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PROTOKÓŁ 
Walnego Zebrania Członków  

Związku Stowarzyszeń LGD9 
24 czerwca 2013r. 

Sala Posiedzeń Rady Gminy Budry  
 

 
Walne Zebranie rozpoczęło się o godz. 13.00. Z powodu braku quorum, zgodnie  
z informacją podaną w zaproszeniu, zarządzono drugi termin na godz. 13.15. 
 
W Walnym Zebraniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie 
Zarządu LGD9, przedstawiciele władz, gmin i powiatów członkowskich, Członkowie 
Honorowi oraz członkowie Rady Związku (zgodnie z listami obecności stanowiącymi zał. nr 1 
do niniejszego protokołu). 
 
Zebranych w Budrach powitali pani Barbara Dawcewicz – Prezes Związku Stowarzyszeń 
LGD9 oraz pan Józef  Markiewicz – Wójt Gminy Budry. 
 
Obecnych było 16 spośród 60 delegatów uprawnionych do głosowania. 
 
Ad. 1. Pani Barbara Dawcewicz - Prezes Związku odczytała zebranym porządek obrad 
(zał. nr 2 do protokołu). 
 
Pani Barbara Dawcewicz zapytała czy zebrani mają dodatkowe punkty, które w czasie obrad 
WZC chcieliby zgłosić. Powiedziała, że chciałaby przedstawić projekt Uchwały Walnego 
Zebrania Członków w sprawie procedury wyboru wniosków, które otrzymały taką samą liczbę 
punktów przy ograniczonym limicie środków. Dodała, że taką uchwałę trzeba podjąć z uwagi 
na ostatnie zalecenia na szkoleniu na którym była z panią Skarbnik. Pani Prezes Barbara 
Dawcewicz zaproponowała aby taką uchwałę podjąć po punkcie 10 „Podjęcie uchwały  
w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2012 rok.” Dodała, że ta uchwała miałaby punkt 
11.  
 
Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad: 
16 osób było „za” 
0 osób było „przeciw” 
0 osób „wstrzymało się”. 
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez Walne Zebranie Członków. 
 
Ad 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania. 
 
Zgłoszono kandydaturę pani Barbary Dawcewicz na Przewodniczącego Zebrania. 
 
Pani Barbara Dawcewicz wyraziła zgodę. 
 
Nie zgłoszono innych kandydatur.  
 
Podczas głosowania nad kandydaturą pani Barbary Dawcewicz na Przewodniczącą zebrania: 
16 osób było „za: 
0 osób było „przeciw” 
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0 osób „wstrzymało się”. 
 
Przewodniczącą Zebrania została pani Barbara Dawcewicz. 
 
Ad 3. Wybór Sekretarza Zebrania. 
 
Pani Barbara Dawcewicz zgłosiła kandydaturę pani Małgorzaty Cwaliny na Sekretarza 
Zebrania. 
 
Pani Małgorzata Jagna Cwalina wyraziła zgodę. 
 
Podczas głosowania nad kandydaturą pani Małgorzaty Jagny Cwaliny na Sekretarza zebrania: 
16 osób było „za: 
0 osób było „przeciw” 
0 osób „wstrzymało się”. 
 
Sekretarzem Zebrania została pani Małgorzata Jagna Cwalina. 
 
Ad 4. Wybór członków do Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków. 
 
Przewodnicząca zebrania zaproponowała, aby skład Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji 
Uchwał i Wniosków był ten sam.  
 
Zgłoszono następujące kandydatury: 

1. Barbara Kowalska – Przewodnicząca 
2. Andrzej Fil 
3. Czesława Gwóźdź 

 
Zgłoszone osoby wyraziły zgodę. 
 
Podczas głosowania nad utworzeniem jednej Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał 
i Wniosków: 
16 osób było „za” 
0 osób było „przeciw” 
0 osób „wstrzymało się”. 
 
W głosowaniu jawnym jednogłośnie wybrano w/w osoby na członków Komisji Skrutacyjnej 
oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 
 
Ad 5. Przyjęcie protokołu WZC, które odbyło się 18 grudnia 2012r. w Miłkach. 
 
Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że protokół z ostatniego WZC został zamieszczony na 
stronie internetowej tak jak inne dokumenty związane z zebraniem. 
 
Nie zgłoszono uwag do w/w protokołu. 
 
Podczas głosowania nad przyjęciem protokołu z WZC, które odbyło się 18 grudnia 2012r.  
w Miłkach 
16 osób było „za” 
0 osób było „przeciw” 
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0 osób „wstrzymało się”. 
 
W głosowaniu jawnym przyjęty został protokół WZC, które odbyło się 18 grudnia 2012r.  
w Miłkach. 
 
Ad 6. Powitanie nowych członków / informacja nt. wystąpienia członków z LGD9  

(zał. nr 3). 
 
Pani Prezes Barbara Dawcewicz powitała i przedstawiła jedynego obecnego na WZC nowego 
członka panią Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu- Agnieszkę Saczek. Pakiet  
powitalny został złożony wszystkim obecnym członkom LGD9 pod koniec obrad WZC.  
 
Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że do Związku Stowarzyszeń LGD9 przystąpiło  
8 nowych członków: 
- Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Kasztanowcem” pan Stefan Hałuszko z siedzibą  
w Lesieńcu, a reprezentantem jest nieobecna na zebraniu pani Grażyna Hałuszka, 
 
- Stowarzyszenie Miłośników Wsi Kruklanki ” ŻUBR”  z siedzibą w Kruklankach, 
reprezentantem jest pani Barbara Grażewicz 
 
-  Ochotnicza Straż Pożarna w Harszu z siedzibą w Harszu, Prezesem jest Jarosław Melnik 
 
-  Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu, reprezentantem jest Agnieszka Saczek 
 
- Mazurski Zwi ązek Międzygminny Gospodarka Odpadami z siedzibą w Giżycku, 
reprezentantem jest Przewodniczący Zarządu pan Wojciech Ogłuszka 
  
-  Sabina Pyplok  
 
- A.M.C. Serwis pan Marek Kotański pani Karolina Kotańska sp. cywilna z siedzibą  
w Szymonce 
 
- Przedsiębiorstwo Turystyczno- Usługowe „Rydzewo” z siedzibą w Rydzewie, pani 
Eleonora Selwina Nowakowska 
 
Przewodnicząca zebrania wyjaśniła, że ze Związku Stowarzyszeń LGD9 wystąpiło 
Stowarzyszenie Hobbystów Kolejowych z siedzibą w Warszawie z dniem 01 stycznia 2013 
roku, a którego Prezesem jest pan Roman Witkowski. 
 
Ad 7.  Przekazanie informacji o zmianach w LSR dokonanych przez Zarząd Związku 

Stowarzyszeń LGD9 w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez WZC oraz 
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian. 

 
Przewodnicząca zebrania powiedziała, że Uchwałą Zarządu z 14 marca 2013 roku 
wprowadza się zmiany do LSR na lata 2009- 2015, zmiany o których mowa w § 1 dot. Budżetu 
LSR i w § 3 jest napisane, że zmiany o których mowa w § 1 dot. przeniesienia 
niewykorzystanych środków w ramach działania przygotowanie projektów współpracy 
w kwocie 46 875,20zł do działania „Realizacja projektów współpracy”. Prezes wyjaśniła, że 
w ramach LSR są działania: „Przygotowanie projektów współpracy”  i „Realizacja 
konkretnych projektów współpracy”. W związku z tym, że w najbliższym okresie nie 
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przewiduje się projektów przygotowujących więc pozostałą całą kwotę Zarząd postanowił 
przesunąć na realizację projektów współpracy. 
 
Podczas głosowania nad zatwierdzeniem uchwały Zarządu nr 04 / 2013 w sprawie dokonania 
zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju: 
16 osób było „za” 
0 osób było „przeciw” 
0 osób „wstrzymało się”. 
 
