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PROTOKÓŁ 

Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

17 stycznia 2019 roku 

Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach 

 

 

Walne Zebranie rozpoczęło się o godz. 14.00. Z powodu braku quorum, zgodnie  

z informacją podaną w zaproszeniu, zarządzono drugi termin na godz. 14.15. 

 

W Walnym Zebraniu uczestniczyli członkowie założyciele, przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, przedstawiciele władz gmin i powiatów członkowskich, osoby fizyczne  

i podmioty gospodarcze (zgodnie z listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego 

protokołu). 

 

Ad. 1 Zebranych powitała pani Barbara Dawcewicz – Prezes Stowarzyszenia. 

 

Prezes przedstawiła zebranym członków Zarządu oraz pracownice biura, następnie 

stwierdziła, że obecnych było 26 spośród 85 delegatów uprawnionych do głosowania. 

 

Ad. 2 Pani Barbara Dawcewicz - Prezes Stowarzyszenia odczytała zebranym porządek 

obrad (zał. nr 2 do protokołu): 

 

1. Powitanie uczestników WZC. 

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Wybór: 

a) Przewodniczącego Zebrania 

b) Sekretarza Zebrania 

c) Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 

4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 24 września 2018r. 

5. Informacja nt. przyjęcia nowego członka – Prezes. 

6. Przedstawienie kandydatów na członka Komisji Rewizyjnej oraz przeprowadzenie 

głosowania. 

7. Przedstawienie kandydatów na członka Rady Stowarzyszenia (wymagany wiek 

kandydata poniżej 35 roku życia) oraz przeprowadzenie głosowania. 

8. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie: 

a) odwołania członka Komisji Rewizyjnej; 

b) uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej; 

c) uzupełnienia składu Rady; 

d) zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. 

10. Omówienie spraw bieżących. 

11. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków. 

12. Wolne wnioski 

13. Zamknięcie obrad.  

 



2 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad: 

26 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków. 

 

Ad 3. Wybór: 

a) Przewodniczącego Zebrania. 

 

Zaproponowano kandydaturę pani Barbary Dawcewicz. 

 

Pani Dawcewicz wyraziła zgodę. 

 

Podczas głosowania nad kandydaturą pani Barbary Dawcewicz na Przewodniczącą Zebrania: 

26 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 

 

Przewodniczącą Zebrania została pani Barbara Dawcewicz. 

 

b) Sekretarza Zebrania. 

 

Zgłoszono kandydaturę pani Wioletty Banasiewicz 

 

Pani Wioletta Banasiewicz wyraziła zgodę. 

 

Podczas głosowania nad kandydaturą pani Wioletty Banasiewicz na Sekretarza Zebrania: 

26 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 

 

Sekretarzem Zebrania została pani Wioletta Banasiewicz. 

 

c) członków do Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Zgłoszono wniosek, aby skład Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków był taki 

sam. 

 

Podczas głosowania nad ww. wnioskiem: 

26 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 
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Zgłoszono następujące kandydatury: 

1. Małgorzata Cwalina – wyraziła zgodę 

2. Urszula Kałębasiak – wyraziła zgodę. 

3. Bogdan Maczuga – wyraził zgodę. 

 

Podczas głosowania nad ww. składem Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał  

i Wniosków: 

26 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 

 

W głosowaniu jawnym ustalono skład Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał  

i Wniosków. Komisja ustaliła, iż przewodniczącym zostanie pani Małgorzata Cwalina.  

 

Ad 4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 24 września 2018r. 

 

Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że protokół z ostatniego WZC został zamieszczony na 

stronie internetowej www.mazurylgr.pl celem zapoznania się z nim. 

 

Nie zgłoszono więcej uwag do w/w protokołu. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem protokołu z WZC, które odbyło się 24 września 2018 

roku w Wilkasach: 

24 osoby były „za” 

0 osób było „przeciw” 

2 osoby „wstrzymały się”. 

 

W głosowaniu jawnym przyjęty został protokół WZC, które odbyło się 24 września 2018r.  

w Wilkasach. 

 

Ad. 5 Informacja nt. przyjęcia nowego członka – Prezes. 

 

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że w poczet członków Stowarzyszenia przyjęta 

została pani Karolina Macina zamieszkała w Staświnach gm. Miłki (reprezentująca sektor 

społeczny). 

 

Informacja nt. przystąpienia nowego członka stanowi zał. nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 6 Przedstawienie kandydatów na członka Komisji Rewizyjnej oraz przeprowadzenie 

głosowania. 

 

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że w związku z uchwałą nr 6.2018 Zarządu Powiatu 

w Giżycku z dnia 13 grudnia 2018r. upoważniającą pana Józefa Karpińskiego do 

reprezentowania Powiatu Giżyckiego w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie 

Jeziora Mazurskie”, dotychczasowy reprezentant – pan Jerzy Bujno stracił mandat do 

pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

http://www.mazurylgr.pl/
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„Wielkie Jeziora Mazurskie” i należy go odwołać z pełnienia tej funkcji oraz uzupełnić skład 

Komisji Rewizyjnej. 

 

Zaproponowano kandydaturę pani Anny Leszczyńskiej na członka Komisji Rewizyjnej – pani 

Leszczyńska wyraziła zgodę oraz krótko zaprezentowała się zebranym. 

 

Ad. 7 Przedstawienie kandydatów na członka Rady Stowarzyszenia (wymagany wiek 

kandydata poniżej 35 roku życia) oraz przeprowadzenie głosowania. 

