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PROTOKÓŁ 

Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków  

Związku Stowarzyszeń LGD9 

20 kwietnia 2022 roku 

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Wilkasach 

 

 

Walne Zebranie rozpoczęło się o godz. 14.00. Z powodu braku quorum, zgodnie  

z informacją podaną w zaproszeniu, zarządzono drugi termin na godz. 14.15. 

 

W Walnym Zebraniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie 

Zarządu LGD9, przedstawiciele władz, gmin i powiatów członkowskich, Członkowie 

Honorowi (zgodnie z listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego protokołu). 

 

Pani Barbara Dawcewicz – Prezes Związku Stowarzyszeń LGD9 powitała wszystkich 

obecnych na WZC.  

 

Obecnych było 22 spośród 42 delegatów uprawnionych do głosowania. 

 

Ad. 1. Pani Barbara Dawcewicz - Prezes Związku odczytała zebranym porządek obrad 

(zał. nr 2 do protokołu) oraz zapytała zebranych, czy mają uwagi do porządku obrad. 

1. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania. 

3. Wybór Sekretarza. 

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Przedstawienie i przyjęcie protokołu WZC z 29 czerwca 2021 roku – Prezes. 

6. Informacja nt. wykreślenia z rejestru członków – Prezes. 

7. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2021 rok - Prezes. 

8. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2021 rok - Skarbnik. 

9. Przedstawienie Sprawozdania z 4-letniej kadencji Zarządu – Prezes. 

10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej  

dot. działalności LGD9 w 2021 roku – Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

11. Przedstawienie Planu Finansowego na 2022 rok – Prezes. 

12. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2021 rok. 

b) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2021 rok. 

c) zatwierdzenia Sprawozdanie z 4-letniej kadencji Zarządu. 

d) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej Związku 

Stowarzyszeń LGD9 za 2021 rok. 

e) udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

f) rozliczenia wyniku finansowego za 2021 rok. 

g) przyjęcia Planu Finansowego na 2022 rok. 

13. Przeprowadzenie wyborów Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Członków Zarządu. 
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14. Przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członka 

Komisji Rewizyjnej. 

15. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wyboru Prezesa. 

b) wyboru Wiceprezesa. 

c) wyboru Skarbnika. 

d) wyboru członków Zarządu. 

e) wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej. 

16. Omówienie spraw bieżących, w tym realizowanych projektów: 

a) „Stworzenie i wdrożenie systemu znakowania obiektów i tras turystycznych na 

obszarze LGD” (w ramach PORiM 2014-2020) – w trakcie rozliczenia; 

b) „Energetyka prosumencka - informacja, edukacja, promocja” (w ramach PORiM 

2014-2020) – w trakcie realizacji. 

c) „Plan rozwoju Związku Stowarzyszeń LGD9 na lata 2022-2024” (w ramach  

PROO 1a) – w trakcie weryfikacji. 

d) Wnioski złożone w ramach PROW 2014-2020 z zakresu promocji (partnerstwo: 

Powiat Węgorzewski, Powiat Giżycki, Gmina Giżycko). 

16. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków. 

17. Sprawy różne. 

18. Zamknięcie obrad.  

 

Nie zgłoszono uwag. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad: 

22 osoby były „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków. 

 

Ad 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania. 

 

Zaproponowano kandydaturę pani Barbary Dawcewicz. 

 

Pani Dawcewicz wyraziła zgodę. 

 

Podczas głosowania nad kandydaturą pani Barbary Dawcewicz na Przewodniczącą zebrania: 

22 osoby były „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 

 

Przewodniczącą Zebrania została pani Barbara Dawcewicz. 

 

Ad 3. Wybór Sekretarza Zebrania. 
 

Zgłoszono kandydaturę pani Małgorzaty Cwaliny. 
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Pani Małgorzata Cwalina wyraziła zgodę. 
 

Podczas głosowania nad kandydaturą pani Małgorzaty Cwaliny na Sekretarza zebrania: 

22 osoby były „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 

 

Sekretarzem Zebrania została pani Małgorzaty Cwaliny. 

 

Ad 4. Wybór członków do Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

Zgłoszono wniosek, aby skład Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków był taki 

sam. 

 

Podczas głosowania nad ww. wnioskiem: 

22 osoby były „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 

 

Zgłoszono następujące kandydatury: 

1. Beata Bartnik - Przewodnicząca 

2. Czesława Gwóźdź 

3. Urszula Kałębasiak 

 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. 

 

Podczas głosowania nad ww. składem Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał  

i Wniosków: 

22 osoby były „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się” 

 

W głosowaniu jawnym ustalono skład Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał  

i Wniosków. 

 

Ad 5. Przyjęcie protokołu WZC, które odbyło się 29 czerwca 2021r. 

