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PROTOKÓŁ 

Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków  

Związku Stowarzyszeń LGD9 

29 czerwca 2021 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. Następnie poprosiła o powstanie wszystkich oraz minutę ciszy celem 

upamiętnienia pana Henryka Krzemińskiego – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

wieloletniego i aktywnego członka LGD9, który zmarł w październiku 2020r. 

 

Obecnych było 15 spośród 51 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 23 lutego 2021 roku – Prezes. 

6. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2020 rok - Prezes. 

7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2020 rok - Skarbnik. 

8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej  

dot. działalności LGD9 w 2020 roku – Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

9. Przedstawienie Planu Finansowego na 2021 rok – Prezes. 

10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2020 rok. 

b) zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli finansowej Związku 

Stowarzyszeń LGD9 za 2020 rok. 

c) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2020 rok. 

d) rozliczenia wyniku finansowego za 2020 rok. 

e) przyjęcia Planu Finansowego na 2021 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 
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12. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej oraz podjęcie stosownej uchwały. 

13. Omówienie spraw bieżących, w tym realizowanych projektów: 

a) „Budynek biurowy związany z usługami turystycznymi i animacją społeczną”  

(w ramach PROW 2014-2020) - rozliczony; 

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

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

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

2014-2020) – w trakcie weryfikacji. 

d) „Plan rozwoju Związku Stowarzyszeń LGD9 na lata 2021-2023” (w ramach  

PROO 1a) – w trakcie weryfikacji. 

14. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków. 

15. Sprawy różne. 

16. Zamknięcie obrad.  

 

Nie zgłoszono uwag. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem porządku obrad: 

15 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. 

 

Zaproponowano kandydaturę pani Barbary Dawcewicz. 

 

Pani Dawcewicz wyraziła zgodę. 

 

Podczas głosowania nad kandydaturą pani Barbary Dawcewicz na Przewodniczącą zebrania: 

15 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 

 

Przewodniczącą Zebrania została pani Barbara Dawcewicz. 

 

Ad 3. Wybór Sekretarza Zebrania. 
 

Zgłoszono kandydaturę pani Wioletty Banasiewicz. 

 

Pani Banasiewicz wyraziła zgodę. 
 

Podczas głosowania nad kandydaturą pani Wioletty Banasiewicz na Sekretarza zebrania: 

15 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 
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Sekretarzem Zebrania została pani Wioletta Banasiewicz. 

 

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: 

15 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 

 

Zgłoszono następujące kandydatury: 

1. Barbara Mazurczyk - Przewodnicząca 

2. Lidia Czerniewicz 

3. Urszula Kałębasiak 

 

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. 

 

Podczas głosowania nad ww. składem Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał  

i Wniosków: 

15 osób było „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 23 lutego 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 23 lutego 2021r. 

online: 

15 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się”. 

 

W głosowaniu jawnym przyjęty został protokół WZC, które odbyło się online 23 lutego 

2021r. 

 

 

http://www.mazurylgd9.pl/
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Ad 6. Przedstawienie Sprawozdania Merytorycznego za 2020 rok - Prezes LGD9. 

 

Przewodnicząca zebrania zrelacjonowała Sprawozdanie Merytoryczne za 2020 rok oraz 

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

się z nim. 

 

Nie zgłoszono uwag do Sprawozdania Merytorycznego za 2020 rok. 

 

Ad 7. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za 2020 rok - Skarbnik LGD9. 

 

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok zostało 

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

 

Pani Małgorzata Jagna Cwalina – Skarbnik LGD9 zrelacjonowała Sprawozdanie 

Finansowe za 2020 rok oraz wyjaśniła, że rok zamknął się wynikiem dodatnim  

w wysokości 141 987,48  zł. Osiągnięty zysk netto w kwocie 141 987,48  zł  przeznacza się 

na dodatni wynik finansowy na rok 2021.  

 

Nie zgłoszono uwag do Sprawozdania Finansowego za 2020 rok. 

 

Ad 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli 

finansowej dot. działalności LGD9 w 2020 roku. 

 

Pan Zenon Zajączkowski – członek Komisji Rewizyjnej LGD9 przedstawił zebranym 

sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli finansowej dot. działalności LGD9  

w 2020 roku (sprawozdanie stanowi zał. nr 3 do niniejszego protokołu) oraz wystąpił  

z wnioskiem o pozytywne zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za 2020 rok. 

 

Ad. 9 Przedstawienie Planu Finansowego na 2021 rok. 

 

Przewodnicząca zebrania przedstawiła plan finansowy na 2021 rok, zgodnie z którym kwota 

przychodów i rozchodów wynosi 476 680,00 zł. Dodała, że plan finansowy zamieszczony był 

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

 

Ad. 10 Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zatwierdzenia Sprawozdania Merytorycznego za 2020 rok. 

 

Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Merytorycznego za 2020 rok: 

15 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się” 

 

Sprawozdanie Merytoryczne za 2020 rok zostało przyjęte jednogłośnie. Uchwała nr 02/2021 

stanowi zał. nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

 

http://www.mazurylgd9.pl/
http://www.mazurylgd9.pl/
http://www.mazurylgd9.pl/
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b) Zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

 

Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego za 2020 rok: 

15 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się” 

 

Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok zostało przyjęte jednogłośnie. Uchwała nr 03/2021 

stanowi zał. nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

c) Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2020 rok. 

