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 PROTOKÓŁ 

Walnego Zebrania Członków  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

20 kwietnia 2022 roku 

Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa w Wilkasach 

 

 

Walne Zebranie rozpoczęło się o godz. 12.45. Z powodu braku quorum, zgodnie  

z informacją podaną w zaproszeniu, zarządzono drugi termin na godz. 13.00. 

 

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 powitała zebranych, z następnie stwierdziła, że obecnych było 26 spośród  

74 delegatów uprawnionych do głosowania. 

 

Ad. 2 Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad (zał. nr 2 do protokołu). 

 

Prezes odczytała zebranym porządek obrad. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad: 

27 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków. 

 

Porządek obrad wyglądał następująco: 

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 29 czerwca 2021r. – Prezes. 

5. Informacja nt. przyjęcia/wykreślenia z rejestru członków - Prezes. 

6. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2021 rok - Prezes. 

7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2021 rok – Skarbnik. 

8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2021 rok 

oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi. 

9. Przedstawienie Planu Finansowego na 2022 rok – Prezes. 
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10. Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 – 

Prezes. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2021 rok. 

b) zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2021 rok. 

c) rozliczenia wyniku finansowego za 2021 rok. 

d) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2021 

rok. 

e) udzielenia absolutorium Zarządowi. 

f) przyjęcia Planu Finansowego na 2022 rok. 

g) zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023. 

h) odwołania członków Rady. 

12. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady oraz podjęcie stosowanej 

uchwały – Prezes. 

13. Omówienie spraw bieżących: 

a) harmonogram konkursów zaplanowanych na 2022 rok w ramach LSR na lata 

2016-2023 – Dyrektor biura; 

b) realizacja projektów współpracy w ramach PO RYBY 2014-2020; 

 „Rozwój Północnego Szlaku Rybackiego poprzez budowę dwóch budynków do 

obsługi plaży, kąpieliska i przystani” w gminie Pozezdrze i Kruklanki,  

w partnerstwie z członkami Północnego Szlaku Rybackiego – Prezes; 

 „Dobre praktyki w rybactwie oraz projekty realizowane w ramach wdrażania 

LSR na przykładzie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz Nadnoteckiej 

Grupy Rybackiej” w partnerstwie z Nadnotecką Grupą Rybacką (wizyta 

studyjna w dniach 5-8.09.2022r.) – Prezes. 

c) realizacja projektu „ZMIANY SYSTEMOWE W TWOJEJ ORGANIZACJI  

– STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” w ramach NOWEFIO  

- Prezes. 

14. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków. 

15. Wolne wnioski. 

16. Zamknięcie obrad.  

 

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. 
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b) Sekretarza Zebrania. 

 

Zgłoszono kandydaturę pani Urszuli Kałębasiak. 

 

Pani Urszula Kałębasiak wyraziła zgodę. 
 

Podczas głosowania nad kandydaturą pani Urszuli Kałębasiak na Sekretarza Zebrania: 

26 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 

 

Sekretarzem Zebrania została pani Urszuli Kałębasiak. 

 

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”. 

 

Zgłoszono następujące kandydatury: 

1. Krzysztof Mościcki – wyraził zgodę. 

2. Anna Królik – Kopczyk – wyraziła zgodę. 

3. Karolina Macina – wyraziła 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 Pan Krzysztof Mościcki. 

 

Ad 4. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 29 czerwca 2021 roku. 

 

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

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

 

Nie zgłoszono uwag do w/w protokołu. 

 

http://www.mazurylgr.pl/
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Podczas głosowania nad przyjęciem protokołu z WZC, które odbyło się 29 czerwca 2021 

roku online: 

24 osoby były „za” 

0 osób było „przeciw” 

2 osoby „wstrzymały się”. 

 

W głosowaniu jawnym przyjęty został protokół WZC, które odbyło się online 29 czerwca 

2021r. 