 

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że w związku z osiągnięciem w 2018 roku przez 

jednego z członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora 

Mazurskie” wieku 35 lat, w składzie Rady nie ma osoby spełniającej wymóg wieku poniżej 

35 roku życia (kryterium to oceniane było przy składaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 

2016-2023 i winno być utrzymane przez cały okres jej wdrażania), w związku z czym 

zaistniała konieczność uzupełnienia składu Rady oraz powołania nowego członka 

spełniającego wymóg wieku poniżej 35 roku życia. 

 

Zaproponowano kandydaturę pani Karoliny Maciny na członka Rady – pani Macina wyraziła 

zgodę oraz krótko zaprezentowała się zebranym. 

 

Ad. 8 Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. 

 

Pani Wioletta Banasiewicz - Dyrektor biura powiedziała, że zmiany dotyczą: 

a) Rozdziału I pkt. 6. - Opis składu organu decyzyjnego – zmiana liczby członków Rady 

z 12 na 13 oraz zmiana liczby osób w ramach poszczególnych sektorów; 

b) Tabeli 5.4 – Cele, przedsięwzięcia i wskaźniki oraz zał. nr 3 LSR Plan działania – 

dotychczasowa treść definiująca wskaźnik produktu związanego z przedsięwzięciem 

1.1.4: „Liczba stworzonych i wdrożonych systemów znakowania obiektów i tras 

turystycznych” zostaje zmieniona na treść: „Liczba działań związanych  

z oznakowaniem obiektów i tras turystycznych w oparciu o stworzony i wdrażany 

system znakowania”, gdyż LSR na lata 2016 – 2023 przewiduje stworzenie jednego 

systemu znakowania obiektów i tras turystycznych na obszarze działania LGR 

„Wielkie Jeziora Mazurskie”. W tabeli 5.4 oraz w „Planie działania” omyłkowo 

powtórzono w kolumnie „Wskaźnik produktu” nazwę przedsięwzięcia. System 

znakowania obiektów i tras zostanie stworzony jeden, natomiast zakłada się 

przeprowadzenie 16 działań mających na celu stworzenie i wdrożenie w/w systemu. 

c) Zał. nr 5 LSR - Plan Komunikacji – zmniejszono liczbę artykułów w prasie z 10 na 6, 

co pociąga za sobą również zmiany w budżecie planu komunikacji (kwota 3 000,00 

PLN zostaje zmniejszona do 1 800,00 PLN). Oszczędności 1 200,00 zostają 

przesunięte na realizację imprezy „Mazurskie spotkania z wodą, rybą i tradycją”. 

Artykuły posłużą jako coroczne podsumowanie wdrażania, natomiast główne źródła 

pozyskiwania wnioskodawców to strona internetowa i facebook oraz informacje  

o naborach przesyłane do gmin członkowskich. Druga zmiana dotyczy kwoty na 

realizację strony internetowej 5 000,00 PLN, która zostaje przesunięta na realizację 

imprezy „Mazurskie spotkania z wodą, rybą i tradycją”, gdyż modernizacja strony jest 

realizowana ze środków przeznaczonych na aktywizację. Celem stowarzyszenia jest 
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wpisanie „Mazurskich spotkań…” do Kalendarza imprez województwa warmińsko – 

mazurskiego. 

 

Ww. zmiany są załącznikami do uchwały WZC w sprawie dokonania zmian w LSR.  

 

Ad. 9 Podjęcie uchwały w sprawie: 

a) odwołania członka Komisji Rewizyjnej; 

 

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej: 

26 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 

 

Uchwała nr 01/WZC/2019 w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej została przyjęta 

i stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

b) uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej; 

 

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej o panią 

Annę Leszczyńską: 

25 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

1 osoba „wstrzymała się”. 

 

Uchwała nr 02/WZC/2019 w sprawie powołania członka Komisji Rewizyjnej została przyjęta 

i stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

c) uzupełnienia składu Rady; 

 

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie uzupełnienia składu Rady o panią Karolinę 

Macinę: 

26 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 

 

Uchwała nr 03/WZC/2019 w sprawie powołania pani Karoliny Maciny na członka Rady 

została przyjęta i stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

d) zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. 

 

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na 

lata 2016-2023: 

26 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 
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Uchwała nr 04/WZC/2018 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 

2016-2023 została przyjęta i stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 10 Omówienie spraw bieżących. 

 

Pani Barbara Dawcewicz – Prezes przedstawiła bieżące informacje związane  

z działalnością stowarzyszenia, w tym omówiła projekt współpracy z zakresu questingu, do 

którego przystępuje stowarzyszenie, realizację projektu „Centrum Animacji Społecznej  

– POSTAW NA WOLONTARIAT!” dofinansowanego ze środków Programu FIO, a także 

planowane nabory wniosków w ramach LSR na lata 2016-2023. 

 

W trakcie zebrania miało miejsce uroczyste podpisanie umów z grantobiorcami. Podpisano 

umowę ze Stowarzyszeniem Kobiet Mazurskich ,,Dziewczyny znad Sapiny” na projekt  

pn. ,,Nasz wspólny dom Pozezdrze.com”, w ramach którego w Pozezdrzu powstanie tzw. hot 

spot.  

 

Ad. 11 Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że Komisja w trakcie zebrania nie przygotowała 

żadnych uchwał ani wniosków. 

 

Ad. 12 Wolne wnioski 

 

Nie zgłoszono wolnych wniosków. 

 

Ad. 13 Zamknięcie obrad.  

Przewodnicząca Zebrania podziękowała wszystkim za przybycie oraz zamknęła obrady 

WZC. 

 

Obrady zakończono o 15.00. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Sporządziła: 

Wioletta Banasiewicz –– Sekretarz Walnego Zebrania Członków 

 

 

Zatwierdziła: 

Barbara Dawcewicz – Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków 


