
PROTOKÓŁ 

z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

LGD „Mazurskie Morze” 

w dniu 04 lutego 2021 r. 

 

      W dniu 04 lutego 2021 roku o godz. 12:30 w Hali MOSiR w Orzyszu, ul. Osiedle 

Robotnicze 11, 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 informując, że kolejny 

termin Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków LGD „Mazurskie Morze” wyznaczono 

w zawiadomieniu na 04.02.2021 r., godz. 13.00. 

W dniu 04 lutego 2021 roku o godz. 13:00 w Hali MOSiR w Orzyszu, ul. Osiedle Robotnicze 

11, 12-250 Orzysz zebrali się członkowie Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”. 

Stwierdzono obecność 30 członków (lista obecności w załączeniu – Zał. Nr 1) 

Stowarzyszenia. Obrady mogły odbyć się i były prawomocne dla wszystkich zaplanowanych 

punktów.   

Jako pierwszy głos zabrał Prezes Zarządu Dariusz Kizling, który powitał przybyłych i 

stwierdził prawomocność obrad Walnego Zebrania. Następnie Prezes Zarządu 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 30 głosami „za”, przeciw „0”, wstrzymujących „0”. (Zał. Nr 

2). 

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzono wybory Przewodniczącego i Sekretarza 

Walnego Zebrania. Na Przewodniczącego Walnego Zebrania zgłoszono Dariusza Kizlinga, 

(innych zgłoszeń nie było), zaś na Sekretarza Grażynę Leszczyńską (innych zgłoszeń nie 

było). 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 Grażynę Leszczyńską.  

Dalsza część obrad to przedstawienie propozycji aktualizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju. Zaproponowane zmiany zebrane zostały w wyniku przeprowadzonych konsultacji z 

mieszkańcami. Proponowane przez Zarząd zmiany przedstawiła w formie tabelarycznej 

Grażyna Leszczyńska - pracownik Biura LGD. Przy analizowaniu zmian w „Planie działania” 

przedstawione zostały i przedyskutowanie dwie różne propozycje dotyczące przeznaczenia 

pozostałych środków w Przedsięwzięciu 3.2.2 LSR finansowanego ze środków PROW 

(3.2.2.Wsparcie podejmowanych działań wspólnych dla tworzenia, rozwoju i promocji atrakcji 

turystycznych i innych lokalnych produktów i usług w ramach partnerstw terytorialnych lub 

branżowych). Zespół Monitorujący zaproponował, żeby dla pozostałych środków utworzyć 

nowe przedsięwzięcie przeznaczone na modernizacje i tworzenie ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury dla operacji realizowanych w trybie zadań grantowych. Druga 

propozycja przedstawiona przez Zarząd LGD przewiduje przesunięcie pozostałych środków 

do obecnego Przedsięwzięcia 3.3.2 Budowa, przebudowa ogólnodostępnej (niekomercyjnej) 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej np. przystanie, porty, zewnętrzne siłownie, place 

zabaw, ścieżki rowerowe (piesze, konne, narciarskie), muzea, ośrodki kultury, amfiteatry, świetlice, 



grillownie, wiaty, itp. Zarząd uzasadnił swoją propozycję tym, że środki w ramach tego 

przedsięwzięcia dostępne będą również dla organizacji pozarządowych, które są głównymi 

odbiorcami zadań grantowych. Pozostawienie większych środków w jednym przedsięwzięciu 

umożliwi większej liczbie różnych podmiotów ubiegać się o dofinansowanie operacji w istniejącym 

już przedsięwzięciu. 

Przewodniczący Posiedzenia poddał pod głosowanie przedstawione powyżej propozycje 

zmian. Zebrani jednogłośnie głosami „za” bez głosów „przeciw” i „wstrzymujących” przyjęli 

propozycję przedstawioną przez Zarząd LGD.  

Następnie odbyła się dyskusja i odpowiedziano na pytania zebranych odnośnie 

pozostałych proponowanych zmian. Przewodniczący obrad odczytał projekt Uchwały Nr 

1/2021 w sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Uchwała została przyjęta w głosowaniu 

jawnym jednogłośnie głosami „za” bez głosów „przeciw” i „wstrzymujących”. (Zał. Nr 3). 

Przystąpiono do omówienia uchwały w sprawie proponowanych zmian do dokumentu 

„Regulamin Rady Decyzyjnej LGD Mazurskie Morze” który jest załącznikiem do umowy ramowej na 

wdrażanie LSR. Proponowane zmiany przedstawiła w formie tabelarycznej Grażyna 

Leszczyńska - pracownik Biura LGD. Następnie odbyła się dyskusja i odpowiedziano na 

pytania zebranych. Przewodniczący obrad odczytał projekt Uchwały Nr 2/2021 w sprawie 

zmiany Regulaminu Rady Decyzyjnej LGD „Mazurskie Morze”. Uchwała została przyjęta w 

głosowaniu jawnym jednogłośnie głosami „za” bez głosów „przeciw” i „wstrzymujących”. (Zał. Nr 

4).  

W kolejnym punkcie przedstawione zostały propozycje do zmian w dokumencie „Procedura 

oceny i wyboru operacji” który jest załącznikiem do umowy ramowej na wdrażanie LSR.  

Proponowane zmiany przedstawiła w formie tabelarycznej Grażyna Leszczyńska - pracownik 

Biura LGD. Następnie odbyła się dyskusja i odpowiedziano na pytania zebranych. 

Przewodniczący obrad odczytał projekt Uchwały Nr 3/2021 w sprawie aktualizacji 

dokumentu „Procedura oceny i wyboru operacji”. Uchwała została przyjęta w głosowaniu 

jawnym jednogłośnie głosami „za” bez głosów „przeciw” i „wstrzymujących”. (Zał. Nr 5). 

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, przedstawione zostały propozycje do zmian w 

dokumencie „Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów” który jest 

załącznikiem do umowy ramowej na wdrażanie LSR. Proponowane zmiany przedstawiła w formie 

tabelarycznej Grażyna Leszczyńska - pracownik Biura LGD. Następnie odbyła się dyskusja i 

odpowiedziano na pytania zebranych. Przewodniczący obrad odczytał projekt Uchwały Nr 

4/2021 w sprawie aktualizacji dokumentu „Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania 

lub zmiany kryteriów”. Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie głosami „za” 

bez głosów „przeciw” i „wstrzymujących”. (Zał. Nr 6). 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Dariusz Kizling 

zamknął obrady.  

 

Sekretarz           Przewodniczący 

Walnego Zebrania Członków         Walnego Zebrania Członków 

 

 

     Grażyna Leszczyńska            Dariusz Kizling 


