
PROTOKÓŁ 

z Walnego Zebrania Członków 

LGD „Mazurskie Morze” 

w dniu 30 września 2015 r. 

 

      W dniu 30 września 2015 roku o godz. 14:30 w Centrum Aktywizacji i Współpracy w 

Orzyszu, ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz zebrali się członkowie Lokalnej Grupy Działania 

„Mazurskie Morze”.  

      Po sprawdzeniu obecności stwierdzono, że obecnych jest mniej niż 50% członków. 

Obrady przerwano w związku z brakiem wymaganej większości, wyznaczając jednocześnie 

kolejny termin Walnego Zebrania członków LGD „Mazurskie Morze” na tenże dzień, godz. 

15:00. W dniu 30 września 2015 roku o godz. 15:00 w Centrum Aktywizacji i Współpracy w 

Orzyszu, ul. Leśna 22, 12-250 Orzysz zebrali się członkowie Lokalnej Grupy Działania 

„Mazurskie Morze”.  Stwierdzono obecność 62 członków (lista obecności w załączeniu), 

czyli więcej niż 50% członków Stowarzyszenia. Obrady mogły odbyć się.  

      Jako pierwsza głos zabrała Prezes Rafał Grusznis, który powitał przybyłych i stwierdził 

prawomocność obrad Walnego Zebrania.  

      Następnym punktem porządku obrad było przyjęcie protokołów z Walnych Zebrań w 

dniach 25.03.2015, 14.04.2015, 09.06.2015. W związku z tym, że protokoły nie zostały 

zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia, Prezes Zarządu Rafał Grusznis 

poprosił Sekretarza Zarządu Marka Kaczmarczyka o ich odczytanie.  Po zapoznaniu się z  

protokołami, zebrani członkowie Stowarzyszenia nie wnieśli uwag do ich treści. Protokoły 

zostały poddane głosowaniu jawnemu. Protokoły zostały przyjęte jednogłośnie.  

      W dalszej części obrad Prezes Zarządu Rafał Grusznis poddał pod głosowanie Regulamin 

Obrad Walnego Zebrania, po uprzednim zapytaniu członków o ewentualne uwagi. Uwag do  

Regulaminu nie wniesiono. Regulamin został przyjęty jednomyślnie w glosowaniu jawnym.  

      Zgodnie z Regulaminem, przeprowadzono wybory Przewodniczącego i Sekretarza 

Walnego Zebrania. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania zgłoszono Dariusza Kizlinga, 

(innych zgłoszeń nie było), zaś na sekretarza Marka Kaczmarczyka (innych zgłoszeń nie 

było). Obaj zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Kandydatury zostały 

poddane głosowaniu jawnemu. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania wybrano 

jednogłośnie Dariusza Kizlinga, zaś na Sekretarza Walnego Zebrania wybrano jednogłośnie 

Marka Kaczmarczyka.   

      Z uwagi na to, iż kolejnym punktem obrad było przyjęcie porządku obrad Walnego 

Zebrania, Przewodniczący obrad Dariusz Kizling zapytał zebranych o uwagi i propozycje 

zmian do porządku obrad. Uwag, jak również propozycji zmian nie zgłoszono. Przyjęcie 

porządku obrad Walnego Zebrania poddano pod glosowanie. Porządek obrad został przyjęty 

jednogłośnie. 

      Kolejnym punktem obrad był wybór Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej 

zgłoszono następujących kandydatów: Maria Jarczewska, Edward Nieżorawski, Jacek Bućko 

(innych zgłoszeń nie było). Zgłoszeni kandydaci wyraziły zgodę na kandydowanie. W 

wyniku głosowania jawnego członkowie Komisji Skrutacyjnej zostali przyjęci jednogłośnie w 

zaproponowanym składzie.  

      Następnie dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Jako kandydatów do komisji 

zgłoszono następujące osoby: Grażyna Leszczyńska, Ireneusz Zieliński i Krzysztof 

Kozłowski (innych zgłoszeń nie było). Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Komisja 

została przyjęty w proponowanym składzie w głosowaniu jawnym przy jednym głosie 

wstrzymującym. 



      W dalszej części obrad, dotyczącej uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia, 

Przewodniczący obrad poinformował zabranych, że w związku z przygotowaniami 

Stowarzyszenia do aplikowania o środki unijne z PROW na lata 2014-2020 oraz PO RiM, 

konieczna jest zmiana statutu, omawiając jednocześnie proponowane zmiany. Następnie 

przeprowadzono dyskusję, po której członkowie Walnego Zebrania przystąpili do głosowania 

jawnego w sprawie podjęcia Uchwała Nr 108/2015 w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia. 

W głosowaniu, 61 obecnych na obradach członków Stowarzyszenia zagłosowało za 

przyjęciem uchwały. 1 osoba zagłosowała przeciwko. Głosów wstrzymujących nie było. 

      Kolejnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek 

członkowskich członków zwyczajnych Stowarzyszenia w roku 2016. Przewodniczący obrad 

przedstawił propozycję, w której składki w roku 2016 miały by być utrzymane na poziomie 

obowiązującym w 2015 roku, czyli: 50 zł od osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i 

organizacji społecznych; 18.000 zł od gmin, oraz 9.000 zł od powiatów. Uchwała nr 109 /2015 

w sprawie wysokości składek członkowskich członków zwyczajnych Stowarzyszenia i 

wpisowego na rok 2016 została podjęta jednogłośnie w glosowaniu jawnym. 

      Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, kolejny punkt obrad dotyczył wniosków Komisji 

Uchwał i Wniosków, wolnych wniosków i pytań. Do Komisji Uchwał i Wniosków nie 

wpłynęły wnioski. Grażyna Leszczyńska omówiła stan prac nad przygotowaniem lokalnej 

strategii rozwoju, oraz przedstawiła wnioski ze spotkań na terenie samorządów wchodzących 

w skład LGD „Mazurskie Morze” 

      W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Dariusz Kizling zamknął 

obrady.  

 

 

1. Przewodniczący Obrad Dariusz Kizling 

2. Sekretarz Obrad Marek Kaczmarczyk 

 

 

Załączniki: 

1. Lista obecności członków LGD „MM” na Walnym Zebraniu w dniu 22.04.2013 r. 

2. Uchwalony porządek obrad Walnego Zebrania LGD „MM”, 

3. Uchwała Nr 108/2015 w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia 

4. Uchwała nr 109 /2015 w sprawie wysokości składek członkowskich członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia i wpisowego na rok 2016 