Członkowie WZC jednogłośnie zatwierdzili zmiany dokonane przez Zarząd  LGD9 na 
podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Uchwała nr 04/2013 WZC w sprawie zatwierdzenia 
zmian w LSR stanowi zał. Nr 4 do protokołu. 
 
Kopia Uchwały Zarządu nr 04/2013 w sprawie dokonania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju 
stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodnicząca zebrania poinformowała zebranych o projekcie uchwały w sprawie 
dokonania zmian w LSR na lata 2009-2015 i dot. zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru. Jest 
to projekt uchwały, którą Zarząd wystosował do WZC 17 czerwca 2013 roku. Zmiany te  
polegają na wykreśleniu ze wszystkich kryteriów kryterium Członkostwo  
w Związku Stowarzyszeń LGD9. Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że dla Lokalnej Grupy 
Rybackiej zarzucono, że nie powinni preferować  swoich członków i w związku z tym , że nie 
ma jeszcze zaleceń pokontrolnych w Programie naprawczym, a czeka Związek Stowarzyszeń 
kontrola z Urzędu Marszałkowskiego 4 i 5 lipca, WZC wprowadzi te kryteria. Dodała, że 
wyrzuca się kryterium „Członkostwa w Związku Stowarzyszeń LGD9” w Małych Projektach  
i dodaje się kryterium „Innowacyjność realizowanego przedsięwzięcia”, ponieważ  
w sprawozdaniach składanych co roku powinny być te informacje podawane. Ze względu, że 
nie było to podawane przez Dyrektora Biura LGD9, trzeba to wszystko nadrobić i na pewno ta 
innowacyjność musi się znaleźć. Powiedziała, że Rada dostanie taką Uchwałę jeśli WZC 
wprowadzi do stosowania. Został przygotowany opis rodzajów innowacyjności i pod tym 
kontem Rada będzie oceniać operacje. Jest to wskaźnik, który trzeba spełnić gdyż przy 
ostatnim raporcie było za to 0 punktów. Dodała, że rodzaje innowacyjności już są, gdyż 
stanowisko Zarządu zostało już zatwierdzone w tej sprawie. W Różnicowaniu i Tworzeniu 
Mikroprzedsiębiorstw dodaje się jako punkt VI kryterium Innowacyjność. Podobnie jak  
w Małych Projektach jest w Odnowie Wsi. Członkostwo się wyrzuca, a wstawia się 
Innowacyjność. 
 
Pan Józef Markiewicz- Wójt Gminy Budry wyraził wątpliwość czy Zarząd nie pospieszył się 
z członkostwem, gdyż gmina ma prawo wystąpić ze Związku Stowarzyszeń, nie będzie wtedy 
musiała płacić składek, a będzie miała prawo brać udział w programach tak samo.  
Zasugerował, że w związku z tym iż nie ma jeszcze zaleceń pokontrolnych należałby to 
kryterium członkostwo w Związku Stowarzyszeń pozostawić. 
 
Pani Prezes Barbara Dawcewicz  powiedziała, że rozumie stanowisko pana Wójta i wyraziła 
nadzieję, że Gminy nie przystąpiły do LGD9 tylko po to aby zdobyć pieniądze, a Pan Wójt był 
inicjatorem tego aby ten program zaistniał na tym terenie i gminom mającym siłę sprawczą 
powinno zależeć aby taki Związek istniał: LGD9, PO RYBY czy inne podobne organizacje.  
 
Pan Władysław Gładkowski- Wójt Gminy Kruklanki  powiedział, że podziela stanowisko 
pana Markiewicza, dodał aby nie kierować się wynikami kontroli ministerialnej PO RYBY 
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 i aby nie śpieszyć się ze zmianami kryterium. 
 
Obaj panowie zgodzili się, że innowacyjność trzeba wprowadzić. 
 
Pan Tadeusz Łyczewski stwierdził, że prześledził strategie w kraju i to kryterium za 
członkostwo jest i jest przeciwny zmianie tego kryterium.  
 
