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PROTOKÓŁ  

Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  

STOWARZYSZENIA SZANSE BEZDROŻY GMIN POWIATU GOLENIOWSKIEGO 

    Z DNIA 8 września 2010 r. 

 

 

 PORZĄDEK OBRAD: 
 

1. Powitanie i wybór Przewodniczącego Zebrania (głosowanie jawne) 

2. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie (głosowanie jawne)  

3. Wybór sekretarza  (głosowanie jawne)  

4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (od 2 do 3 osób w głosowaniu jawnym) 

5. Ukonstytuowanie się komisji  mandatowo-skrutacyjnej  

6. Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie 

prawomocności Walnego Zebrania Członków 

7. Wniosek Zarządu Stowarzyszenia o zmiany w Statucie Stowarzyszenia 

8. Podjęcie uchwały ws. zmian w Statucie Stowarzyszenia 

9. Przedstawienie planu budżetu na 2011 r., dyskusja i podjęciej uchwały przyjmującej 

(głosowanie jawne) 

10. Przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, dyskusja i podjęcie uchwały 

przyjmującej (głosowanie jawne) 

11. Przedstawienie uzasadnienia, dyskusja i podjęcie uchwały ws. składek członkowskich 

Gmin 

12. Wolne wnioski 

13. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącego Zebrania 

 

Walne Zebranie rozpoczęło się o godz. 17.30. Na początku prezez Zarządu powitał 

przybyłych gości. W zebraniu wzięło udział 29 członków oraz 4 wolnych słuchaczy. Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1. 



Ad 1  

Prezes otworzył zebranie po sprawdzeniu listy obecności, następnie poprosił o zgłoszenie 

kandydatur na przewodniczącego zebrania. Zgłoszony został Mirosław Zarzecki – nie zgodził 

się. Następnie zgłoszony został Zbigniew Łukaszewski – wyraził zgodę. W głosowaniu 

jawnym przyjęto jego kandydaturę jednogłośnie.  

Ad 2 

Przewodniczący zebrania przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2) i poprosił o pytania i 

wnioski. Zapytań i wniosków nie było. Na wniosek przewodniczącego w głosowaniu jawnym 

jednogłośnie przyjęto porządek obrad.  

Ad.3 

Przewodniczący spotkania podziękował i zaproponował wybór sekretarza obrad Walnego 

Zebrania. Zgłoszono kandydaturę Mirosława Zarzeckiego, który wyraził zgodę, innych 

kandydatur nie było.  Przeprowadzono głosowanie i jednogłośnie (w głosowaniu jawnym) 

wybrano sekretarza Mirosława Zarzeckiego. 

Ad 4-5 

Zgodnie z programem Przewodniczący zaproponował wybór komisji mandatowo-

skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatury Andrzeja Wyzińskiego i Bogdana Czaplickiego. 

Zgłoszone osoby wyraziły zgodę. Komisja mandatowo-skrutacyjna została wybrana w 

głosowaniu jawnym, jednogłośnie. Następnie Komisja ukonstytuowała się i 

przewodniczącym komisji został Andrzej Wyziński.  

Ad.6 

Zgodnie z pkt. 6 programu przewodniczący zebrania sprawdził listę obecności i stwierdził 

prawomocność Walnego Zebrania Członków. Z uwagi na paragraf 17 pkt.5  Statutu 

Stowarzyszenia pkt 7 i 8 Obrad Walnego Zebrania Członków dotyczący zmian w statucie 

Stowarzyszenia pozostały bez rozpatrzenia ze względu na nie uzyskanie kworum (uchwała – 

załącznik nr 3) 

Ad 9 

Przewodniczący zebrania przedstawił propozycję budżetu na rok 2011 (załącznik nr 4). Na 

wniosek przewodniczącego dokonano korekty w zapisie dot. warsztatów na wsiach na zapis 

„wspieranie działań aktywizujących nabywanie umiejętności (warsztaty) realizowane w 

ramach partnerstw”. Zmiana w zapisie nastąpiła po sugestiach pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego. Przewodniczący objaśnił na czym mają polegać wyżej wspomniane 

warsztaty. Budżet na rok 2011 został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym (uchwała – 

załącznik nr 5).  



Ad.10 

Przewodniczący objaśnił zmiany jakie zostaną wprowadzone w tabeli nr 37 LSR (zał. nr 6). 

Środki na realizację poszczególnych operacji ze względu na wydłużone procedury oceny 

wniosków w UM zostaną przesunięte na rok 2011 (Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”), na rok 2012 (Odnowa i rozwój 

wsi). Niewykorzystane w 2010 środki na realizację Małych projektów zostaną przesunięte na 

2011, a środki z 2014 zostają przeniesione na 2013 (propozycja Krzysztofa Szwedo). W 

głosowaniu jawnym przyjęto te zmiany jednogłośnie (uchwała – załącznik nr 7). 

Ad. 11 

Przewodniczący odczytał treść wyjaśnienia w sprawie składek członkowskich gmin oraz treść 

porozumienia (załączniki 8 i 9). Wyjaśnienie i porozumienie zostały przyjęte. W głosowaniu 

jawnym jednogłośnie przyjęto składki członkowskie gmin (uchwała – załącznik nr 10)  

Ad. 12 

W wolnych wnioskach Krystyna Dwornik zaproponowała zrobienie ulotek na temat 

gospodarstw agroturystycznych w niemieckiej wersji językowej. Zaproponowała, że 

społecznie przetłumaczy treść ulotki. Pomysł został przyjęty.  

Następnym punktem była informacja Prezesa Stowarzyszenia, iż od Nowego Roku rezygnuje 

on z pełnienia swojej funkcji. W grudniu 2010 podczas walnego zebrania zostanie wybrany 

nowy prezes Zarządu w związku z rezygnacją z pełnienia tej funkcji przez Zbigniewa 

Łukaszewskiego. Odbędą się również wybory do zarządu i Rady. Zapowiedziano skreślenie z 

listy członków Stowarzyszenia osób, które nie pojawiły się na zebraniach walnych dwa razy. 

Ad 13 

Przewodniczący Walnego Zebrania podziękował wszystkim za pracę na obradach i zamknął 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

 

Protokołował       Przewodniczący 

Kinga Huber-Mazurczak             Zbigniew Łukaszewski 