 

Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że protokół z ostatniego WZC został zamieszczony na 

stronie internetowej www.mazurylgd9.pl celem zapoznania się z nim. 

 

Nie zgłoszono uwag do w/w protokołu. 
 

Podczas głosowania nad przyjęciem protokołu z WZC, które odbyło się 29 czerwca 2021r. 

online: 

20 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

2 osoby „wstrzymały się”. 

http://www.mazurylgd9.pl/
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W głosowaniu jawnym przyjęty został protokół WZC, które odbyło się online 29 czerwca  

2021r. 

 

Zebranie opuściła pani Lidia Czerniewicz, a przybył pan Radosław Król i tym samym nadal 

były 22 osoby uprawnione do głosowania. 

 

Ad 6. Informacja nt. wykreślenia z rejestru członków (zał. 3) – Prezes. 

 

Prezes powiedziała, że w drodze uchwały Zarządu wykreśleni zostali z rejestru członków 

Związku Stowarzyszeń LGD9: 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Zelek „Zelinka” z siedzibą w Zelkach (sektor społeczny) 

Prezes: Anna Balcer. Reprezentant: Monika Łępicka – Gij. 

2. Bożena Fokczyńska zam. w Węgorzewie (sektor społeczny). 

3. Sabina Pyplok zam. w Stawkach (sektor społeczny). 

4. A.M.S. Serwis M. Kotański i K. Kotańska Spółka Cywilna z siedzibą w Szymonce 

(sektor gospodarczy). 

5. Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie (sektor publiczny). 

6. Antoni Kolonko zam. w Stawkach (sektor społeczny). 

Ponadto dodała, w drodze uchwały Zarządu przyjęto 2 nowych członków Związku 

Stowarzyszeń LGD9 (zał. 4 ): 

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Piłakach Małych (sektor społeczny). 

Reprezentant: Romana Waszak. 

2. Barbara Dawcewicz zam. w Ogonkach (sektor społeczny). 

Ad. 7 Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2021 rok - Prezes LGD9. 

 

Przewodnicząca zebrania zrelacjonowała Sprawozdanie Merytoryczne za 2021 rok oraz 

powiedziała, że zostało ono zamieszczone na stronie www.mazurylgd9.pl celem zapoznania 

się z nim. 

 

Nie zgłoszono uwag do Sprawozdania Merytorycznego za 2021 rok. 

 

Ad 8 Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2021 rok - Skarbnik LGD9. 

 

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że Sprawozdanie Finansowe za 2021 rok zostało 

zamieszczone na stronie www.mazurylgd9.pl celem zapoznania się z nim. 

 

Pani Małgorzata Jagna Cwalina – Skarbnik LGD9 zrelacjonowała Sprawozdanie 

Finansowe za 2021 rok oraz wyjaśniła, że rok zamknął się wynikiem dodatnim  

w wysokości 194 656,22 zł, zł. Osiągnięty zysk netto w kwocie 194 656,22 zł, zł  przeznacza 

się na dodatni wynik finansowy na rok 2022.  

 

Nie zgłoszono uwag do Sprawozdania Finansowego za 2021 rok. 

 

 

 

http://www.mazurylgd9.pl/
http://www.mazurylgd9.pl/
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Ad 9 Przedstawienie Sprawozdania z 4-letniej kadencji Zarządu – Prezes. 

 

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że Sprawozdanie z 4-letniej kadencji zostało 

zamieszczone na stronie www.mazurylgd9.pl celem zapoznania się z nim. 

 

Nie zgłoszono uwag do Sprawozdania. 

 

Ad. 10 Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli 

finansowej dot. działalności LGD9 w 2021 roku. 

 

Pani Kamila Ostrowska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej LGD9 przedstawiła 

zebranym sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli finansowej dot. działalności LGD9  

w 2021 roku oraz wystąpiła z wnioskiem o pozytywne zatwierdzenie Sprawozdania 

Finansowego za 2021 rok oraz udzielnie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

 

Ad. 11 Przedstawienie Planu Finansowego na 2022 rok. 

 

Przewodnicząca zebrania przedstawiła plan finansowy na 2022 rok, zgodnie z którym kwota 

przychodów wynosi 523 340,00, a rozchodów wynosi 528 817,53 zł. Różnica między 

przychodami a rozchodami w wysokości 5 477,53 zł. i zostanie pokryta z nadwyżki z roku 

2021. Dodała, że plan finansowy zamieszczony był na stronie www.mazurylgd9.pl celem 

zapoznania się z nim. 

 

Ad. 12 Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2021 rok. 

 

Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Merytorycznego za 2021 rok: 

22 osoby były „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się” 

 

Sprawozdanie Merytoryczne za 2021 rok zostało przyjęte jednogłośnie. Uchwała nr 01/2022 

stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

b) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2021 rok. 