 

Ad. 5 Informacja nt. wykreślenia z rejestru członków - Prezes. 

 

Przewodnicząca wyjaśniła, że 4 osoby zostały wykreślone z rejestru na podstawie uchwały 

podjętej przez Zarząd: 

 

1) Andrzej Dworzyński zam. Węgorzewo (sektor społeczny) 

2) Marta Bogdaniuk zam. Warszawa (sektor społeczny) 

3) Bożena Fokczyńska zam. Węgorzewo (sektor społeczny) 

4) Eugeniusz Szczurko zam. Wopławki (sektor społeczny) 

 

Informacja o wykreślonych członkach stanowi zał. nr 3 do protokołu. 

Następnie powiedziała, że 5 podmiotów zostało przyjętych w poczet członków 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”: 

 

1) HETMAN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybicalu  

gm. Ryn (sektor gospodarczy) 

Reprezentant: Stanisław Kożuszko 

2) Święty Spokój Tomasz Głowicki z siedzibą w Jakunówko gm. Pozezdrze (sektor 

gospodarczy) 

Reprezentant: Tomasz Głowicki 

3) Stowarzyszenie Miłośników Wsi Kruklanki „Żubr” z siedzibą w Kruklankach 

(sektor społeczny) 

Reprezentant: Barbara Grażewicz 

4) Kamila Polak zam. w Rynie (sektor społeczny) 

5) Jerzykowa Zagroda – Jerzy Piniaha z siedzibą w Kruklankach (sektor gospodarczy) 

Reprezentant: Jerzy Piniaha 

 

Nowym członkom rozdano certyfikaty członka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka 

„Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

 

Informacja o wykreślonych członkach stanowi zał. nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 6 Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2021 rok - Prezes. 

 

Przewodnicząca powiedziała, że Sprawozdanie Merytoryczne za 2021 rok zostało 

zamieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia celem zapoznania się z nim. Następnie 

pokrótce omówiła działania podejmowane w 2021 roku.  
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Nie zgłoszono uwag do ww. sprawozdania. 

 

Sprawozdanie Merytoryczne jest załącznikiem do uchwały WZC w sprawie zatwierdzenia 

Sprawozdania Merytorycznego za 2021 rok. 

 

W trakcie zebrania przybył pan Radosław Król i tym samym było 27 osób spośród 74 

uprawnionych do głosowania. 

 

Ad. 7 Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2021 rok – Skarbnik. 

 

Przewodnicząca poprosiła pana Bogdana Maczugę – Skarbnika stowarzyszenia o omówienie 

sprawozdania. 

 

Pan Bogdan Maczuga powiedział, że Sprawozdanie Finansowe za 2021 rok zostało 

zamieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia celem zapoznania się z nim. Powiedział, 

że przychody wynosiły 569 680,77 zł, a koszty wynosiły 519 555,04 zł. Wynik finansowy za 

2021 rok był ujemny i wyniósł 22 598,68  zł. 

 

Nie zgłoszono uwag do ww. sprawozdania. 

 

Sprawozdanie Finansowe jest załącznikiem do uchwały WZC w sprawie przyjęcia 

Sprawozdania Finansowego za 2021 rok. 

 

Ad. 8 Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2021 rok oraz 

wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi. 

 

Pani Dawcewicz poprosiła panią Ewę Wojnowską – Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej  

o przedstawienie sprawozdania z kontroli (sprawozdanie jest załącznikiem do uchwały  

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej). 

 

Pani Ewa Wojnowska powiedziała, że kontrola została przeprowadzona 04 kwietnia 2021r., 

a sprawozdanie z niej zostało zamieszczone na stronie internetowej www.mazurylgr.pl celem 

zapoznania się z nim. Dodała, że komisja stwierdza, iż gospodarowanie środkami 

finansowymi było racjonalne i uzasadnione, komisja pozytywnie opiniuje pracę Zarządu 

Stowarzyszenia za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.  

i Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2021.  

