
1 
 

 
PROTOKÓŁ 

Walnego Zebrania Członków  
Związku Stowarzyszeń LGD9 

17 czerwca 2015 roku 
Mazurskie Centrum Kongresowo – Wypoczynkowe „Zamek Ryn” 

 
 
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 oraz członkowie Rady Związku (zgodnie z listami obecności stanowiącymi  
zał. nr 1 do niniejszego protokołu). 
 
Zebranych powitała pani Barbara Dawcewicz – Prezes Związku Stowarzyszeń LGD9. 
 
Obecnych było 36 spośród 61 delegatów uprawnionych do głosowania. 
 
Ad. 1. Pani Barbara Dawcewicz - Prezes Związku odczytała zebranym porządek obrad 
(zał. nr 2 do protokołu). 
 
Pani Barbara Dawcewicz zapytała zebranych czy mają uwagi do porządku obrad. 
 
Pan Henryk Krzemiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LGD9 zaproponował, aby 
zmienić kolejność omawianych tematów, a mianowicie, aby najpierw omówić punkty  
dot. przedstawienia Sprawozdania Merytorycznego i Finansowego za 2014 rok, a dopiero 
potem przedstawić sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli finansowej 
dot. działalności LGD9 w 2014 roku. 
 
Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad po zmianach: 
36 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. 
 
Pan Radosław Król zgłosił kandydaturę pani Barbary Dawcewicz. 
 
Pani Dawcewicz podziękowała, jednakże z uwagi na problemy z gardłem nie wyraziła zgody 
na objęcie funkcji Przewodniczącego zebrania. 
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Pani Barbara Dawcewicz zgłosiła kandydaturę pana Ryszarda Należytego na 
Przewodniczącego Zebrania. 
 
Pan Ryszard Należyty wyraził zgodę 
 
Podczas głosowania nad kandydaturą pana Ryszarda Należytego na Przewodniczącego 
zebrania: 
36 osób było „za” 
0 osób było „przeciw” 
0 osób „wstrzymało się”. 
 
Przewodniczącym Zebrania został pan Ryszard Należyty. 
 
Ad 3. Wybór Sekretarza Zebrania. 
 
Pani Wioletta Banasiewicz zgłosiła kandydaturę pani Małgorzaty Jagny Cwalina. 
Pani Cwalina wyraziła zgodę. 
 
Podczas głosowania nad kandydaturą pani Małgorzaty Jagny Cwalina na Sekretarza zebrania: 
36 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. 
 
Pan Zenon Ilasz zgłosił wniosek, aby skład Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał  
i Wniosków był taki sam. 
 
Podczas głosowania nad wnioskiem pana Zenona Ilasza: 
36 osób było „za: 
0 osób było „przeciw” 
0 osób „wstrzymało się”. 
 
Zgłoszono następujące kandydatury: 

1. Zenon Ilasz  
2. Czesława Gwóźdź  
3. Wioletta Banasiewicz 

 
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. 
 
Pan Henryk Krzemiński zgłosił wniosek o zamknięcie listy. 
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Podczas głosowania nad zamknięciem listy: 
34 osoby były „za” 
0 osób było „przeciw” 
2 osoby „wstrzymały się” 
 
Lista kandydatów została zamknięta. 
 
Podczas głosowania nad ww. składem Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał  
i Wniosków: 
34 osoby były „za” 
0 osób było „przeciw” 
2 osoby „wstrzymały się” 
 
W głosowaniu jawnym ustalono skład Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał  
i Wniosków: 

1. Zenon Ilasz – Przewodniczący 
2. Czesława Gwóźdź - Wiceprzewodnicząca 
3. Wioletta Banasiewicz - Sekretarz 

 
Ad 5. Przyjęcie protokołu WZC, które odbyło się 18 grudnia 2014r. 
 
Przewodniczący zebrania wyjaśnił, 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 18 grudnia 2014 roku 
w Giżycku: 
36 osób było „za” 
0 osób było „przeciw” 
0 osób „wstrzymało się”. 
 
