
 

Protokół z Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” 

 

23 czerwiec 2021 rok,  Zakrzów 
 

 

W Walnym Zebraniu Członków (WZC) udział wzięło - na 121 członków stowarzyszenia – 37 

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

gości Prezes Stowarzyszenia 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. Zuzannę Bukowska -

Starzec , do komisji Skrutacyjnej zaproponowano p. Ewę Frosztęgę oraz p. Magdalenę Adamczyk. W 

wyniku głosowania jawnego większością głosów kandydatury te zostały przyjęte. 

 

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

37 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. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne stowarzyszenia LGD za 2020r. 
6. Sprawozdanie z działalności Rady i Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
7. Zmiany  Lokalnej Strategii Kierowanej przez Społeczność LSR oraz w dokumentach  

8. Podjęcie uchwał Zebrania Walnego.  

-zatwierdzenie sprawozdania finansowego 
-udzielenie absolutorium członkom Zarządu, 

9.  Sprawy bieżące, wolne wnioski - Informacja o naborach w 2021 r oraz dodatkowych środkach 

 

 odbyło się głosowanie za przyjęciem porządku obrad.  

Głosowało 37 osób. Za 37, przeciw 0, wstrzymało  się 0. 

 

Ad 5. Prezes LGD Renata Bukowska przedstawiła sprawozdanie finansowe i merytoryczne 

stowarzyszenia LGD za 2020r. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Ad 6. Pani Magdalena Adamczyk przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady, Prezes Renata 

Bukowska przedstawiła sprawozdanie z działalności  Zarządu. Pani Ewa Frosztega na wniosek 

przewodniczącego Komisji Rewizyjnej p. Jerzego Wójsa przedstawiła pozytywną opinie  z 

wykonania budżetu i sprawozdania finansowego  za 2020r.  oraz przekazała wniosek o udzielenie 

absolutorium Zarządowi za miniony rok.   

 

Ad 7.  Prezes Renata Bukowska przedstawiła zmiany   w LSR, które zostały opracowane w wyniku 

przeprowadzonych konsultacji społecznych, spotkań z przedstawicielami gmin, zebraniu ankiet itp. 

Zmiany te związane są z możliwością pozyskania dodatkowych środków, poddziałem tych środków 

na poszczególne przedsięwzięcia, tak aby dokonane zmiany spełniały oczekiwania wszystkich 

członków LGD oraz przyszłych beneficjentów, zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania.  

 



 

Ad 8. Przystąpiono do głosowania i podjęcia stosownych uchwał: 

 

Uchwała nr 2/2021/WZ w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia  Gościniec 4  

żywiołów za  2020 rok  

Głosowało:  37 osób, za 37, przeciw 0, wstrzymało się 0.   

Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone.  

 

Uchwała nr 3/2021/WZ w/s udzielenie absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia Gościniec 4 

żywiołów 

Głosowało:  37 osób, za 37, przeciw 0, wstrzymało się 0.   

Udzielono absolutorium Zarządowi. 

 

Uchwała nr 4/2021/WZ w/s zatwierdza działania związane z pozyskaniem dodatkowych środków  

Głosowało:  37 osób, za 37, przeciw 0, wstrzymało się 0.   

 

Przewodnicząca Zebrania Walnego stwierdzała prawomocność podjętych uchwał. 

 

Ad 9 Przewodnicząca zebrania poinformowała o planowanych naborach w 2021r. Zachęcała do 

korzystania ze szkoleń i doradztwa jakie organizuje LGD Gościniec 4 żywiołów, przypomniała 

specyfikę projektów grantowych. 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.   

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

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

    Protokołowała                                                                                   Przewodniczący WZC 


