
 

Protokół z Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” 

 

15 kwietnia 2021 rok,  Zakrzów 
 

 

W Walnym Zebraniu Członków (WZC) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.  

udział wzięło - na 119 członków stowarzyszenia – 79 uprawnionych do głosowania (lista obecności + 

upoważnienia)w trakcie zebrania 1 osoba dołączyła upoważnienie dla obecnego członka. Zebranie 

otworzyła i przywitała gości Prezes Stowarzyszenia Renata Bukowska. 

 

Walne Zebranie Członków odbyło się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wszyscy 

członkowie otrzymali informacje o organizacji zebrania w sposób online. Po otrzymanej informacji 

część członków  potwierdziło udział w zebraniu w dniu 15.04.2021, część  członków z powodu 

przeszkód osobistych przesłała upoważnienia dla poszczególnych osób. Członkowie otrzymali link 

oraz instrukcje w jaki sposób uczestniczyć w zebraniu. Spotkanie było monitorowane przez 

administratora platformy, który czuwał nad sprawnym  przebiegiem spotkania.  

Po dołączeniu członków do spotkania  P. Renata Bukowska przywitała wszystkich obecnych, 

poprosiła p. Ewę Frosztęgę o odczytanie obecności według listy członków oraz aby osoby, które 

mają upoważnienia zgłosiły taką informacje oraz podały imię i nazwisko osoby przekazującej  

upoważnienia. Na podstawie odczytanej obecności oraz upoważnień dostarczonych do biura 

Gościniec 4 żywiołów sprawdzono ilości obecnych osób. 

Stwierdzono obecność 79 uprawnionych do głosowania (lista obecności + upoważnienia). 

 

P. Renata Bukowska zaproponowała, aby dokonać wyboru przewodniczącego zebrania. 

Zaproponowano panią Renatę Bukowską. Wybór ten przyjęto jednogłośnie. Przewodnicząca ogłosiła 

wybór sekretarza obrad oraz komisji skrutacyjnej. Na sekretarza wybrano  Ewę Frosztęgę, do komisji 

Skrutacyjnej zaproponowano p. Magdalenę Adamczyk oraz p. Zuzannę Bukowska- Starzec. W 

wyniku głosowania jawnego większością głosów kandydatury te zostały przyjęte. 

 

Ad 4 Przewodnicząca odczytała program WZC 
 
Program Walnego Zebrania Członków LGD „Gościniec 4 Żywiołów”  

 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności  obrad. 
2. Wybór przewodniczącego WZC. 
3. Wybór komisji skrutacyjnej oraz sekretarza WZC. 
4. Przyjęcie porządku obrad WZC.   
5. Zmiany  w Statucie  Gościńca 4 żywiołów.   
6. Podjęcie uchwał Zebrania Walnego.  
7. Propozycje zmian  LSR. 
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski - Informacja o naborach w 2021 r oraz o projektach współpracy.  

 

 odbyło się głosowanie za przyjęciem porządku obrad.  

Głosowało 79 osób. Za 79, przeciw 0, wstrzymało  się 0. 

 

Ad 5. 

Pani Renata Bukowska przedstawiła propozycje zmian w Statucie. Zmiany dotyczyły przyjmowania 

członków  do stowarzyszenia Gościniec 4 żywiołów oraz przekazywania informacji o utracie 

członkostwa. Kolejne zmiany dotyczyły sposobu aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego  oraz 

kryteriów wyboru operacji, Regulaminu Pracy Rady, a także zatwierdzanie wszelkich dokumentów 



związanych z realizacją zadań w tzw . okresie przejściowym. Wprowadzone zmiany stanowią 

załącznik do uchwały.  

Przewodnicząca zapytał uczestników zebrania, czy ktoś ma jakieś uwagi do zaproponowanych 

zmian. Głos zabrał p. Marcin Waszczuk, który zaproponowała, aby w związku z panująca sytuacją 

oraz restrykcjami jakie obowiązują w naszym kraju  do statutu dopisać możliwość podejmowania 

uchwal droga elektroniczna co ułatwi pracę stowarzyszenia w trudnych sytuacjach ograniczających 

możliwość spotkania dużych grup. Propozycje dopisano do zmian Statutu. Nikt z pozostałych osób 

nie miał uwag. 

 

Ad 6. 

Pani Renata Bukowska poprosiła p. Ewę Frosztęgę żeby przedstawiła propozycje uchwały dotyczącej 

zmian w Statucie.  

Przystąpiono do głosowania i podjęcia uchwały: 

Uchwała nr 1/2021/WZ w/s zatwierdzenia zmian w Statucie.  

Przystąpiono do głosowania:  

Głosowało:  76 osób, za 76, przeciw 0, wstrzymało się 0.   

Zmiany w statucie zostały zatwierdzone  

 

Ad 7.  

Przewodnicząca przedstawiała propozycje zmian  w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 

przez Społeczność LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 

2014-2020. Proponowane zmiany są związane z wydłużeniem okresu programowania PROW 2014-

2020 oraz z przyznaniem dodatkowych środków, zwiększenie budżetu na wdrażanie LSR.  

  

Ad 8.  Głos zabrała p. Ewa Frosztęga poinformowała o planowanych naborach w 2021r. Zachęcała 

do korzystania ze szkoleń i doradztwa jakie organizuje LGD Gościniec 4 żywiołów, aby podczas 

realizacji projektów, czy podczas przygotowywania wniosku o płatność zgłaszać się do biura na 

doradztwo, pracownicy udzielą pomocy w przygotowywaniu dokumentacji. Przekazała informację o 

dodatkowych środkach, a co za tym idzie o większych możliwościach  pozyskania dofinansowania 

Podsumowała realizację naborów oraz Grantów, które zostały już złożone do Urzędu 

Marszałkowskiego. 

Przewodnicząca zebrania poprosiła o ewentualne pytania uwagi, wywiązała się krótka dyskusja 

związana z możliwością pozyskania dofinansowania.` 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 ……………………………..                                                                 …………..………………… 

    Protokołowała                                                                                   Przewodniczący WZC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

  

            --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Uchwała nr 1/2021/WZ 

z dnia 15.04.2021 r. 
 

Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” 
 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie LGD „Gościniec 4 żywiołów”  

 
 

Zgodnie z  §20 pkt. g  Statutu Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia podjęło uchwałę następującej treści: 

 

 

§1 
 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” zatwierdza zmiany statutu LGD 

„Gościniec 4 żywiołów”. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
 

§2 
 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym 

 

§3 

 

Proponowane zmiany stanowią załącznik do uchwały. 

 

 

 
 

 

 

 

Podpisy  

 

Protokolant:                                                                             Przewodniczący: 

 

 

 

 

 

 