W głosowaniu jawnym przyjęty został protokół WZC, które odbyło się 18 grudnia 2014r.  
w Giżycku. 
 
Ad 6. Powitanie nowych członków. 
 
Przewodniczący zebrania poinformował, że od ostatniego WZC do LGD9 przystąpiło  
5 nowych podmiotów: 

1. Bożena Fokczyńska zamieszkała w Węgorzewie (sektor społeczny). 
Reprezentant: Bożena Fokczyńska  

2. „INSPIREDS” Damian Skowron  – oddział w Srokowie (sektor gospodarczy) 
Reprezentant / Właściciel: Damian Skowron 

3. Mazurska Fundacja Sztuki ART. PROGRESS z siedzibą w Giżycku (sektor 
Społeczny) 
Reprezentant/Prezes: Dariusz Matyjas 
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4. Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe FENIX z siedzibą w Skopie (sektor 
społeczny) 
Reprezentant / Prezes: Paweł Jaszcz 

5. PHU Elita Renata Podpirka z siedzibą w Piłakach Wielkich (sektor gospodarczy) 
Właściciel: Renata Podpirka 
Reprezentant: Jan Podpirka 

 
Przewodniczący zebrania po wyczytaniu listy nowych członków, poinformował, że  
2 podmioty postanowiły wystąpić ze Związku Stowarzyszeń LGD9: 

1. Gospodarstwo Agroturystyczne pod Kasztanowcem Stefan Hałuszka z siedzibą  
w Lesieńcu (sektor społeczny) 
Reprezentant/właściciel: Stefan Hałuszka 

2. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział „Wielkich Jezior 
Mazurskich”  z siedzibą w Giżycku (sektor społeczny) 
Reprezentant: Ewa Dąbrowska 
Prezes: Jerzy Bielewski 

 
Lista nowych i wykreślonych członków stanowi zał. nr 3 do protokołu. 
 
Ad. 8 Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2014 rok oraz podjęcie 
stosownej uchwały 
 
Przewodniczący zebrania powiedział, że Sprawozdanie Merytoryczne za 2014 rok zostało 
zamieszczone na stronie www.mazurylgd9.pl celem zapoznania się z nim. 
 
Nie zgłoszono uwag do Sprawozdania Merytorycznego za 2014 rok. Sprawozdanie stanowi 
zał. nr 4 do protokołu. 
 
Pan Henryk Krzemiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LGD9 złożył wniosek, aby 
głosowanie nad Sprawozdaniem Merytorycznym oraz Finansowym za 2014 rok zostało 
przeprowadzone dopiero po przedstawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej  
z przeprowadzonej kontroli dot. działalności LGD9 w 2014 roku. 
 
Podczas głosowaniem nad wnioskiem pana Henryka Krzemińskiego: 
34 osoby były „za” 
0 osób było „przeciw” 
2 osoby „wstrzymały się”. 
 
Ad. 9 Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2014 rok oraz podjęcie stosownej 
uchwały. 
 
Przewodniczący zebrania powiedział, że Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok zostało 
zamieszczone na stronie www.mazurylgd9.pl celem zapoznania się z nim. 
 
Pani Małgorzata Jagna Cwalina – Skarbnik LGD9  powiedziała, że w roku 2014 roku 
przychody wyniosły 409.157,57 zł., natomiast koszty - 522.362,15 zł. Skarbnik omówiła 
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poszczególne pozycje ze sprawozdania finansowego. Dodała, że wynik finansowy – strata 
netto wynosi 113.204,58 zł. Strata ta zmniejszyła się w porównaniu do roku poprzedniego,  
a wynika ona z tego, że LGD9 musiało zaangażować własne środki finansowe w realizację 
zadań w ramach PROW 2007-2013, które teraz sukcesywnie są zwracane na konto Związku. 
 
Nie zgłoszono uwag do Sprawozdania Finansowego za 2014 rok. Sprawozdanie stanowi  
zał. nr 5 protokołu. 
 
