Jeziora Mazurskie” przez Przewodniczącego Rady. 

 

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” 

zwołane zostało w celu dokonania zmian podjętych uchwał w ramach naboru wniosków  

nr 5/2017 przeprowadzonego w terminie od 13 listopada 2017r. do 04 grudnia 2017r.,  

w ramach następujących przedsięwzięć: ,, Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury 

rekreacyjno – turystycznej”, ,,Modernizacja związana z poprawą efektywności energetycznej 

obiektów gospodarczych i tras turystycznych”, ,,Wsparcie przedsięwzięć związanych  

z rozbudową systemu zintegrowanych pakietów turystycznych pod marką Mazurskie Trakty 

oraz inne markowe przedsięwzięcia” oraz ,,Wsparcie inicjatyw związanych z tworzeniem  

i rozwojem lokalnych kolekcji, ekspozycji, muzeów, izb pamięci, tradycji itp.”.                    

Do wprowadzenia zmian zobligował Stowarzyszenie Urząd Marszałkowski Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego pismem z 22 lutego 2018r. – pismo drogą mailową zostało 

wysłane do Członków Rady 22.02.2018r. 

 

Pan Józef Karpiński – Przewodniczący Rady powitał zebranych (zgodnie z listą obecności – 

zał. nr 1 do niniejszego protokołu) oraz stwierdził quorum (na posiedzeniu obecnych było  

9 członków Rady – osób uprawnionych do głosowania).  

 

 

1. Przedstawienie i omówienie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady zapoznał członków Rady z porządkiem obrad (zał. nr 2 do niniejszego 

protokołu) i poddał go pod głosowanie Rady. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem zaproponowanego porządku obrad:  

9 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się”. 

 

2. Informacja Zarządu o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa na 

operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady. 

 

Głos zabrała Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” 

pani Barbara Dawcewicz. Poinformowała, Że 28 lutego br. w Wilkasach odbyło się uroczyste 

podpisanie umów m.in. naszych Beneficjentów z Zarządem Województwa Warmińsko – 

Mazurskiego. Dodatkowo Urząd Marszałkowski podtrzymał decyzję Rady w zakresie 



wniesionych protestów dot. naboru nr 5/2017. Prezes pochwaliła Radę wskazując, że 

podejmują decyzje, czasami trudne, które są w pełni akceptowane przez pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego, którzy weryfikują dokumenty Rady. 

 

3. Wybór komisji skrutacyjnej 

 

Pan Józef Karpiński poinformował, iż przed dokonaniem zmian uchwał należy powołać 

Komisję skrutacyjną, do zadań której należy obliczanie wyników głosowań, kontrola quorum 

oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze. 

 

Członkowie Rady zgłosili kandydatury trzech Członków Rady, którzy mieliby wejść  

w skład Komisji skrutacyjnej. Były to kandydatury następujących osób: pani Anny Królik - 

Kopczyk, pani Małgorzaty Cwaliny oraz pani Urszuli Kałębasiak. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem w/w osób w skład Komisji Skrutacyjnej 

9 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Skład Komisji skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie. 

 

4. Przyjęcie protokołu z XVI posiedzenia Rady z 30 stycznia 2018r. 

 

Protokół z posiedzenia Rady z 30.01.2018r. został rozesłany członkom Rady mailowo. Do 

w/w protokołu nie zgłoszono uwag. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem protokołu z dnia 30 stycznia 2017 roku. 

7 osób było ,,za” 

0 osób było ,,przeciw” 

2 osoby ,,wstrzymały się” 

 

Na posiedzenie przybył pan Dariusz Thomas, tym samym obecnych członków Rady było 10 

osób uprawnionych do głosowania.    

 

 

5. Zmiana podjętych uchwał dot. naboru nr 5/2017. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XVII/1/18 w sprawie zmiany Uchwały nr 

XIII/3/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”: 

10 osób było ,,za” 

0 osób było przeciw 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XVII/2/18 w sprawie zmiany Uchwały nr 

XIII/4/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”: 

10 osób było ,,za” 

0 osób było przeciw 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 



Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XVII/3/18 w sprawie zmiany Uchwały nr 

XIII/7/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”: 

10 osób było ,,za” 

0 osób było przeciw 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XVII/4/18 w sprawie zmiany Uchwały nr 

XIII/9/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”: 

10 osób było ,,za” 

0 osób było przeciw 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XVII/5/18 w sprawie zmiany Uchwały nr 

XIII/11/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”: 

10 osób było ,,za” 

0 osób było przeciw 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XVII/6/18 w sprawie zmiany Uchwały nr 

XIII/17/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”: 

10 osób było ,,za” 

0 osób było przeciw 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XVII/7/18 w sprawie zmiany Uchwały nr 

XIII/20/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”: 

10 osób było ,,za” 

0 osób było przeciw 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XVII/8/18 w sprawie zmiany Uchwały nr 

XIII/23/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”: 

10 osób było ,,za” 

0 osób było przeciw 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XVII/9/18 w sprawie zmiany Uchwały nr 

XIII/25/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”: 

10 osób było ,,za” 

0 osób było przeciw 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XVII/10/18 w sprawie zmiany Uchwały nr 

XIII/26/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”: 

10 osób było ,,za” 

0 osób było przeciw 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XVII/11/18 w sprawie zmiany Uchwały nr 

XIII/27/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”: 



10 osób było ,,za” 

0 osób było przeciw 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XVII/12/18 w sprawie zmiany Uchwały nr 

XIV/2/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”: 

10 osób było ,,za” 

0 osób było przeciw 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XVII/13/18 w sprawie zmiany Uchwały nr 

XIV/3/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”: 

10 osób było ,,za” 

0 osób było przeciw 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XVII/14/18 w sprawie zmiany Uchwały nr 

XIV/4/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”: 

10 osób było ,,za” 

0 osób było przeciw 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały nr XVII/15/18 w sprawie zmiany Uchwały nr 

XIV/6/18 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie”: 

10 osób było ,,za” 

0 osób było przeciw 

0 osób ,,wstrzymało się” 

 

6. Wolne wnioski i zapytania. 

 

Przewodniczący Rady Pan Józef Karpiński zapytał zebranych, czy mają wolne wnioski  

i zapytania. Nikt z obecnych się nie zgłosił, więc Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

 

 

7. Posiedzenie Rady zakończono o godz. 15.55 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokół sporządziła:       Zatwierdził: 

 