Podczas głosowania nad pozostawieniem Kryterium za Członkostwo 
15 osób było „za” 
1 osoba była „przeciw” 
0 osób „wstrzymało się” 
 
Członkowie WZC zadecydowali o pozostawieniu Kryterium za Członkostwo w Kryteriach 
Wyboru Operacji. 
 
Pani Przewodnicząca przedstawiła Stanowisko Zarządu w sprawie określenia rodzajów 
innowacji stosowanych w odniesieniu do operacji realizowanych w oparciu o środki z PROW 
oś 4 Leader, działanie 412. 
 
Podczas głosowania nad wprowadzeniem Kryterium Innowacyjności do Kryteriów Wyboru 
Operacji 
14 osób było „za” 
1 osoba „wstrzymała się” 
1 osoba była „przeciw” 
 
Członkowie WZC zagłosowali za wprowadzeniem Kryterium Innowacyjności do Kryteriów 
Wyboru Operacji.  
 
Uchwała nr 05 / 2013 WZC w sprawie dokonania zmian w LSR stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu. 
 
Z zebrania wyszedł jeden uczestnik. 
 
Ad 8. Przedstawienie sprawozdania z Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli 
finansowej działalności Związku w 2012 roku. 
 
Przewodnicząca zebrania poprosiła pana Henryka Krzemińskiego – Przewodniczącego 
Komisji Rewizyjnej o przedstawienie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli. 

 
Pan Henryk Krzemiński- przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że 7 czerwca 2013 
roku członkowie (2 osoby) Komisji Rewizyjnej dokonali kontroli działalności Związku 
Stowarzyszeń LGD9 za rok 2012. Z kontroli zostało sporządzone sprawozdanie, które 
zamieszczone zostało na stronie internetowej Związku Stowarzyszeń LGD9. 
 
Przewodniczący odczytał w/w Sprawozdanie. Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2012 rok oraz 
podjęcie stosownych Uchwał w tych sprawach. 
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Przewodnicząca zebrania poprosiła panią Małgorzatę Cwalinę – Skarbnika LGD9 
o przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2012 rok (zał. nr 8 do protokołu). 
 
Pani Przewodnicząca dodała, że zarówno Sprawozdanie merytoryczne jak i finansowe zostało 
w odpowiednim czasie umieszczone na stronie internetowej. Zapytała zebranych czy mają 
pytania do Sprawozdania. 
 
Zgłoszono jedno pytanie o ujemny wynik finansowy. 
 
W trakcie zebrania przybył pan Dariusz Morsztyn. 
 
Pani Barbara Dawcewicz przedstawiła Sprawozdanie Merytoryczne w formie prezentacji 
Power Point omawiając poszczególne slajdy. 
 
Pan Dariusz Morsztyn opisał działania i kampanię „Dzikie Mazury”. Zachęcał do 
podejmowania wspólnych inicjatyw i tworzenia strategii rozwoju tego terenu. Zaproponował 
Zarządowi aby zorganizować spotkanie na temat tej Kampanii. 
 
Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego za rok 2012 
15 osób było „za”  
0 osób było „przeciw”   
1 osoba „wstrzymała się” 
 
Członkowie WZC zatwierdzili Sprawozdanie Finansowe za 2012 rok . Uchwała nr 01 / 2013 
WZC stanowi zał. Nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Merytorycznego za rok 2012 
15 osób było „za”  
0 osób było „przeciw”   
1 osoba „wstrzymała się” 
 
Członkowie WZC zatwierdzili Sprawozdanie Merytoryczne za 2012 rok . Uchwała nr 02/2013 
WZC stanowi zał. Nr 10 do niniejszego protokołu. 
 
Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 
2012 rok 
14 osób było „za” 
0 osób było „przeciw”   
2 osoby „wstrzymały się” 
 
Uchwała WZC nr 03 / 2013 w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2012 rok stanowi 
zał. Nr 11 do niniejszego protokołu. 
 
Ad 11. Zatwierdzenie procedury wyboru operacji przy ograniczonym limicie środków. 
 
