
 

Protokół z Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” 

 

12 października  2022 rok,  Zakrzów 

 

 

W Walnym Zebraniu Członków (WZC) udział wzięło - na 124 członków stowarzyszenia – 65 

uprawnionych do głosowania (lista obecności + upoważnienia). Zebranie otworzyła i przywitała 

gości Pani Renata Bukowska. 

 

Walne zebranie rozpoczęto w II terminie.  

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  p. Ewę Frosztęgę, do 

komisji Skrutacyjnej zaproponowano p. Pawła Paździorę, p. Renatę Gonek -Mychal. W wyniku 

głosowania jawnego większością głosów kandydatury te zostały przyjęte. 

 

Komisja Skrutacyjna została poproszona o sprawdzenie ilości obecnych osób. Stwierdzono obecność 

65 uprawnionych do głosowania (lista obecności + upoważnienia).  

 

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. Wybory uzupełniające do Rady Stowarzyszenia.  

6. Podjęcie uchwał Zebrania Walnego.  

7. Sprawy bieżące, przygotowanie LSR na przyszły okres finansowania 2023-2027. 

8. Wolne wnioski. 

 

Odbyło się głosowanie za przyjęciem zmienionego porządku obrad.  

Głosowało 65 osób. Za 65, przeciw 0, wstrzymało  się 0. 

 

Ad 5. Prezes LGD Renata Bukowska poinformowała iż do biura LGD Gościniec 4 żywiołów 

wpłynęły pisma z Gminy Mucharz oraz Gminy Lanckorona iż gminy występują ze członkostwa  w 

Gościńcu 4 żywiołów. W związku z tym przedstawiciele gmin którzy pracowali w Radzie, nie mogą 

już być członkami Rady. Przewodnicząca poinformowała że trzeba odwołać w/w członków i 

powołać nowe osoby do Rady. 

 

Przystąpiono do wyboru nowych członków Rady. 

Przewodnicząca zebrania, przypomniała o sposobie wybierania kandydatów po przez komitety 

wyborcze,  poprosiła o powołanie komitetów z poszczególnych gmin w celu dokonania wyborów 

władz stowarzyszenia. 

 

Po dokonaniu wyboru przez komitety wyborcze, przewodniczący komitetów przedstawili 

przegłosowane propozycje kandydatów: 

 

-Ochotnicza Straż Pożarna w Łaśnicy – reprezentant Witold Nogieć – sektor społeczny. 

-FIRMA USŁUGOWO-TRANSPORTOWA BOMART MAŁGORZATA BOGUNIA reprezentant 

Małgorzata Bogunia – sektor gospodarczy. 

- Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Mucharzu – reprezentant Wioletta Rupa sektor 

publiczny. 



 

Przygotowano stosowne uchwały. 

 

Ad 6. Podjęcie uchwał Zebrania Walnego.  

Przystąpiono do głosowania i podjęcia uchwał: 

 

Uchwała nr 14/2022/WZ w/s odwołania członków Rady LGD „Gościniec 4 żywiołów” 

Głosowało:  65 osób, za 65, przeciw 0, wstrzymało się 0.   

Przewodnicząca Zebrania Walnego stwierdzała prawomocność podjętych uchwał. 

 

Uchwała nr 15/2022/WZ w/s wyborów uzupełniających członków Rady LGD „Gościniec 4 

żywiołów” 

Głosowało:  65 osób, za 65, przeciw 0, wstrzymało się 0.   

Przewodnicząca Zebrania Walnego stwierdzała prawomocność podjętych uchwał. 

 

  

Ad 7.  Przewodnicząca poinformowała obecnych o przygotowaniach  LSR na przyszły okres 

finansowania 2023-2027. Przedstawiła proces przygotowania LSR, zaprosiła na planowane 

spotkania, zachęcała do włączenia się w tworzenie lokalnej strategii o przedstawienie swoich 

propozycji, uwag. Pani prezes zachęcała do korzystania ze szkoleń i doradztwa jakie organizuje LGD 

Gościniec 4 żywiołów w celu przygotowania dokumentacji naborowej jak również podczas 

przygotowywania sprawozdań czy wniosków o płatność na zakończenie projektów.  

 

Ad 8. Przewodnicząca zapytała o wolne wnioski. Nikt nie zabrał głosu.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

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

    Protokołowała                                                                                   Przewodniczący WZC 