 

Podczas głosowania nad zatwierdzeniem Sprawozdania Finansowego za 2020 rok: 

15 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się” 

 

Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok zostało przyjęte jednogłośnie. Uchwała nr 04/2021 

stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

d) rozliczenia wyniku finansowego za 2020 rok. 

 

Podczas głosowania nad rozliczeniem wyniku finansowego za 2020 rok: 

15 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się” 

 

Uchwała nr 05/2021 w sprawie rozliczenia wyniku finansowego została przyjęta i stanowi  

zał. nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

e) Przyjęcia Planu Finansowego na 2021 rok 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem Planu Finansowego na 2021 rok: 

15 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się” 

 

Plan Finansowy na 2021 rok został przyjęty jednogłośnie. Uchwała nr 06/2021 stanowi  

zał. nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 11 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Przewodnicząca zebrania powiedziała, że w związku ze śmiercią pana Henryka 

Krzemińskiego, należy odwołać go z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
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Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej: 

15 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się” 

 

Uchwała nr 07/2021 została przyjęta jednogłośnie oraz stanowi zał. nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 12 Przeprowadzenie wyborów uzupełniających na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej oraz podjęcie stosownej uchwały. 

 

Przewodnicząca zebrania poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Zgłoszono 1 kandydaturę – pani Kamili Ostrowskiej, która wyraziła zgodę. Lista została 

zamknięta. 

 

Komisji Skrutacyjna rozdała karty do głosowania tajnego. 

 

Po głosowaniu oraz przeliczeniu głosów, pani Lidia Czerniewicz stwierdziła, że pani Kamila 

Ostrowska otrzymała 15 głosów, a tym samym została wybrana Przewodniczącą Komisji 

Rewizyjnej LGD9. 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego stanowi zał. nr 10 do 

protokołu. 

 

Podczas głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej: 

15 osób było „za” 

0 osób było „przeciw” 

0 osób „wstrzymało się” 

 

Uchwała nr 08/2021 została przyjęta jednogłośnie oraz stanowi zał. nr 11 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad. 13 Omówienie spraw bieżących, w tym realizowanych projektów: 

 

Przewodnicząca zebrania za pośrednictwem prezentacji omówiła aktualnie realizowane 

projekty przez Związek Stowarzyszeń LGD9 (opis projektów stanowi zał. nr 12 do 

niniejszego protokołu). 

 

a) „Budynek biurowy związany z usługami turystycznymi i animacją społeczną”  

(w ramach PROW 2014-2020) - rozliczony; 
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Termin realizacji: 23.11.2018r. – 30.01.2021 

Kwota projektu: 560 000,00 zł 

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł 

Zadania w ramach projektu: w ramach projektu powstał budynek przeznaczony na 

funkcjonowanie CENTRUM ANIMACJI SPOŁECZNEJ na działce nr geod. 135/1  

w Ogonkach, która nieodpłatnie została użyczona przez Gminę Węgorzewo na okres 20 lat. 

 

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

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

 

Termin realizacji: 30.06.2020-31.12.2021 

Kwota projektu: 94 353,00 zł. 

Kwota dofinansowania: 80 200,00 zł. 

Zadania w ramach projektu: opracowanie koncepcji, wykonanie mapy – wersja 

elektroniczna oraz papierowa, aplikacja mobilna. 

 

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

PORiM 2014-2020) – w trakcie weryfikacji. 

 

Termin realizacji: 2021-2022 

Kwota projektu: 94 118 zł. 

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł. 

Zadania w ramach projektu: stworzenie ogrodu OZE wokół budynku (zegar słoneczny, 

lampa solarna, stacja meteorologiczna z możliwością odczytu wyników pomiaru on-line), 

zakup zestawu wypoczynkowego (ogrodowego), ławek parkowych, zagospodarowanie terenu, 

zakup paneli fotowoltaicznych, wizyta studyjna do Kozarka Małego „Kreatywne 

zastosowanie OZE w praktyce”, konkurs pn. „ENERGETYKA PROSUMENCKA”. 

 

d) „Plan rozwoju Związku Stowarzyszeń LGD9 na lata 2021-2023” (w ramach  

PROO 1a) – w trakcie weryfikacji. 

 

Termin realizacji: 01.09.2021-31.12.2023 

Kwota projektu: 479 800,00 zł 

Kwota dofinansowania: 479 800,00 zł 

Zadania w ramach projektu: Zatrudnienie 1 pracownika, usługi doradcze (m.in. prawne, 

księgowe, RODO), doposażenie kuchni, modernizacja sali konferencyjnej, zakup traktorka 

(odśnieżarki), wiata śmietnikowa. 

 

Przewodnicząca zebrania omówiła również projekty, które aktualnie realizuje 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

a) „Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023” (PROW  

i PORYBY) – w trakcie realizacji.  