 

Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego za 2021 rok: 

22 osoby były „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się” 

 

Sprawozdanie Finansowe za 2021 rok zostało przyjęte jednogłośnie. Uchwała nr 02/2022 

stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

http://www.mazurylgd9.pl/
http://www.mazurylgd9.pl/
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c) zatwierdzenia Sprawozdanie z 4-letniej kadencji Zarządu. 

 

Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania z 4-letniej kadencji: 

22 osoby były „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się” 

 

Sprawozdanie z 4-letniej kadencji zostało przyjęte jednogłośnie. Uchwała nr 03/2022 stanowi 

zał. nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

d) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej 

Związku Stowarzyszeń LGD9 za 2021 rok. 

 

Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Komisji Rewizyjnej: 

22 osoby były „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się” 

 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zostało przyjęte jednogłośnie. Uchwała nr 04/2022 

stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

e) udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

 

Podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi: 

21 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

1 osoba „wstrzymała się” 

 

Uchwała nr 05/2022 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi została 

przyjęta i stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

f) rozliczenia wyniku finansowego za 2021 rok. 

 

Podczas głosowania nad rozliczeniem wyniku finansowego za 2021 rok: 

22 osoby były „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się” 
 

Uchwała nr 06/2022 w sprawie rozliczenia wyniku finansowego została przyjęta i stanowi  

zał. nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

g) przyjęcia Planu Finansowego na 2022 rok. 
 

Podczas głosowania nad przyjęciem Planu Finansowego na 2022 rok: 

22 osoby były „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się” 
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Plan Finansowy na 2022 rok został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 07/2022 stanowi  

zał. nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 13 Przeprowadzenie wyborów Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Członków 

Zarządu. 

 

 Zgłoszono kandydaturę pani Barbary Dawcewicz na Prezesa – wyraziła zgodę. 

 Zgłoszono kandydaturę pana Ryszarda Należytego na Wiceprezesa – wyraził zgodę. 

 Zgłoszono kandydaturę pani Małgorzaty Jagny Cwaliny na Skarbnika – wyraziła 

zgodę. 

 Zgłoszono 6 kandydatur na członków Zarządu: Bohdan Mohyła – wyraził zgodę, 

Bartłomiej Artur Kłoczko – wyraził zgodę, Eleonora Selwina Nowakowska – wyraziła 

zgodę, Romana Waszak – wyraziła zgodę, Radosław Król – wyraził zgodę, Jarosław 

Filipek – wyraził zgodę. 

 

Obecnym rozdano karty do głosowania tajnego - na oddzielnych kartach głosowano na 

Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i 6 członków Zarządu. 

 

W wyniku głosowania tajnego skład Zarządu był następujący: 

1. Barbara Dawcewicz – Prezes 

2. Ryszard Piotr Należyty – Wiceprezes 

3. Małgorzata Jagna Cwalina – Skarbnik 

4. Eleonora Selwina Nowakowska 

5. Jarosław Filipek 

6. Bartłomiej Artur Kłoczko 

7. Romana Waszak 

8. Bohdan Mohyła 

9. Radosław Król 

Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego stanowi zał. nr 12 do 

protokołu. 

 

Ad. 14 Przeprowadzenie wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członka 

Komisji Rewizyjnej. 

 

 Zgłoszono kandydaturę pani Kamili Ostrowskiej na Przewodniczącą – wyraziła zgodę. 

 Zgłoszono kandydaturę pana Zenona Zajączkowskiego na Wiceprzewodniczącego  

– wyraził zgodę. 

 Zgłoszono kandydaturę pana Krzysztofa Mościckiego na członka Komisji Rewizyjnej 

– wyraził zgodę. 

 

Obecnym rozdano karty do głosowania tajnego – na oddzielnych kartach głosowano na 

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz członka Komisji Rewizyjnej. 
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W wyniku głosowania tajnego skład Komisji Rewizyjnej był następujący: 

1. Kamila Ostrowska - Przewodnicząca 

2. Zenon Zajączkowski – Wiceprzewodniczący 

3. Krzysztof Mościcki – członek  

Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego stanowi zał. nr 12 do 

protokołu. 

 

Ad. 15 Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wyboru Prezesa. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Prezesa: 

22 osoby były „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się” 

 

Uchwała nr 08/2022 stanowi zał. nr 13 do protokołu. 

 

b) wyboru Wiceprezesa. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Wiceprezesa: 

22 osoby były „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się” 

 

Uchwała nr 09/2022 stanowi zał. nr 14 do protokołu. 

 

c) wyboru Skarbnika. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Skarbnika: 

22 osoby były „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się” 

 

Uchwała nr 10/2022 stanowi zał. nr 15 do protokołu. 