 

Ad. 9 Przedstawienie Planu Finansowego na 2022 rok – Prezes. 

 

Przewodnicząca powiedziała, że Plan Finansowy na 2022 rok został zamieszczony na stronie 

internetowej stowarzyszenia celem zapoznania się z nim. Zgodnie z Planem Finansowym 

przychody równają się rozchodom i wynoszą 1 077 538,12 PLN. 

 

Nie zgłoszono uwag do ww. sprawozdania. 

http://www.mazurylgr.pl/
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Plan Finansowy jest załącznikiem do uchwały WZC w sprawie przyjęcia Planu Finansowego 

na 2022 rok. 

 

Ad. 10 Przedstawienie propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-

2023 – Prezes. 

 

Przewodnicząca powiedziała, że należy dokonać zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju 

Stowarzyszenia. Zmiany będą dotyczyły przesunięcia środków z PROW 2014-2020 na 

przedsięwzięcie 2.1.1 Wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów 

rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru 

(Premia na rozpoczęcie działalności oraz środki na rozwój działalności gospodarczej). Zarząd 

proponuje, aby na premie przeznaczyć 500 000 PLN (10 premii po 50 000 PLN), a pozostałe 

środki (z inkubatora przetwórstwa lokalnego, kooperacji, oszczędności z promocji itp.) 

przesunąć na rozwój działalności gospodarczej. Z wstępnych wyliczeń wynika, iż tych 

środków na rozwój działalności będzie ok. 800 000 PLN, ale w związku z tym, iż przed 

chwilą 20 kwietnia o godz. 12.00 odbyło się ostatnie posiedzenie Rady dot. oceny naboru 

2/2022 z PROW na lata 2014 – 2020, nie można jeszcze podać konkretnej kwoty ani określić 

wskaźników. Będzie to możliwe dopiero po weryfikacji dokumentacji naboru i wniosków 

przez Urząd Marszałkowski. W związku z tym istnieje konieczność uzyskania przez Zarząd 

upoważnienia WZC do doprecyzowania tych kwestii (kwoty alokacji, wysokości wsparcia 

oraz wartości wskaźników). Zarząd zaproponował również zmiany w Planie komunikacji, 

który jest załącznikiem do LSR, gdyż Stowarzyszenie informuje o swojej działalności 

głównie wykorzystując stronę internetową oraz facebook. Zarząd podjął zatem decyzję  

o zmniejszeniu liczby artykułów w lokalnej prasie do sześciu. Nie odbyły się również dwie 

imprezy „Mazurskie spotkania z wodą rybą i tradycją” w 2020r. i 2021r. w związku  

z pandemią i stąd propozycja Zarządu dot. zmniejszenia liczby imprez własnych LGR do 5. 

 

Zebranie opuścił pan Jarosław Filipek – Burmistrz Rynu i tym samym obecnych było 26 osób 

uprawnionych do głosowania. 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2021 rok. 

 

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 

2021 rok: 

26 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 

 

Uchwała nr 01/WZC/2022 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2021 

rok została przyjęta i stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu. 
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b) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2021 rok. 

 

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 

2021 rok: 

26 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 

 

Uchwała nr 02/WZC/2022 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2021 rok 

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

 

c) rozliczenia wyniku finansowego za 2021 rok. 

 

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2021 rok: 

26 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 

 

Uchwała nr 03/WZC/2022 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2021 rok 

została przyjęta i stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

d) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” za 2021 

rok. 

 

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

z kontroli działalności Stowarzyszenia za 2021 rok: 

26 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 

 

Uchwała nr 04/WZC/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej  

z kontroli działalności Stowarzyszenia za 2021 rok została przyjęta i stanowi zał. nr 8 do 

niniejszego protokołu. 

 

e) udzielenia absolutorium Zarządowi. 