Ad. 7 Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli 
finansowej dot. działalności LGD9 w 2014 roku. 
 
Pan Henryk Krzemiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LGD9 przedstawił 
zebranym sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli finansowej dot. działalności LGD9  
w 2014 roku (sprawozdanie zostało zamieszczone na stronie ww.mazurylgd9.pl celem 
zapoznania się z nim oraz stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu). 
 
Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Merytorycznego za 2014 rok: 
34 osoby były „za” 
0 osób było „przeciw” 
2 osoby „wstrzymały się”. 
 
Uchwała WZC nr 1/2015 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2014r. 
została przyjęta przez Walne Zebranie Członków LGD9 i stanowi zał. nr 7 do protokołu. 
 
Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego za 2014 rok: 
34 osoby były „za” 
0 osób było „przeciw” 
2 osoby „wstrzymały się”. 
 
Uchwała WZC nr 2/2015 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2014r. 
została przyjęta przez Walne Zebranie Członków LGD9 i stanowi zał. nr 8 do protokołu. 
 
Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2014 rok. 
 
Przewodniczący zebrania powiedział, że projekt uchwały zamieszczony został na stronie 
internetowej LGD9 celem zapoznania się z nim. 
 
Pani Małgorzata Cwalina – Skarbnik LGD9 przypomniała, że strata w roku 2014 wyniosła 
113.204,58. Dodała, że należy podjąć uchwałę, na mocy której nadwyżkę kosztów nad 
przychodami za 2014 rok w wysokości 113.204,58 zł. przeznaczy się na powiększenie 
kosztów roku 2015. 
 
Podczas głosowania nad uchwałą w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2014 rok: 
35 osób było „za” 
0 osób było „przeciw” 
1 osoba „wstrzymała się”. 
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Uchwała WZC nr 3/2015 w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za 2014r. została 
przyjęta przez Walne Zebranie Członków LGD9 i stanowi zał. nr 9 do protokołu. 
 
Ad. 11 Omówienie bieżących spraw, w tym spraw związanych z rozliczeniem PROW na 
lata 2007-2013 oś 4 – Leader. 
 
Pani Beata Bartnik – Dyrektor biura omówiła działania, które zostały zrealizowane od 
ostatniego WZC tj. od grudnia 2014. Zebranym przedstawiona została prezentacja 
multimedialna zawierająca zdjęcia ze zrealizowanych działań. Wydruk prezentacji stanowi 
zał. nr 10 do protokołu. 
 
Pani Barbara Dawcewicz – Prezes LGD9 dodała, że w chwili obecnej LGD9 rozlicza się  
z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Środki finansowe, 
które zostały zaangażowane (na które LGD9 musiało zaciągnąć kredyt bankowy w wysokości 
150 tys. zł.) spływają spowrotem do LGD9. Cała kwota kredytu jest już zabezpieczona  
i aktualnie nie są naliczane odsetki od niego. Termin spłaty kredytu upływa w grudniu 2015 
roku. Dobrą informacją jest również to, że została podjęta uchwała Komitetu Monitorującego 
PROW na lata 2007-2013 dot. zmian w ramach działania 431 ,,Funkcjonowanie lokalnej 
grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” polegająca na zmianie zapisów 
dotyczących sposobu liczenia 15% kosztów na koszty bieżące biura. Komitet zalecił, aby 
koszty na funkcjonowanie poniesione przez lokalne grupy działania (limit do 15 %) były 
liczone od sumy wszystkich poniesionych wydatków publicznych związanych z realizacją 
LSR. Teraz czekamy na wprowadzenie zmian do obowiązującego rozporządzenia. Praca biura 
LGD9 skoncentrowana jest na rozliczeniu PROW 2007-2013, przygotowywaniu dokumentów 
do nowej perspektywy 2014-2020 oraz realizacji projektu „Centrum Animacji Społecznej”  
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (okres realizacji projektu: 01.05.2015-
30.11.2016). 
 
