
 

Protokół z Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” 

 

15 wrzesień  2022 rok,  Zakrzów 

 

 

W Walnym Zebraniu Członków (WZC) udział wzięło - na 122 członków stowarzyszenia – 26 

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

gości Pani Renata Bukowska. 

 

W związku z brakiem quorum 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. Ewę Pacut oraz p. Terese Chmielarz-Bryndzę. W wyniku 

głosowania jawnego większością głosów kandydatury te zostały przyjęte. 

 

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

26 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.  

- przyjęcie członków Rady. 

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

8. Informacja działaniach oraz projektach realizowanych w Gościńcu 4 żywiołów. 
9. Wolne wnioski. 

Pan Paweł Paździora wniósł wniosek o zmianę  programu WZC. Poinformował że  odnośnie uwag 

jaki wpłynęły z Urzędu Marszałkowskiego nie musimy dokonywać  Wyborów uzupełniających do 

Rady stowarzyszenia, a jedynie należy dokonać zmiany reprezentanta Gminy Mucharz. W związku z 

powyższym punkt 5 będzie miał brzmienie wybory reprezentanta Gminy Mucharz -członka Rady 

LGD Gościniec 4 żywiołów. 

Odbyło się głosowanie za przyjęciem zmienionego porządku obrad.  

Głosowało 26 osób. Za 26, przeciw 0, wstrzymało  się 0. 

 

Ad 5. Prezes LGD Renata Bukowska poinformowała iż Urząd Marszałkowski zakwestionował  

wybory do Rady z  dnia 27.06.2022r. ponieważ uznano że członkiem Rady jest Gmina Mucharz, a 

nie p. Maciej Szeląg. W związku z powyższym p. Renata Bukowska zaproponowała podjęcie 

uchwały w sprawie odwołania reprezentanta Gminy Mucharz w Radzie  LGD „Gościniec 4 

żywiołów” p Macieja Szeląga i podjęcie uchwały dotyczącej powołania reprezentanta Gminy 

Mucharz w Radzie  LGD „Gościniec 4 żywiołów” p Katarzynę Durdę. Obecni zgodzili się na 

propozycję. Przygotowano stosowne uchwały. 

 

Ad 6. Podjęcie uchwał Zebrania Walnego.  

Przystąpiono do głosowania i podjęcia uchwał: 

 



Uchwała nr 12/2022/WZ w/s odwołania reprezentanta Gminy Mucharz w Radzie  LGD „Gościniec 4 

żywiołów” 

Głosowało:  26 osób, za 26, przeciw 0, wstrzymało się 0.   

 

Uchwała nr 13/2022/WZ w/s powołania reprezentanta Gminy Mucharz w Radzie  LGD „Gościniec 4 

żywiołów” 

Głosowało:  26 osób, za 26, 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, ankiety, zaprosiła na planowane 

spotkania. Omówiła przyłączenie terenu Gościńca 4 żywiołów z Doliną Karpia. 

 

Ad 8. Pani Renata Bukowska przedstawiła działania oraz projekty realizowane w Gościńcu 4 

żywiołów. Zachęcała do korzystania ze szkoleń i doradztwa jakie organizuje LGD Gościniec 4 

żywiołów. Prezes Renata Bukowska skierowała się do członków aby podczas realizacji projektów, 

czy podczas przygotowywania wniosku o płatność zgłaszać się do biura na doradztwo, pracownicy 

udzielą pomocy w przygotowywaniu dokumentacji.   

 

Ad 9 Przewodnicząca zapytała o wolne wnioski. Nikt nie zabrał głosu.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

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

    Protokołowała                                                                                   Przewodniczący WZC 