 

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi: 

26 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 

 

Uchwała nr 05/WZC/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi została przyjęta  

i stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu. 
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f) przyjęcia Planu Finansowego na 2022 rok. 

 

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia Planu Finansowego na 2022 rok: 

26 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 

 

Uchwała nr 06/WZC/2021 w sprawie przyjęcia Planu Finansowego na 2022 rok została 

przyjęta i stanowi zał. nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

g) przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz udzielenia 

pełnomocnictwa Zarządowi do dokonania zmian LSR: 

 

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

lata 2016-2023 oraz udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi do dokonania zmian LSR: 

26 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 

 

Uchwała nr 07/WZC/2022 w sprawie przyjęcia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 

2016-2023 oraz udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi do dokonania zmian LSR została 

przyjęta i stanowi zał. nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

h) odwołania członków Rady. 

 

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że członek Rady – pani Teresa Piątek zrezygnowała 

z pełnienia funkcji z uwagi na sprawy osobiste i odczytała list pani Piątek skierowany do 

członków stowarzyszenia – podziękowania za współpracę. 

 

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie odwołania członka Rady: 

26 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 

 

Uchwała nr 08/WZC/2022 w sprawie odwołania członka Rady została przyjęta i stanowi  

zał. nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 12 Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady oraz podjęcie stosowanej 

uchwały – Prezes. 
 

 Zgłoszono kandydaturę pani Kamili Polak – mieszkanki gminy Ryn (sektor społeczny) 

– wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 

Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie uzupełnienia składy Rady o panią Kamilę Polak: 

26 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 
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Uchwała nr 09/WZC/2022 w sprawie powołania członka Rady została przyjęta i stanowi zał. 

nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 13 Omówienie spraw bieżących: 

a) harmonogram konkursów zaplanowanych na 2022 rok w ramach LSR na lata 

2016-2023 – Dyrektor biura; 

 

Beata Bartnik – zastępca Dyrektora biura LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” 

przedstawiła zebranym prezentację zawierającą harmonogram naborów wniosków w roku 

2022 oraz projekty realizowane przez LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

 

NABORY W 2022 ROKU: 

 

 KONKURS nr 1/2022 PO RYBY – 2014 - 2020 

2.1.1 ROZWÓJ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ -  1 650 000 PLN 

 KONKURS nr 2/2022 PROW 2014 – 2020 

2.1.3 Inkubator przetwórstwa lokalnego – 500 000 PLN  

2.1.3 Kooperacja – 163 041 PLN 

2.1.1 PREMIE – 1 156 390,16 PLN 

2.1.1 ROZWÓJ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ - 1 228 740,16 PLN 

2.1.4 PROMOCJA - 660 000 PLN  – sektor publiczny i społeczny 

 KONKURS nr 3/2022 PROW 2014 – 2020 

2.1.1 PREMIE – 500 000 PLN 

2.1.1 ROZWÓJ DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ – do ustalenia 

 

WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE – do 29 kwietnia br. należy złożyć wniosek do 

konkursu na tzw. Wsparcie przygotowawcze polegające na opracowaniu LSR na lata 2021-

2027. 

Wnioskowana kwota pomocy: 74 000,00 zł. 

We wniosku należy zawrzeć: plan włączenia społeczności, opis procesu tworzenia LSR, opis 

obszaru. 

 

b) realizacja projektów współpracy w ramach PO RYBY 2014-2020; 

 „Rozwój Północnego Szlaku Rybackiego poprzez budowę dwóch budynków 

do obsługi plaży, kąpieliska i przystani” w gminie Pozezdrze i Kruklanki,  

w partnerstwie z członkami Północnego Szlaku Rybackiego – Prezes; 

 

Termin realizacji: wrzesień 2021 – grudzień 2022 – oczekujemy na podpisanie umowy  

z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie 

Budżet po stronie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”: 492 742,76 PLN (435 tys. PLN 

dofinansowania) 
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W ramach projektu zaplanowano: postawienie budynku do obsługi plaży, kąpieliska  

i przystani w Kruklankach i w Pozezdrzu, zakup samochodu z przyczepą na kajaki, zakup 

sprzętu turystyczno-rekreacyjnego 

 

 „Dobre praktyki w rybactwie oraz projekty realizowane w ramach wdrażania 

LSR na przykładzie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” oraz Nadnoteckiej 

Grupy Rybackiej” w partnerstwie z Nadnotecką Grupą Rybacką (wizyta 

studyjna w dniach 5-8.09.2022r.) – Prezes. 