Ad. 12 Omówienie spraw związanym z nowym okresem finansowania unijnego na lata 
2014-2020. 
 
Pani Barbara Dawcewicz – Prezes LGD9 powiedziała, że LGD9 w chwili obecnej 
przygotowuje się do aplikowania o środki w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,  
jednakże sytuacja jest bardzo trudna, gdyż zbliża się termin złożenia wniosku o wsparcie 
przygotowawcze, a nadal brakuje wytycznych, formularza wniosku oraz zatwierdzonych 
rozporządzeń regulujących tą kwestie. LGD9 ma możliwość pozyskania 110 tys. zł. na okres 
przejściowy w ramach „Wsparcia przygotowawczego”. Niestety LGD9 mając formę prawną 
związku stowarzyszeń nie może później złożyć przygotowanej Lokalnej Strategii Rozwoju, 
gdyż przepisy na to nie pozwalają. W tej sytuacji są 2 wyjścia: LSR może złożyć za LGD9 
Stowarzyszenie LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” bądź można założyć nowe stowarzyszenie, 
które złoży LSR opracowaną przez LGD9. Niestety w sytuacji, gdy LGR „WJM” złoży LSR 
za LGD9 to LGR nie będzie mogło pozyskać środków na wsparcie przygotowawcze na okres 
przejściowy i tym samym „przepadnie” jej około 80 tys. zł. W związku z powyższym 
prawdopodobnie powstanie konieczność założenia nowego stowarzyszenia spełniającego 
wymogi ustawy o RLKS. W takiej sytuacji Rady Gmin / Powiatów będą musiały podjąć 
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uchwałę o przystąpieniu do kolejnego – trzeciego już stowarzyszenia. Jest to bardzo trudna  
i niezrozumiała dla LGD9 sytuacja, gdyż LGD9 ma wieloletnie doświadczenie oraz dorobek 
związany z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju i realizacji projektów, a zgodnie  
z nowymi wytycznymi nie jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o wybór LSR 
na lata 2014-2020. Prezes dodała, że związki stowarzyszeń działają na podstawie tych samym 
przepisów prawnych, co stowarzyszenia, a więc na podstawie Ustawy Prawo  
o stowarzyszeniach. 
 
Ad. 13 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi do złożenia 
wniosku w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” dot. działania „Wsparcie 
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-
2020. 
 
Pani Barbara Dawcewicz – Prezes LGD9 poinformowała, że w związku ze zbliżającym się 
terminem złożenia wniosku w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”  
dot. działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego 
PROW na lata 2014-2020, Zarządowi LGD9 niezbędne będzie pełnomocnictwo od Walnego 
Zebrania Członków do przygotowania i zatwierdzania stosownych dokumentów. W związku 
z powyższym poprosiła Walne Zebranie Członków o udzielenie Zarządowi takiego 
pełnomocnictwa oraz podjęcie w tej sprawie stosownej uchwały. 
 
Podczas głosowania nad uchwała w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi do 
złożenia wniosku w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” dot. działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 
2014-2020: 
36 osób było „za” 
0 osób było „przeciw” 
0 osób „wstrzymało się”. 
 
Uchwała WZC nr 4/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi do złożenia 
wniosku w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” dot. działania „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 
została przyjęta przez Walne Zebranie Członków LGD9 i stanowi zał. nr 11 do protokołu. 
 
Ad 14. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków. 
 
Nie zgłoszono uchwał i wniosków. 
 
Ad 15. Sprawy różne 
 
Nie zgłoszono spraw różnych. 
 
Ad 16. Zamknięcie obrad. 
 
Przewodniczący Zebrania podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady WZC. 
 



8 
 

Obrady zakończono o 15.10. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Sporządziła: 
Małgorzata Jagna Cwalina– Sekretarz Walnego Zebrania 
 
Zatwierdził: 
Ryszard Należyty – Przewodniczący Walnego Zebrania Członków 
 
 

 
 
 
 
 