Podczas głosowania w sprawie zatwierdzenia procedury wyboru operacji przy ograniczonym 
limicie środków 
14 osób było „za” 
0 osób było „przeciw”   
2 osoby „wstrzymały się” 
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Członkowie jednogłośnie zatwierdzili procedurę wyboru operacji przy ograniczonym limicie 
środków. Uchwała nr 06 / 2013 WZC stanowi zał. Nr 12 do protokołu.  
 
Ad 12. Omówienie bieżących spraw Związku Stowarzyszeń LGD9 
 

a) Drugi nabór LGD do realizacji LSR oraz możliwość pozyskania dodatkowych 
środków finansowych w ramach PROW 2007- 2013 

 
Pani Przewodnicząca przypomniała zebranym, że złożono wniosek w wyniku czego nie udało 
się pozyskać środków. Jednakże zostało jeszcze sporo środków do rozdania, a jest tylko 1 rok 
i w związku z tym należy się skupić nad tym aby rozliczyć i wdrożyć strategię oraz zaplanować 
działania w przyszłym okresie. 
 

b) Terminy naborów wniosków w ramach wdrażania LSR 
 
Pani Barbara Dawcewicz poinformowała, że Związek Stowarzyszeń LGD9 oczekuje na 
kontrolę z UM w terminie 4-5 lipca br. dot. ostatniego naboru. Dodała, że jeszcze w tym roku 
planuje się ogłosić nabór wniosków, a przynajmniej zgłosić do końca grudnia nawet jeśli nie 
zdąży się tego naboru przeprowadzić w tym roku to będzie można to zrealizować w I kwartale 
roku 2014.  
 

c) Aktualnie realizowane lub złożone projekty 
 
Pani Prezes LGD9 omówiła realizowane i złożone projekty. 
 
Ad 13. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków. 
 
Zgłoszono wniosek o organizację spotkania w sprawie budowania strategii i oczekiwań co do 
diagnozy pana Dariusza Morsztyna. 
 
Ad 14. Sprawy różne 
 
Pani Barbara Dawcewicz poinformowała o planach LGR i propozycji wysuniętej wobec 
LGD9 w sprawie wspólnych pomieszczeń biurowych co pozwoliłoby na oszczędności około 
50%. Pani Prezes powiedziała, że pan Mariusz Fatyga- Dyrektor biura LGD9 złożył 
wypowiedzenie, a w chwili obecnej nie planuje się naboru ponieważ należy zrobić analizę 
finansową. Poinformowała o piśmie jakie Związek Stowarzyszeń otrzymał w sprawie 
renegocjacji umowy z powodu nie wysyłanych wskaźników, a dodatkowo wyszły błędy 
w księgowaniu na kontach analitycznych. Dodała, że błędy te zostały naprawione 
i odpowiednie pisma zostały wysłane już do UM. 
 
Pan Wiesław Pietrzak- Członek Honorowy LGD9 poinformował przybyłych, że Sejmik 
Warmińsko- Mazurski jest w końcowej fazie nowelizacji Strategii Rozwoju Społeczno- 
Gospodarczego województwa. Dodał, że Kanał Mazurski nie został ujęty w tej edycji strategii 
z kuriozalnego powodu. Podkreślił, że międzynarodowa droga wodna E-70 powinna kończyć 
się na Wielkich Jeziorach Mazurskich gdyż turystyka żeglarska rozwija się dynamicznie. 
 
Pan Zenon Ilasz dodał, że powinno zastanowić się wspólnie jak mobilizować miejscowych 
przedsiębiorców do składania wniosków po środki. 
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Pani Selwina Nowakowska powiedziała, że nie zgadza się ze stanowiskiem UM w sprawie 
innowacyjności gdyż jak zaznaczyła wg niej ta innowacyjność na pewno pojawiła się podczas 
realizowania LSR.  
 
Ad 15. Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków pani Barbara Dawcewicz 
podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła obrady WZC. 
 
Obrady zakończono o 15.25 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Sporządził:  
Małgorzata Jagna Cwalina– Sekretarz Walnego Zebrania 
 
 
 
 
 
Zatwierdziła: 
Barbara Dawcewicz – Przewodnicząca Walnego Zebrania 
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