 

Termin realizacji: marzec 2022 – październik 2022r. 

Budżet po stronie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”: 6 024,00 zł (5 tys. zł 

dofinansowania) 

W ramach projektu zaplanowano: organizację konferencji połączonej ze zwiedzaniem 

inwestycji zrealizowanych ze środków PO RYBY 

 

c) realizacja projektu „ZMIANY SYSTEMOWE W TWOJEJ ORGANIZACJI  

– STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” w ramach NOWEFIO  

- Prezes. 

Termin realizacji: 01.09.2021-31.12.2023 

Budżet: 393 723,00 zł (dofinansowanie 384 603,00 zł) 

Działania projektowe planowane w 2022 roku: Indywidualne doradztwo (m.in. księgowe, 

prawne), specjalistyczne szkolenia: ,,Księgowość w organizacji pozarządowej”, ,,Podstawy 

prawa w organizacji pozarządowej”, ,,Logika projektowa”, ,,Promocja w mediach 

społecznościowych”, wdrożenie przepisów RODO dla 7 organizacji, opracowanie strategii 

fundraisingowych dla 7 organizacji, 1 wizyta studyjna   

 

Ad. 14 Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków. 

 

Przewodnicząca poinformowała zebranych, że Komisja w trakcie zebrania nie przygotowała 

żadnych uchwał ani wniosków. 

 

Ad. 15 Wolne wnioski 

 

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że zbliża się kolejny okres programowania unijnego, 

niestety w województwie warmińsko-mazurskim nie będzie RLKS, czyli 

wielofunduszowości, co spowoduje, że trzeba będzie pisać 2 oddzielne LSR do PROW oraz 

PO RYBY. Oznacza to również, że nie wszystkie aktualnie istniejące LGD otrzymają środki 

finansowe, których, co trzeba podkreślić będzie mniej niż dotychczas. 

 

Pan Radosław Król – Wiceprezes powiedział, że sprawa RLKS nie jest jeszcze tematem 

zamkniętym, nadal trwają rozmowy na ten temat. Liderzy samorządowi i LGD nadal walczą o 

RLKS – osobiście jest w tej sprawie umówiony na jutro z Marszałkiem Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. Dodał, że LGDy mają ogólnie zły PR z uwagi na to, że radzą sobie 

same bardzo dobrze (własny budynek, houseboat) i z tym złym PR-em należy walczyć. 
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Pan Józef Karpiński – Przewodniczący Rady powiedział, że ilość wniosków składanych  

w ramach konkursów ogłaszanych przez LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” znacznie wzrosła 

w ostatnim czasie i przekracza ilość środków finansowych przeznaczonych na konkursy  

– jakość tych wniosków jest różna. Stwierdził, że Członkowie Rady są już bardzo 

doświadczeni w ocenianiu wniosków i podziękował im za ich ciężką pracę oraz życzył 

wszystkiego dobrego wszystkim członkom stowarzyszenia. 

 

Ad. 16 Zamknięcie obrad.  

 

Przewodnicząca Zebrania podziękowała wszystkim za przybycie oraz zamknęła obrady 

WZC. 

 

Obrady zakończono o 14.00 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Sporządziła: 

Urszula Kałębasiak - Sekretarz Walnego Zebrania Członków 

 

 

Zatwierdziła: 

Barbara Dawcewicz - Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków 

 