 

d) wyboru członków Zarządu. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu: 

22 osoby były „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się” 

 

Uchwała nr 11/2022 stanowi zał. nr 16 do protokołu. 
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e) wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej. 
 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej: 

22 osoby były „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się” 

Uchwała nr 12/2022 stanowi zał. nr 17 do protokołu. 

 

Ad. 16 Omówienie spraw bieżących, w tym realizowanych projektów: 

 

Przewodnicząca WZC omówiła niżej wymienione projekty realizowane przez Związek 

Stowarzyszeń LGD9: 

 

a) „Stworzenie i wdrożenie systemu znakowania obiektów i tras turystycznych na 

obszarze LGD” (w ramach PORiM 2014-2020) – w trakcie rozliczenia 

 

Termin realizacji: 30.06.2020-31.12.2021 

Kwota projektu: 94 353,00 zł. 

Kwota dofinansowania: 80 200,00 zł. 

Zadania zrealizowane w ramach projektu: opracowanie koncepcji systemu znakowania 

obiektów i tras turystycznych na obszarze LGD, wykonanie mapy – wersja 

elektroniczna oraz papierowa, aplikacja mobilna. 

 

b) „Energetyka prosumencka - informacja, edukacja, promocja” (w ramach PORiM 2014-

2020) – w trakcie realizacji. 

 

Termin realizacji: 25.10.2021-31.10.2022 

Kwota projektu: 94 118,00 zł. 

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł. 

Zadania w ramach projektu: wyjazd studyjny pn. ,,Kreatywne zastosowanie OZE  

w praktyce, konkurs na graficzne przedstawienie hasła ,,ENERGETYKA 

PROSUMENCKA”, powstanie ogrodu OZE (zegar słoneczny, stacja meteorologiczna, 

lampa solarna), założenie paneli fotowoltaicznych (zadanie zrealizowane). 

 

c) „Plan rozwoju Związku Stowarzyszeń LGD9 na lata 2022-2024” (w ramach  

PROO 1a) – w trakcie weryfikacji. 

 

Termin realizacji: 01.05.2022-31.12.2024 

Kwota projektu: 448 900,00 zł. 

Kwota dofinansowania: 448 900,00 zł. 

Zadania w ramach projektu: stworzenie 2 miejsc pracy, zakup profesjonalnego 

wyposażenia do Centrum Animacji Społecznej, w tym modernizacja pomieszczenia 

kuchni i Sali konferencyjnej oraz modernizacja strony internetowej. 
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d) Wnioski złożone w ramach PROW 2014-2020 z zakresu promocji (partnerstwo: 

Powiat Węgorzewski, Powiat Giżycki, Gmina Giżycko). 
 

 ,,Wydanie albumu pt. Powiat Giżycki” – PROW 2014-2020 
 

Termin realizacji: marzec 2022- maj 2023 

Kwota projektu: 60 000,00 zł. 

Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł. 

Zadania w ramach projektu: wykonanie albumu pt. ,,Powiat Giżycki” wraz z wykonaniem  

i obróbką fotografii. 
 

 ,,I Wiosenny Rajd Rowerowy Gmina Giżycko – Serce Mazur” – PROW 2014-

2022 
 

Termin realizacji: marzec 2022- maj 2023 

Kwota projektu: 60 000,00 zł. 

Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł. 

Zadania w ramach projektu: organizacja I Rajdu Rowerowego pn. ,,Gmina Giżycko  

– Serce Mazur” składającego się z pięciu jednodniowych wycieczek oraz wykonanie 

maskotek – kormoranów. 
 

 ,,Organizacja rajdu konnego ,,Sztynorcka stadnina koni hrabiego Lehndorffa”  

i przygotowanie kompletu materiałów reklamowych dla obszaru LSR, Powiat 

Węgorzewski” – PROW 2014-2020 
 

Termin realizacji: marzec 2022- maj 2023 

Kwota projektu: 60 000,00 zł. 

Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł. 

Zadania w ramach projektu: kompleksowa organizacja rajdu konnego, aktualizacja i druk 

kieszonkowych przewodników Powiatu Węgorzewskiego, aktualizacja i druk map 

LGD9 i Powiatu Węgorzewskiego oraz realizacja filmów promocyjnych atrakcji 

Powiatu Węgorzewskiego. 

 

Ad. 17 Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków. 

 

Nie zgłoszono uchwał i wniosków. 

 

Ad 18. Sprawy różne. 

 

Nie zgłoszono spraw różnych. 

 

Ad 19. Zamknięcie obrad.  

 

Przewodnicząca Zebrania podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła obrady WZC. 

 

Obrady zakończono o 16.00. 

 

Na tym protokół zakończono. 
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Sporządziła: 

Małgorzata Jagna Cwalina – Sekretarz Walnego Zebrania 

 

Zatwierdziła: 

Barbara Dawcewicz – Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków 

 