Budżet: 18 692 500,00 zł. Dziś podczas WZC dokonało zmian w LSR, które do 30 czerwca 

należy wysłać do UM w Olsztynie celem otrzymania dodatkowych środków finansowych  
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w wysokości 426 000 EURO (min. 35% kwoty zostanie przeznaczona na premie na podjęcie 

działalności gospodarczej). 

b) „Questingowy projekt współpracy” (PORYBY) – projekt zrealizowany. 

Budżet: 331 250,00 zł. 

W ramach projektu: wytyczono 9 ścieżek questingowych, zakupiono housboata, 

zorganizowano 2 wizyty studyjne do Bałtowa i Elbląga. 

Przewodnicząca zebrania przedstawiła ofertę wynajęcia houseboata: 3-godzinny quest 

kosztuje 350 zł. (w cenie sternik oraz paliwo), natomiast całodzienne questowanie (8 godzin) 

kosztuje 850 zł. (w cenie sternik oraz paliwo). Houseboat stacjonuje w porcie Ognisty Ptak  

w Ogonkach i stamtąd odbywają się rejsy. 

c) „ZMIANY SYSTEMOWE W TWOJEJ ORGANIZACJI – STATUT, 

KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” (NOWE FIO 2021) – otrzymał 

dofinansowanie. 

Budżet: 393 723,00 zł. (dofinansowanie 384 603,00 zł.) 

Termin realizacji: 01.09.2021-31.12.2023 

W ramach projektu zaplanowano: zatrudnienie 1 pracownika, indywidualne doradztwo 

(m.in. księgowe, prawne), specjalistyczne szkolenia, wdrożenie przepisów RODO dla  

14 organizacji, opracowanie strategii fundraisingowych dla 14 organizacji, 2 wizyty studyjne, 

konkurs na dobre praktyki z zakresu fundraisingu, 2 konferencje (otwierająca  

i podsumowująca) 

d) Projekt współpracy „Centrum Sportów Wodnych LGR” (PORYBY) – w trakcie 

realizacji. 

Budżet: 462 000,00 zł. (440 tys. zł. dofinansowania).  

W ramach projektu zaplanowano: postawienie drewnianego pomostu (do 25 mb), 

postawienie Domku Bosmana (pow. 35m2), zakup sprzętu turystyczno-rekreacyjnego: kajaki 

- 10 szt., deski SUP - 6 szt., rowery wodne - 3 szt., łódź wędkarska - 2 szt., wędki - 6 szt., 

postawienie garażu (pow. ok 40 m2) na ww. sprzęt. 

 

Przewodnicząca zebrania poinformowała o problemach wynikłych w trakcie realizacji  

ww. projektu współpracy – Burmistrz Węgorzewa bez żadnej podstawy prawnej cofnął 

udzielone w lipcu 2020 roku pełnomocnictwo na realizację zaplanowanych inwestycji ze 

względu na grupę osób, która zawnioskowała o wstrzymanie wszelkich inwestycji przez LGR 

„Wielkie Jeziora Mazurskie”. To bardzo trudna sytuacja z uwagi na fakt, że opracowane są 

już projekty wraz z kosztorysami dwóch budynków, które mają być postawione na działce 

135/1, obecnie będącej w dyspozycji Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz LGR „Wielkie 

Jeziora Mazurskie”, określone zostały warunki postawienia pływającego pomostu,  

a  realizacja projektu, w tym planowana inwestycja powinna zostać zakończona do 31 grudnia 

2022r. Prezes poinformowała, że w tym tygodniu zostanie przesłane do Burmistrza 

Węgorzewa pismo w tej sprawie z prośbą o prawne uzasadnienie wydanej decyzji.  
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Ad 14. Przyjęcie uchwał przygotowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków. 

 

Pani Lidia Czerniewicz – Zastępca Burmistrza Węgorzewa złożyła wniosek, aby Walne 

Zebrania Członków nie odbywały się pod koniec miesiąca, gdyż w tym czasie odbywają się 

komisje oraz sesje Rad Gminnych i Powiatowych. 

 

Pan Dariusz Drzażdżewski - Starosta Giżycki złożył wniosek, aby w Statucie LGD9 

uwzględnić zapis o udzielaniu absolutorium Zarządowi LGD9 po każdym rocznym WZC, 

podobnie jak jest w przypadku Stowarzyszenia LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”. 

 

Ponadto zgłoszono wniosek, aby w Statucie zapisano, iż za zgodą członków WZC możliwe 

jest głosowanie jawne w przypadku wyboru czy też uzupełnienia składu komisji rewizyjnej.  

 

Ad 15. Sprawy różne. 

 

Nie zgłoszono spraw różnych. 

 

Ad 16. Zamknięcie obrad.  

 

Przewodnicząca Zebrania podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła obrady WZC. 

 

Obrady zakończono o 15.10 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Sporządziła: 

Wioletta Banasiewicz– Sekretarz Walnego Zebrania 

 

Zatwierdziła: 

Barbara Dawcewicz – Przewodnicząca Walnego Zebrania Członków 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=drza%C5%BCd%C5%BCewski&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjxkq-n_cPxAhVIcBQKHUYNAo0QkeECKAB6BAgBEDU

